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 RELATÓRIO ANUAL DE 2010 DO BANCO MUNDIAL

PRINCIPAIS INDICADORES FINANCEIROS DA AID  I  EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2006–10
MILHÕES DE DÓLARES

 2006 2007 2008 2009 2010

Créditos para desenvolvimento em mora 127.028 102.457 113.542 112.894 113.474

Total de fontes de recursos para o desenvolvimento/Capital totala 102.871 110.212 123.619 127.950 128.275

a.  Até o exercício fi nanceiro fi ndo em 30 de junho de 2007, a AID preparou demonstrações fi nanceiras com fi nalidades específi cas. Em vigor a partir de 1º de julho de 2007, 

as demonstrações fi nanceiras de AID são preparadas em conformidade com os princípios contábeis geralmente aceitos nos Estados Unidos (U.S. GAAP).

A Associação Internacional de Desenvolvimento (AID) oferece empréstimos sem juros 
e de longo prazo, denominados créditos, e subvenções a governos dos 79 países mais 
pobres do mundo, com pouca ou nenhuma capacidade de tomar emprestado nas 
condições de mercado. Os empréstimos da AID são fi nanciados por contribuições à 
AID feitas pelos países doadores, transferências de receita líquida do BIRD, subsídios da 
Corporação Financeira Internacional (IFC) e refl uxos de crédito da AID.

Estabelecida em 1960 / 170 Membros

Empréstimos cumulativos: US$ 221,9 bilhões*  

Empréstimos para o exercício fi nanceiro 
de 2010: US$14,5 bilhões para 190 novas 
operações em 66 países

* Em vigor no exercício fi nanceiro de 2005, inclui garantias.

O Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) concede emprés-
timos a governos de países de renda média e a países de baixa renda solventes. Este 
afi liado promove o desenvolvimento sustentável por meio de empréstimos, garantias, 
produtos de gestão do risco e serviços analíticos e consultivos não fi nanceiros. A solidez 
fi nanceira do BIRD permite-lhe captar recursos a baixo custo em mercados de capital e 

oferecer a seus clientes boas condições de obtenção de empréstimo.

PRINCIPAIS INDICADORES FINANCEIROS DO BIRD  |  EXERCÍCIO FINANCEIRO 2006–10
MILHÕES DE DÓLARES

  2006 2007 2008 2009 2010

Renda operacionala 1.740 1.659 2.271 572 800

Empréstimos em mora 103.004 97.805 99.050 105.698 120.103

Total de ativos 211.982b 207.601b 233.311 275.420 283.010

Capital total 36.474 39.796 41.548 40.037 37.555

a. Constantes das demonstrações fi nanceiras do BIRD como “Renda antes do re ajuste do valor justo sobre carteiras não-comercializáveis, líquidas e transferências aprovadas pela Assembleia de Governadores.” 

b. Reajustado para refl etir o impacto de determinadas classifi cações para estar em conformidade com a apresentação do ano corrente.

Estabelecido em 1944 / 187 Membros

Empréstimos cumulativos: US$ 523,6 bilhões*

Empréstimos no exercício fi nanceiro de 2010: 
US$44,2 bilhões para 164 novas operações 
em 46 países

* Em vigor no exercício fi nanceiro de 2005, inclui garantias.

BANCO MUNDIAL

INSTITUIÇÕES DO BANCO MUNDIAL
A atividade principal do Banco Mundial é superar a pobreza e impulsionar o crescimento econômico nos países em desenvolvimento.

Este Relatório Anual, que abrange o período de 1º de julho de 2009 a 30 
de junho de 2010, foi preparado pelos Diretores Executivos do Banco 
Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) e da Associação 
Internacional de Desenvolvimento (AID) — coletivamente conhecidos 
como Banco Mundial — em conformidade com os estatutos de ambas 
as instituições. Robert B. Zoellick, Presidente do BIRD e da AID e Presidente 
da Diretoria Executiva, apresentou este relatório, juntamente com os 
respectivos orçamentos administrativos e demonstrativos fi nanceiros 
auditados, à Assembleia de Governadores.

Os relatórios anuais da Corporação Financeira Internacional (IFC), 
da Agência Multilateral de Garantia de Investimentos (MIGA) e do Centro 
Internacional para Arbitragem de Disputas sobre Investimentos (ICSID) 
são publicados separadamente.
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não ser exata e a soma dos percentuais talvez não seja igual a 100. Ao longo deste relatório, os termos “Banco Mundial” e “Banco” referem-se ao BIRD e à AID. “Grupo Banco Mundial” refere-se coletivamente ao BIRD, 

AID, IFC, MIGA e ICSID.
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MENSAGEM DO PRESIDENTE DO GRUPO BANCO MUNDIAL
E PRESIDENTE DA DIRETORIA EXECUTIVA

Tenho a satisfação de apresentar o Relatório Anual 
de 2010 e o novo Website (http://www.bancomundial.
org/relatorioanual2010) detalhado no Relatório. Juntos, 
eles capturam as duras realidades dos dias atuais, 
nossas reformas inovadoras, além de resultados 
fi nanceiros e de campo. Eles ilustram o curso que 
estamos traçando para criar um Novo Banco Mundial 
para um Novo Mundo.

Um Novo Mundo, Novo Banco Mundial defi ne 
nossa visão de uma instituição que presta serviços à 
economia global multipolar emergente. A transfor-
mação do Grupo Banco Mundial pode gerar um 
multilateralismo modernizado que trata os países em 
desenvolvimento como atores principais.

Apesar de esperarmos que o pior da crise econô-
mica tenha terminado, enfrentamos um período de 
grande incerteza com uma recuperação lenta e desigual e seus inevitáveis 
reveses resultantes. Os países em desenvolvimento têm cada vez mais 
atendido à demanda que está puxando a economia global para fora da crise. 
As importações do mundo em desenvolvimento têm respondido por mais 
da metade do aumento da demanda na importação mundial desde 2000. 
Os países em desenvolvimento são importadores de bens de capital e 
serviços. Bilhões de pessoas nos países em desenvolvimento estão ingres-
sando na economia mundial, à medida que suas rendas e padrões de vida 
aumentam. A parcela do mundo em desenvolvimento do produto interno 
bruto global em termos de paridade do poder aquisitivo aumentou de 33,7% 
em 1980 para 43,4% em 2010. As perspectivas de crescimento para os países 
em desenvolvimento são boas e devem ultrapassar a recuperação dos países 
de renda mais alta. 

Nas Reuniões da Primavera Setentrional em abril de 2010, os acionistas 
do Grupo Banco Mundial endossaram o primeiro grande aumento de capital 
do Banco Mundial, US$ 86 bilhões, em mais de 20 anos. O fi nanciamento 
adicional ajudará a criar empregos e a investir em infraestrutura, pequenas 
e médias empresas, redes de segurança e muito mais.

Nossos acionistas também cumpriram o compromisso firmado nas 
Reuniões Anuais em Istambul em outubro do ano passado para aumentar 
o direito de voto no Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento 
(BIRD) dos países em desenvolvimento e em transição em até pelo menos 
3 pontos percentuais, levando-os a 47,19%, uma mudança total de 4,59% 
desde 2008. O direito de voto nos países em desenvolvimento na Associação 
Internacional de Desenvolvimento (AID) aumentará para mais de 45%. 
As ações dos países em desenvolvimento e em transição na Corporação 
Financeira Internacional (IFC) aumentarão de 6,07% a 39,48%. Essas mudan-
ças no direito de voto nos ajudam a refletir melhor as realidades de uma 
nova economia multipolar global, onde os países em desenvolvimento e 
em transição são agora atores importantes.

A IFC promoverá ainda mais seu capital por meio da emissão de títulos 
híbridos e lucros retidos.

A Agência Multilateral de Garantia de Investimentos 
(MIGA) está mudando seus procedimentos e está 
modifi cando sua convenção para ser mais fl exível e 
para expandir sua gama de serviços.

Nossos acionistas também endossaram nossa 
agenda de reforma interna e estratégia pós-crise. 
Por meio dessa estratégia, estamos aprimorando 
nosso foco onde podemos agregar mais valor: estabe-
lecendo como meta as pessoas de baixa renda e 
vulneráveis, principalmente na África Subsaariana; 
criando oportunidades de crescimento com enfoque 
especial na agricultura e infraestrutura; promovendo 
uma ação coletiva global sobre questões desde 
mudança climática e comércio à agricultura, segurança 
alimentar, energia, recursos hídricos e saúde; fortale-
cendo a governança e iniciativas de combate à 

corrupção; e preparando-se para crises. 
Essas são todas etapas muito importantes. Cada parte do pacote 

aprovado é signifi cativa. Juntas, representam uma transformação dinâmica 
do Grupo Banco Mundial. 

Além disso, o Grupo Banco Mundial está adotando uma série de reformas 
operacionais para aumentar nossa efi cácia, responsabilização, transparência 
e capacidade de fornecer recursos fi nanceiros e técnicos de modo efi caz aos 
nossos clientes.

Nossa reforma no crédito para investimentos melhorará nosso enfoque 
sobre resultados, aumentará a velocidade e implementação, e fortalecerá 
a gestão de riscos. Para atender às circunstâncias em evolução de nossos 
países membros, o Banco Mundial está desenvolvendo soluções de 
investimentos-empréstimos mais personalizadas. Isso signifi ca facilitar os 
investimentos fi nanceiros e passar da supervisão de apoio ao apoio à 
implementação em relação a nossos clientes.

No dia 1o de julho de 2010, nossa nova Política de Acesso à Informação 
entrou em vigor, tornando o Banco Mundial o líder entre as instituições 
multilaterais sobre divulgação de informações. Em abril, lançamos a 
Iniciativa de Dados Abertos, que coloca o Banco Mundial na vanguarda 
do fornecimento de acesso livre e fácil a informações e dados sobre os 
países em desenvolvimento.

Continuamos a seguir em frente em nossos esforços de solidifi cação 
da governança e da anticorrupção que fornecerão mais recursos para a 
prevenção e sanções coordenadas no combate à corrupção. Em maio, 
assinamos um acordo pioneiro sobre exclusão cruzada com os outros bancos 
multilaterais de desenvolvimento. 

No exercício fi nanceiro de 2010, o Grupo Banco Mundial destinou 
US$ 72,9 bilhões em empréstimos, subvenções, investimentos de capital 
e garantias a seus membros e às empresas privadas nos países membros, 
um aumento de 24% em relação ao exercício fi nanceiro de 2009.

Os compromissos do BIRD no exercício fi nanceiro de 2010 totalizaram 
US$ 44,2 bilhões, contra US$ 32,9 bilhões em 2009. Os compromissos da AID 
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subiram para US$ 14,5 bilhões, um aumento de 3,6% no ano passado. O apoio 
da IFC de sua própria conta aumentou 14,3% para US$ 12,7 bilhões, enquanto 
a MIGA emitiu US$ 1,5 bilhão em garantias, comparado a US$ 1,4 bilhão no 
exercício fi nanceiro de 2009. 

Durante a crise global, esses investimentos ajudaram nossos clientes a 
fi nanciar as redes de segurança e a infraestrutura almejadas para promover a 
produtividade e criar empregos, além de promover o setor privado.  

Particularmente, gostaria de agradecer à equipe do Grupo Banco Mundial 
em Washington e em nossos mais de 150 escritórios em todo o mundo. 
O trabalho árduo, a dedicação e a determinação dessa equipe estão nos 

permitindo transformar nossa visão de um Novo Banco Mundial por um Novo 
Mundo em realidade. Também desejo agradecer nossa Assembleia de 
Governadores e Diretoria Executiva por seu apoio e orientação. 

Robert B. Zoellick
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As condições desafi adoras econômicas, fi nanceiras e de desenvolvimento 
em 2009 e no início de 2010, e seus efeitos adversos no combate à pobreza, 
dominaram o programa de trabalho do exercício fi nanceiro de 2010 da 
Diretoria Executiva. A Diretoria Executiva adotou medidas para posicionar o 
Grupo Banco Mundial a confrontar os desafi os globais existentes e emergentes 
via aprimoramento das prioridades estratégicas da instituição e modernização 
de sua estrutura de governança, além da aprovação dos níveis recordes de 
empréstimos. Os diretores analisaram as diretrizes estratégicas pós-crise para 
o Banco Mundial, incluindo prioridades que moldarão os esforços do Grupo 
Banco Mundial para abordar os desafi os de desenvolvimento e aumentar 
seus esforços para superar a pobreza. Também analisaram a necessidade de 
ações globais coordenadas por instituições multilaterais e o papel essencial 
que o Banco Mundial deve desempenhar na promoção de um novo 
multilateralismo. Os diretores analisaram medidas para transformar o Grupo 
Banco Mundial por meio de melhorias em governança, responsabilização e 
efi cácia operacional, além de melhorar a representação de acionistas e 
aumentar o capital. Os Diretores concordaram em aumentar o direito de voto 
dos países em desenvolvimento e em transição (DTCs) no BIRD até 3,13%, 
levando-os a 47,19%; o aumento representa uma mudança total de 4,59% 
para estes países desde 2008. Este realinhamento será realizado por meio de 
um aumento de capital seletivo de US$ 27,8 bilhões com capital integralizado 
de US$ 1,6 bilhão. Além disso, os Diretores concordaram com um aumento 
de capital geral do BIRD de US$ 58,4 bilhões, dos quais 6%, ou US$ 3,5 bilhões, 
em capital integralizado aumentarão a capacidade fi nanceira do BIRD. 
Os diretores também enfatizaram a importância da natureza inclusiva do 
aumento de capital geral e de um compromisso contínuo em relação à AID, 
aumentando o valor das transferências da AID, em linha com a capacidade 
fi nanceira do BIRD. Os Diretores expressaram apoio a uma 16ª Reposição 

bem-sucedida da AID por meio de um compartilhamento mais justo e mais 
amplo do ônus.

Para aumentar a capacidade, a efi ciência e a efi cácia operacionais do 
Grupo Banco Mundial, os Diretores Executivos analisaram as iniciativas de 
reforma interna do Banco Mundial, que incluíram a modernização de 
instrumentos fi nanceiros e serviços de conhecimento, além da reforma 
do modelo de prestação de serviços, recursos humanos, gestão e tecnologia 
de informação e processos orçamentários. Como parte da iniciativa para 
tornar o BIRD e a AID mais ágeis e mais responsivos às necessidades dos 
países clientes, os Diretores Executivos analisaram o fortalecimento do 
modelo organizacional, incluindo opções para tornar o Banco Mundial mais 
global e uma revisão da estrutura de gestão da matriz. O diálogo continuará 
no próximo exercício fi nanceiro.

Os Diretores Executivos aprovaram um Guichê piloto de Resposta 
a Crises da AID de US$ 1,5 bilhão, incluindo contribuições voluntárias de 
doadores, para ajudar os países da AID duramente atingidos pela crise 
econômica por meio da diminuição do comércio externo, remessas 
e investimento estrangeiro direto.

Os Diretores Executivos também aprovaram uma política pública de 
informações mais aberta que cria uma grande mudança, passando de uma 
política que determinava o tipo de informação que o Banco Mundial pode 
divulgar para uma política que presume que o Banco divulgará qualquer 
informação sob seu poder que não conste de uma lista de exceções 
bem defi nida. 

Os Diretores Executivos aprovaram empréstimos de US$ 44,2 bilhões 
para o BIRD e de US$ 14,5 bilhões para a AID. Os Diretores também 
consideraram 41 produtos de estratégia de assistência aos países (CAS), 
dos quais 33 foram preparados em conjunto com a IFC. Desses, diversos 

A DIRETORIA EXECUTIVA 

Da esquerda para direita: (em pé): Merza H. Hasan, Abdulrahman M. Almofadhi, Dante Contreras, Konstantin Huber, Alexey Kvasov, Toru Shikibu, Ambroise Fayolle, Sid Ahmed Dib, Susanna Moorehead, Rudolf Treff ers, 
Michael Hofmann, Toga McIntosh, James Hagan, Samy Watson, Pulok Chatterji, Louis Philippe Ong Seng; (sentados) Jose A. Rojas, Sun Vithespongse, Giovanni Majnoni, Carolina Renteria, Ian H. Solomon, Anna Brandt, 
YANG Shaolin, Michel Mordasini. Foto: Frank Vincent
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Governadores. Cinco dos 24 Diretores Executivos (uma vigésima quinta 
cadeira, a ser ocupada na África, será acrescentada em novembro de 2010) 
são indicados pelos cinco países membros com o maior número de ações; 
os outros são eleitos pelos demais países membros que formam os grupos 
representados em um processo eleitoral realizado a cada dois anos. 
Os Diretores Executivos desempenham um importante papel na formulação 
das políticas que guiam as operações gerais do Banco Mundial e da sua 
orientação estratégica, além de decidir sobre as propostas de empréstimos 
e garantias do BIRD, bem como das propostas de créditos, subsídios 
e garantias da AID feitas pelo Presidente do Banco Mundial. Os Diretores 
também são responsáveis por apresentar à Assembleia de Governadores, 
nas Reuniões Anuais, contas auditadas, um orçamento administrativo e o 
Relatório Anual sobre as operações e políticas do Banco Mundial, bem como 
outros assuntos que, na sua opinião, requeiram a apreciação da Assembleia 
de Governadores.

A Diretoria Executiva é atendida por cinco comissões permanentes 
compostas de oito diretores cada: Auditoria, Orçamento, Efi cácia do 
Desenvolvimento, Governança e Assuntos Administrativos, e Recursos 
Humanos. Essas comissões ajudam a Diretoria Executiva na supervisão e na 
tomada de decisões do Grupo Banco Mundial sobre suas políticas e 
procedimentos, condições fi nanceiras, processos de gestão de riscos e 
avaliação, adequação de governança e controles, além da efi cácia do 
desenvolvimento e atividades de redução da pobreza. Além disso, uma 
Comissão de Ética fornece orientação sobre assuntos abordados pelo 
Código de Conduta à Diretoria Executiva.

A Diretoria Executiva também monitora a eficácia das atividades 
do Grupo Banco Mundial por meio do Painel de Inspeção Independente 
e do Grupo de Avaliação Independente, que se reportam diretamente 
à Diretoria Executiva, e também por meio do Departamento de Auditoria 
Interna e do auditor externo.

A Secretaria Corporativa da Vice-Presidência funciona como a 
principal interlocutora entre a Assembleia de Governadores, a Diretoria 
Executiva, a gerência e o quadro de pessoal. Essa função inclui a gestão 
do programa de trabalho da Assembleia em nome da Diretoria 
Executiva e da Alta Direção e a garantia das práticas da boa governança 
na condução do processo de negócios da Assembleia de Governadores. 
(Consulte http://www.worldbank.org/boards.) 

produtos CAS foram também preparados em colaboração com os doadores 
e parceiros de desenvolvimento. Os Diretores também revisaram a quarta 
análise retrospectiva das CASs e analisaram a diretriz futura e a contribuição 
estratégica das CASs na condução do processo de desenvolvimento em 
uma diretriz cujos resultados sejam baseados e focados nas necessidades 
de desenvolvimento específi cas dos países.

Os Diretores Executivos analisaram 12 Notas de Assessoria do Quadro 
Conjunto de Pessoal (JSANs) sobre os Documentos da Estratégia de Redução 
da Pobreza (PRSPs) dos países. Os PRSPs estabelecem a estratégia de redução 
da pobreza própria de cada país e especifi cam as políticas, programas e 
recursos necessários para alcançar o desenvolvimento e as metas de redução 
da pobreza. O processo dos PRSPs visa a incentivar um diálogo nacional 
aberto e inclusivo entre os acionistas para garantir uma participação efi caz 
e a propriedade da estratégia. 

Os Diretores Executivos aprovaram um orçamento administrativo para 
o exercício financeiro de 2010 de US$ 2.245,7 milhões, reduzidos os 
reembolsos, incluindo US$ 171,2 milhões para o Mecanismo de Subvenções 
para o Desenvolvimento, os Programas de Subvenções Institucionais e o 
Fundo de Consolidação do Estado e da Paz, que representaram um aumento 
nominal de 1,39% no orçamento administrativo líquido, com relação ao 
exercício fi nanceiro de 2009. Para o exercício fi nanceiro de 2011, os Diretores 
Executivos aprovaram um orçamento administrativo total, reduzidos os 
reembolsos, de US$ 2.300,2 milhões. 

O Painel de Inspeção se reporta diretamente à Diretoria. Seu objetivo 
principal é abordar as preocupações das pessoas que possam ser 
prejudicadas pelos projetos do Banco Mundial e garantir que o Banco 
cumpra seus procedimentos e políticas operacionais durante as fases 
de elaboração, preparação e implementação de projetos. No exercício 
financeiro de 2010, o Painel de Inspeção recebeu solicitações de inspeção 
envolvendo 9 projetos do Banco Mundial, 8 das quais foram registradas. 
O painel recomendou aos Diretores Executivos investigações em 4 casos. 
(Consulte www.inspectionpanel.org.)

O papel da Diretoria Executiva
Conforme disposto no Convênio Constitutivo, os Diretores Executivos são 
responsáveis pela condução das operações gerais do Banco Mundial; desem-
penham suas funções com os poderes a eles delegados pela Assembleia de 
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PAPEL E RECURSOS DO BIRD

O papel do BIRD
O BIRD é uma propriedade cooperativa de 187 países acionistas. Ele opera 
um negócio de serviços financeiros que fornece a seus membros 
empréstimos e produtos de gestão de risco. Também fornece conhecimento 
especializado na ampla variedade de disciplinas associadas ao desenvolvi-
mento e meio ambiente e atende à comunidade internacional ao 
coordenar respostas aos desafios das políticas regionais e globais. 
(Consulte http://www.worldbank.org/IBRD para obter os compromissos 
de empréstimos baseados em políticas de desenvolvimento.)

Serviços e compromissos fi nanceiros do BIRD
Os novos compromissos de empréstimos do BIRD aumentaram consideravel-
mente no exercício fi nanceiro de 2010, para US$ 44,2 bilhões para 164 operações, 
superando os altos níveis históricos de compromissos do exercício fi nanceiro 
de 2009 (US$ 32,9 bilhões). A América Latina e o Caribe receberam a maior 
parcela do novo empréstimo do BIRD, com US$ 13,7 bilhões, seguidos da 
Europa e Ásia Central, com US$ 10,2 bilhões, e Sul da Ásia, com US$ 6,7 bilhões. 
Dentre os setores, o setor de Energia e Mineração recebeu a maior 
parcela de compromissos (20%), seguido do setor de Financiamento (19%) 
e do setor de Administração Pública e Administração da Lei e da Justiça 
(18%). Os tópicos que receberam as maiores alocações foram Desenvolvi-
mento dos Setores Financeiro e Privado (US$ 15,6 bilhões), Desen-
volvimento Humano (US$ 5,6 bilhões) e Governança do Setor Público 
(US$ 4,6 bilhões).

O BIRD também oferece produtos que permitem aos clientes 
gerenciarem riscos relacionados com moeda, taxas de juros, preços de 
produtos básicos e desastres naturais. No exercício financeiro de 2010, 
o BIRD executou 11,8 bilhões em equivalentes ao dólar dos Estados Unidos 
(USDeq) em transações compensatórias em benefício dos clientes, incluindo 
em USDeq 11,7 bilhões em compensações de taxas de juros e USDeq 
69 milhões em compensações de moeda (tudo em conversões da moeda 
local). Além disso, o setor de Tesouraria do Banco Mundial executou USDeq 
477 milhões para o Mecanismo Financeiro Internacional para Imunização 
e USDeq 541 milhões para a AID.

Recursos do BIRD
O BIRD obtém a maior parte de seus fundos com a emissão de obrigações 
nos mercados de capital internacionais. No exercício fi nanceiro de 2010, 
o BIRD aumentou USDeq 34 bilhões, emitindo dívidas em 28 moedas com 
vencimentos de médio e longo prazos. Apesar das difíceis condições do 
mercado, o BIRD tinha capacidade para tomar empréstimos de grandes 
volumes com condições muito favoráveis, devido ao seu posicionamento 
nos mercados de capitais e à sua solidez fi nanceira. Essa solidez baseia-se 
na prudência das políticas e práticas fi nanceiras do BIRD, que o ajuda a 
manter a sua classifi cação de crédito AAA. Por ser uma instituição de 
cooperação, o BIRD não visa a maximizar os lucros, mas obter rendimentos 
sufi cientes para garantir sua solidez fi nanceira e sustentar suas atividades 
de desenvolvimento.

A renda alocável do BIRD aumentou para US$ 764 milhões no exercício 
fi nanceiro de 2010, comparada aos US$ 500 milhões no exercício fi nanceiro 
de 2009. A renda alocável mais elevada refl etiu principalmente um encargo 
mais baixo de aprovisionamento para perdas em empréstimos, garantias e 
opções diferidas de saque. O programa de prorrogação da extensão do 
capital patrimonial implementado no fi nal do exercício fi nanceiro de 2008 
reduziu consideravelmente o impacto adverso de contrações signifi cativas 
nas taxas de juros do mercado. 

Em agosto de 2010, os Diretores Executivos recomendaram que a 
Assembleia de Governadores aprovasse transferências de US$ 281 milhões 
para a reserva geral, de US$ 383 milhões para a AID, e de US$ 100 milhões 
para a conta de superávit da renda alocável do exercício fi nanceiro de 2010. 
Em 30 de junho de 2010, o BIRD tinha US$ 36,1 bilhões em ativos líquidos. 
Os empréstimos não amortizados nos mercados de capitais eram de cerca de 
US$ 119,8 bilhões (excluídos os swaps). O total dos empréstimos desembol-
sados e em mora totalizava US$ 120,1 bilhões.

Em conformidade com seu mandato de desenvolvimento, o principal 
risco que o BIRD assume é o risco creditício do país inerente à sua carteira 
de empréstimos e garantias. Os riscos relacionados a juros e taxas de câmbio 
são minimizados. 

Uma medida resumida do perfi l de risco do Banco Mundial é o coefi ciente 
entre o capital e os empréstimos, o que é administrado diretamente em 
conformidade com a perspectiva fi nanceira e de risco do Banco Mundial. Esse 

FIGURA 1 
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coefi ciente era de 29,4% em 30 de junho de 2010. Para garantir que o BIRD 
tenha capital adequado para prestar assistência após a resposta à enorme 
crise iniciada em meados de 2008, a Comissão de Desenvolvimento endossou 
e a Diretoria Executiva aprovou um pacote de medidas, incluindo um 
aumento do capital geral e seletivo de US$ 86,2 bilhões, com US$ 5,1 bilhões 
em capital integralizado.

PAPEL E RECURSOS DA AID

O papel da AID
A AID é o maior canal multilateral de fi nanciamento concessional para os 
países mais pobres do mundo. Seus recursos fi nanceiros apoiam as iniciativas 
dos países para impulsionar o crescimento econômico, reduzir a pobreza e 
melhorar as condições de vida das pessoas de baixa renda. Neste exercício 
fi nanceiro, 79 países estavam qualifi cados para receber assistência da AID. 
(Consulte http://www.worldbank.org/IDA.)

Compromissos fi nanceiros da AID
Os compromissos fi nanceiros da AID atingiram US$ 14,5 bilhões no exercício 
fi nanceiro de 2010. Esses recursos fi nanceiros incluíam US$ 11,9 bilhões em 
créditos e US$ 2,7 bilhões em subvenções. A maior parcela de recursos da 
AID foi destinada à África, que recebeu US$ 7,2 bilhões ou 49% do total 
de empréstimos da AID. O Sul da Ásia (US$ 4,6 bilhões) e o Leste Asiático 
(US$ 1,7 bilhão) também receberam grandes parcelas de recursos fi nanceiros 
alocados. Índia e Vietnã foram os maiores países benefi ciários.  

Os compromissos em termos de infraestrutura atingiram US$ 5,3 bilhões 
neste exercício fi nanceiro, um aumento de 9% no exercício fi nanceiro 
de 2009. Um apoio signifi cativo foi também destinado aos setores da 
Administração Pública e Administração da Lei e da Justiça (US$ 2,7 bilhões) 
e da Saúde e Serviços Sociais (US$ 2,1 bilhões). Os tópicos que receberam 
as maiores alocações foram Desenvolvimento Humano (US$ 2,9 bilhões), 
Desenvolvimento Rural (US$ 2,6 bilhões) e Desenvolvimento dos Setores 
Financeiro e Privado (US$ 2,1 bilhões).

Recursos da AID
A AID é fi nanciada, em grande parte, por contribuições dos governos 
doadores. O fi nanciamento adicional é proveniente de transferências da receita 
líquida do BIRD, subsídios da IFC e pagamento de mutuários de empréstimos 
anteriores da AID.  

A cada três anos, os governos dos países doadores e representantes 
dos países mutuários reúnem-se para debater as políticas e prioridades da AID 
e acordar o volume de novos recursos necessários para fi nanciar o programa 
de empréstimo para os três exercícios fi nanceiros seguintes. Na 15a Reposição 
(AID15), que abrange os exercícios fi nanceiros de 2009 a 2011, os recursos 
totais atingiram US$ 43,6 bilhões, dos quais US$ 25,7 bilhões são as novas 
contribuições e US$ 4,9 bilhões a compensação de doadores da Iniciativa 
Multilateral de Alívio da Dívida (MDRI).

A Revisão Semestral da AID15 foi iniciada em novembro de 2009. Além de 
analisar o amplo progresso na implementação da AID15, os representantes 
endossaram a criação de um Guichê piloto de Resposta a Crises (CRW), 
aprovado pela Diretoria Executiva em dezembro de 2009. Para ajudar 
a reduzir os efeitos da crise fi nanceira, esse mecanismo alocou cerca de 
US$ 1,5 bilhão, incluindo contribuições voluntárias de doadores, em fundos 
reutilizados pelo Banco Mundial a 56 países da AID não exportadores de 
petróleo para o restante da AID15 e também utilizou algumas contribuições 
voluntárias de doadores.

As negociações sobre a 16ª Reposição (AID16), que determinam o volume 
de recursos necessários para fi nanciar a AID entre 2012 e 2014, ocorrem durante 
quatro reuniões realizadas entre março e dezembro de 2010. Essas reuniões 
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fornecem aos doadores uma grande oportunidade para tentar orientar as 
alocações da AID por tópicos e condições sobre seus compromissos. 
Os representantes da AID já concordaram em diversos tópicos para a AID16, 
incluindo mudança climática, gênero, estados frágeis e efi cácia da ajuda. 
No próximo ano, antes da realização da AID16 em 1o de julho de 2011, a AID 
identifi cará uma série de ações monitoráveis para a medição do desempenho.
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EMPRÉSTIMOS DO BANCO MUNDIAL POR TÓPICO E SETOR  |  EXERCÍCIO FINANCEIRO 2005–2010
EM MILHÕES DE DÓLARES

TABELA 1

TÓPICO EF05                    EF06 EF07 EF08 EF09 EF10

Gestão econômica 594,6 213,8 248,3 396,6 2.304,7 3.949,9

Gestão de recursos ambientais e naturais 2.493,8 1.387,3 2.017,0 2.661,8 5.085,4 4.337,2

Desenvolvimento dos setores fi nanceiro e privado 3.862,0 6.137,8 4.260,8 6.156,2 9.694,8 17.726,0

Desenvolvimento humano 2.951,0 2.600,1 4.089,4 2.280,9 6.378,6 8.421,3

Governança do setor público 2.636,4 3.820,9 3.389,7 4.346,6 6.108,4 5.750,4

Regime de direito 303,8 757,6 424,5 304,2 15,8 207,1

Desenvolvimento rural 2.802,2 2.215,8 3.175,7 2.276,8 4.298,6 5.003,7

Desenvolvimento social, gênero e inclusão 1.285,8 1.094,1 1.250,3 1.002,9 813,2 952,3

Proteção social e gestão do risco 2.437,6 1.891,7 1.647,6 881,9 5.295,7 5.006,3

Comércio e integração 1.079,9 1.610,9 1.569,9 1.393,2 3.444,1 1.818,4

Desenvolvimento urbano 1.860,0 1.911,2 2.622,7 3.001,2 3.466,7 5.574,5

TOTAL DOS TÓPICOS 22.307,0 23.641,2 24.695,8 24.702,3 46.906,0 58.747,1

SETOR EF05 EF06 EF07 EF08 EF09 EF10

Agricultura, pesca e silvicultura 1.933,6 1.751,9 1.717,4 1.360,6 3.400,0 2.618,3

Educação 1.951,1 1.990,6 2.021,8 1.926,6 3.444,8 4.944,5

Energia e mineração 1.822,7 3.030,3 1.784,0 4.180,3 6.267,4 9.925,2

Finanças 1.675,1 2.319,7 1.613,6 1.540,7 4.235,6 9.136,6

Saúde e outros serviços sociais 2.216,4 2.132,3 2.752,5 1.607,9 6.305,5 6.792,0

Indústria e comércio 1.629,4 1.542,2 1.181,3 1.543,5 2.806,5 1.251,3

Informação e comunicações 190,9 81,0 148,8 56,5 329,2 146,3

Administração pública, leis e justiça 5.569,3 5.857,6 5.468,2 5.296,4 9.491,6 10.828,2

Transporte 3.138,2 3.214,6 4.949,0 4.829,9 6.260,6 9.001,9

Água, saneamento e proteção contra inundações 2.180,3 1.721,0 3.059,4 2.359,9 4.364,9 4.102,8

TOTAL DOS SETORES 22.307,0 23.641,2 24.695,8 24.702,3 46.906,0 58.747,1

      

Dos quais o BIRD 13.610,8 14.135,0 12.828,8 13.467,6 32.910,8 44.197,4

Dos quais a AID 8.696,2 9.506,2 11.866,9 11.234,8 13.995,2 14.549,7

Nota: A soma dos números pode não ser exata devido ao arredondamento. 
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RESUMO DAS OPERAÇÕES | EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2010
MILHÕES DE DÓLARES

BIRD EF10 EF09 EF08 EF07 EF06

Compromissos  44.197  32.911   13.468   12.829         14.135  

 Dos quais empréstimos para as políticas de desenvolvimento  20.588        15.532           3.967           3.635           4.906  

Desembolsos brutos  28.855        18.565         10.490         11.055         11.833  

 Dos quais empréstimos para as políticas de desenvolvimento  17.425          9.138           3.485           4.096           5.406  

Amortizações do principal (inclusive pré-pagamentos)   11.624        10.217         12.610         17.231         13.600  

Desembolsos líquidos  17.231          8.347          (2.120)         (6.176)         (1.767)

Empréstimos em mora  120.103      105.698         99.050         97.805        103.004  

Empréstimos não desembolsados  63.574        51.125         38.176         35.440         34.938  

Renda operacionala  800            572           2.271           1.659           1.740 

Capital e reservas utilizáveis  36.106        36.328         36.888         33.754         33.339 

Equity-to-loans ratio 29% 34% 38% 35% 33%

a.  Constantes das demonstrações fi nanceiras do BIRD como “Renda antes do reajuste do valor justo sobre carteiras não-comercializáveis, líquidas e transferências 

aprovadas pela Assembleia de Governadores.”

AID EF10 EF09 EF08 EF07 EF06

Compromissos  14.550 14.041a        11.235         11.867           9.506  

 Dos quais empréstimos para as políticas de desenvolvimento  2.370          2.820           2.672           2.645           2.425 

Desembolsos brutos  11.460          9.219           9.160           8.579           8.910  

 Dos quais empréstimos para as políticas de desenvolvimento  3.228          1,872           2.813           2.399           2.425  

Amortizações do principal   2,349          2.209           2.182           1.753           1.680  

Desembolsos líquidos  9.111          7.010           6.978           6.826           7.230 

Créditos não amortizados  113.474      112.894       113.542        102.457        127.028  

Créditos não desembolsados  30.696        29.903         27.539         24.517         22.026 

Subsídios não desembolsados 5.837          5.652           5.522           4.642           3.630  

Despesas de subsídios para o desenvolvimento  2.583          2.575           3.151           2.195           1.939  

a. Inclui um subsídio da HIPC de US$ 45,5 milhões para a Costa do Marfi m.

TABELA 2
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CRISE FINANCEIRA GLOBAL
No início da crise fi nanceira e 
econômica, muitos observadores 
acreditaram que o mundo em 
desenvolvimento seria resistente à 
turbulência nos países avançados. 
Contudo, a condição fi nanceira de 
muitos países em desenvolvimento 
deteriorou-se acentuadamente à 
medida que a economia mundial 
retraiu em 2009. 

Como resultado da crise, 
cerca de 64 milhões a mais de 
pessoas no mundo em desenvolvi-
mento devem entrar na extrema 
pobreza (defi nida como viver com 
US$ 1,25 por dia, ou menos) até 
o fi nal de 2010 com relação à 
tendência antes da crise. Algumas 
regiões serão mais afetadas do que 
outras. A recessão tem sido severa 
na Europa e a Ásia Central, e a 
África tem sido fortemente atin-
gida. Em contrapartida, o cresci-
mento continua relativamente forte 
no Leste Asiático e na região do 
Pacífi co; Sul da Ásia e no Oriente Médio e África do Norte escaparam 
dos piores efeitos da crise; e uma base mais sólida ajudou a América Latina 
e o Caribe a superar a crise muito melhor do que no passado.

Assim como a fase mais aguda da crise fi nanceira global passou, a crise 
da dívida em alguns países europeus pode colocar em perigo as perspectivas 
de recuperação. A economia mundial — que contratou 2,1% em 2009 — 
está crescendo, mas como o impacto dos pacotes de incentivo diminui, 
o crescimento deve atingir somente 3,3% em 2010. Os volumes do comércio 
mundial são projetados para crescer 11,2% em 2010 e 6,8 % em 2011 — uma 
forte recuperação após a espantosa queda de 11,6% em 2009 — e o 
crescimento econômico nos países em desenvolvimento deverá atingir 
6,2% em 2010 e 6% em 2011, contra apenas 1,7% em 2009. Apesar dessas 
tendências positivas, serão necessários ainda alguns anos até que os 
empregos sejam recuperados e a capacidade industrial totalmente reabsorvida.

Tendo como pano de fundo uma carência crescente e recursos escassos, 
o Banco Mundial permaneceu constante em seu compromisso em ajudar os 
países a estabilizar suas economias e preservar e aumentar as bases para um 
crescimento econômico de prazo mais longo. Ele teve um papel importante 
na canalização de recursos para os países em desenvolvimento quando 
os fl uxos de capital despencaram. Como no exercício fi nanceiro de 2009, 
ele foi uma das poucas instituições que substancialmente aumentaram os 
empréstimos, fornecendo um fi nanciamento recorde de US$ 58,7 bilhões no 
exercício fi nanceiros de 2010. A iniciativas do banco — que foram ajustadas 
às circunstâncias macroeconômica, pressões fi nanceiras e outros desafi os 
em países específi cos — ajudaram a criar empregos, garantir a prestação de 
serviços e infraestrutura essenciais, planejar programas de rede de segurança 
para os vulneráveis, e restaurar a confi ança em mercados fi nanceiros. 

Além de aumentar seus empréstimos, o Banco Mundial buscou atenuar o 
impacto da crise global sobre a população pobre mundial ajudando os 
governos a gerenciar os riscos em suas folhas de balanço e solucionar a volati-
lidade do mercado fi nanceiro. O trabalho realizado nos anos anteriores para 
expandir o menu de soluções fi nanceiras do Banco Mundial para incluir 
produtos e serviços que ajudam a reduzir a vulnerabilidade a esses riscos 

colocaram o Banco Mundial em boa 
posição no meio da volatilidade. 
O volume de suas transações de 
gestão de risco aumentou mais do 
que o triplo neste exercício fi nan-
ceiro comparado aos níveis pré-crise, 
uma vez que os clientes buscaram 
implementar estratégias de gestão 
de risco. Além do fi nanciamento, 
o Banco Mundial prestou serviços 
de consultoria para ajudar os 
governos a desenvolver e imple-
mentar estratégias sólidas de gestão 
de dívidas. O Grupo Banco Mundial 
também continuou a promover 
parcerias com uma ampla coalização 
de instituições em resposta à crise. 
(Ver http://www.worldbank.org/
annualreport/fi nancialcrisis.)

UM NOVO MUNDO, 
UM NOVO BANCO MUNDIAL
O Banco Mundial teve um papel 
signifi cativo durante a crise fi nanceira 
e econômica mundial, tirando a popu-

lação pobre da pobreza e impedindo os que não são pobres de passarem a ser. 
As iniciativas do Banco Mundial forneceram veículos especiais para fi nancia-
mento comercial, microfi nanciamento, capitalização e dívida em situação de 
risco; estabeleceram um Guichê-Piloto de Resposta à Crise da AID para mitigar 
os efeitos da crise; combinaram políticas de desenvolvimento e mudança 
climática para combater o aquecimento global; e integraram governança e 
segurança para estados frágeis que emergem do confl ito. O pior da crise parece 
ter chegado ao fi m, mas a economia mundial enfrenta uma recuperação 
incerta e desigual, com novos riscos ao crescimento econômico, desenvolvi-
mento humano e redução da pobreza. (Ver http://www.worldbank.org/
worldbankreform.)

Defi nição das prioridades pós-crise
O Banco Mundial está se concentrando em cinco prioridades pós-crise: 
direcionar as pessoas de baixa renda e vulneráveis, especialmente na África 
Subsaariana; criar oportunidades de crescimento; promover uma ação global 
coletiva; fortalecer a governança e o combate à corrupção; e preparar-se para 
crises. Ao adaptar essas prioridades estratégicas às necessidades de grupos 
de clientes chave — países de baixa renda e países menos desenvolvidos, 
estados frágeis e afetados por confl itos, países de renda média, e o Mundo 
Árabe — o Banco Mundial busca direcionar seu apoio onde e quando ele for 
mais necessário. 

Aumento do direito de voto dos países em desenvolvimento 
e economias em transição
Em 2008, na primeira fase de reformas, fi cou acordado que o Grupo Banco 
Mundial aumentaria a voz e participação dos países em desenvolvimento e 
economias de transição. A Assembleia de Governadores concordou em 
aumentar o direito de voto desses países no BIRD para 44% e criou uma terceira 
cadeira na Assembleia de Diretores Executivos para a África. O direito de voto 
dos países em desenvolvimento na AID aumentou em mais de 45% desde o 
início da Votação Oral para Reforma em 2008.

Pai e fi lho correm apressados durante forte chuva por uma rua de casebres 

em um gueto, Sofi a, Bulgária. Foto: Scott Wallace
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esperar ver uma resposta coorde-
nada e integrada em todas as 
regiões, com ênfase na efi cácia da 
ajuda, construída sobre uma sólida 
plataforma de coordenação de 
doadores do país.

Para melhorar a prestação de 
serviços, as reformas dependerão 
de novas abordagens para a descen-
tralização e uma estrutura matriz 
revitalizada que aproximará um 
volume crítico de conhecimento 
e experiência operacional de seus 
clientes e parceiros em estados 
frágeis e países de baixa renda. 
Portanto, o modelo do Banco 
Mundial não colocou o conheci-
mento global à disposição dos 
clientes, deixou muitos estados 
frágeis desassistidos, e estava se 
tornando proibitivamente caro. 

O Banco Mundial também 
começou a revisar suas matrizes 
regionais e de rede, que fornecem 
uma estrutura organizacional essen-
cial para o fornecimento de serviços 
de investimento e conhecimento. 
As reformas ajudam a melhorar os 

serviços dos clientes por meio de um aumento nos rodízios de pessoal, 
governança e responsabilização mais restritas para vice-presidências de rede, 
e a mobilização de grandes talentos de escritórios de representação. 

Servindo de base para todas as reformas de modernização, estruturais 
e de apoio estão os esforços contínuos do Banco Mundial para aumentar a 
transparência e melhorar a governança nos países clientes e no próprio Banco 
Mundial. A Iniciativa de Governabilidade e Anticorrupção (GAC) continua a 
desenvolver a capacidade do cliente para governabilidade e fortalecer a 
integridade das operações do Banco Mundial. Em um esforço para aumentar a 
transparência, a Assembleia aprovou uma importante mudança em sua política 
voltada ao acesso a informações; agora, qualquer documento do Banco 
Mundial que não estiver em uma lista de exceções pode ser disponibilizado 
ao público. O Banco Mundial também aumentou os esforços para reportar 
resultados usando um conjunto padronizado de indicadores essenciais 
no âmbito nacional, setorial e institucional e está desenvolvendo um sistema 
de pontuação corporativa para monitorar a efi cácia e o progresso de 
reformas internas.

Iniciativa de dados abertos
Em abril de 2010, o Banco Mundial lançou sua Iniciativa de Dados Abertos, 
tornando seus bancos de dados públicos abertos a todos os usuários, 
prontamente acessíveis, e disponíveis online. A nova política de dados 
fornece acesso livre a mais de 2.000 indicadores fi nanceiros, comerciais, 
de saúde, econômico e de desenvolvimento humano, anteriormente 
disponíveis somente a assinantes pagantes. A decisão — parte do maior 
esforço do Banco Mundial para ampliar o acesso a informações — signifi ca 
que os pesquisadores, jornalistas, organizações não governamentais, 
empreendedores e crianças em idade escolar poderão ter acesso aos 
bancos de dados do Banco Mundial. Um novo Catálogo de Dados lista todos 
os bancos de dados chave, tais como o Indicadores de Desenvolvimento 

Com base nesses sucessos na 
primavera setentrional de 2010, os 
acionistas do Grupo Banco Mundial 
concordaram com uma segunda 
fase de reformas que resultou em 
um aumento adicional de 3,13% de 
direito de voto para os países em 
transição e em desenvolvimento 
(DTCs), elevando seu direito de voto 
no BIRD para 47,19%. A Votação Oral 
para Reforma na IFC resultou na 
elevação do direito de voto dos 
países em desenvolvimento e em 
transição para 39,48%, um aumento 
de 6,07%. Serão realizadas revisões 
regulares da participação do BIRD e 
da IFC a cada cinco anos à medida 
que o Banco Mundial avança em 
direção ao direito de voto equitativo 
entre os países em desenvolvimento 
e em transição com o tempo.

Aumento da capacidade 
fi nanceira do BIRD
A sólida posição do capital do BIRD 
antes da crise permitiu que ele desse 
apoio maciço no momento em que 
seus clientes mais precisavam. Esse 
nível recorde de assistência deixa a instituição com pouca capacidade para 
desempenhar o mesmo papel caso a recuperação fracasse.

Para solucionar esse problema potencial, a gestão e os acionistas 
trabalharam juntas e tomaram várias medidas para aumentar a capacidade 
fi nanceira do BIRD. O pacote de medidas inclui um aumento de capacidade 
total de US$ 86,2 bilhões, incluindo US$ 5,1 bilhões em capital integralizado; 
preços mais altos; reforma de prazos de vencimento de empréstimos; 
disciplina orçamentária continuada; e trabalho com países membros 
relevantes para converter o capital existente que não é totalmente utilizável 
em capital de risco totalmente utilizável. 

Os países membros expressaram seu apoio ao pacote de aumento de 
capital nas Reuniões da Primavera (Abril 2010), incluindo um aumento de 
capital geral de US$ 58,4 bilhões, com US$ 3,5 bilhões em capital integralizado, 
um aumento de capital seletivo de US$ 27,8 bilhões associado à reforma 
de voz e participação, que contém US$ 1,6 bilhão em capital integralizado. 
O processo está em andamento para buscar a aprovação formal da 
Assembleia dos Governadores a respeito dos aumentos de capital.

Instituição de reformas internas
O Banco Mundial instituiu uma agenda de reforma abrangente neste 
exercício fi nanceiro para apoiar a modernização de seus serviços e melhorar 
o fornecimento. Subjacente a essas reformas internas está o compromisso 
de aumentar a transparência e a governança e intensifi car a responsabilização 
e orientação para resultados. Essas reformas visam os serviços fi nanceiros do 
Banco Mundial, estrutura de recursos humanos, capacidade de tecnologia 
de informação e alocações orçamentárias. As reformas dão um prêmio para a 
ampliação do alcance global e receptividade do Banco Mundial às diversas 
necessidades dos países, apoiando as respostas fl exíveis às circunstâncias 
específi cas, ambientes em transformação e diferentes segmentos de clientes, 
e aumentando a efi cácia em combinar e alocar ativos. Os clientes podem 

Em Freetown, Serra Leoa, as crianças posam em frente a um mural da Comissão 

Anticorrupção criada para conscientizar os jovens a respeito da corrupção. 

Foto: Cari Votava
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Mundial, Indicadores de Desenvolvimento da África, Monitor Econômico 
Global e Finanças para o Desenvolvimento Global, e novos bancos de dados 
continuarão a ser adicionados. (Ver http://data.worldbank.org.) 

A Iniciativa de Dados Abertos encorajará uma análise inovadora das 
questões e problemas relacionados ao desenvolvimento e estimulará a 
formulação de políticas baseadas em evidências nos países em 
desenvolvimento. A iniciativa responde à demanda crescente de dados e 
também ilustra a necessidade de apoiar esforços de instituições nacionais 
que produzem os dados.

A Data.worldbank.org oferece total acesso a dados de mais de 200 
economias, com muitas sequências cronológicas regressando 50 anos. 
Pela primeira vez, mais de 1.000 indicadores estão em outros idiomas além 
do inglês (francês, espanhol e árabe). Os usuários serão capazes de fazer 
download de conjuntos inteiros de dados de um determinado país ou 
indicador, acessar rapidamente dados brutos, clicar em um botão para 
comentar sobre os dados, enviar e-mail e compartilhar dados com sites 
de mídia social.

Acesso à política de informação
Os Diretores Executivos aprovaram uma nova importante política de Acesso 
a Informação em novembro de 2009. Junto com as sete reformas internas 
implementadas no último exercício fi nanceiro, a nova política posiciona 
o Banco Mundial como líder em transparência entre as instituições fi nanceiras 
internacionais. A força impulsora por trás desta mudança de paradigma foi 
o desejo de aumentar a transparência, o domínio público, a parceria e a 
participação nas operações e projetos do Banco Mundial de uma ampla faixa 
de interessados externos.

A política aumenta enormemente o acesso público às informações do Banco 
Mundial. A antiga política revelou um conjunto estabelecido de informações e 
não permitiu ao público apelar para decisões de divulgação. A nova política 
estipula que quaisquer informações em poder do Banco Mundial, a menos que 
sejam incluídas em uma lista bem defi nida de exceções, são publicamente 
disponíveis. Também oferece ao público a capacidade de apelar de decisões do 
Banco Mundial de negar divulgação. Informações nunca antes disponíveis ao 
público, incluindo transcritos e minutas da Assembleia de reuniões do Comitê 
da Diretoria, são agora publicamente divulgadas, com o Banco Mundial 
colocando rotineiramente tantas informações quanto possível em seu website 
externo. Quaisquer informações não cobertas pela lista de exceções estão 
disponíveis mediante solicitação. Certas informações da lista de exceções 
poder ser elegíveis para desclassifi cação depois de 5, 10 ou 20 anos.

Criada para maximizar o acesso à informação, essa política também respeita 
a confi dencialidade da informação no tocante a seus clientes, acionistas, 
funcionários e outras partes. A política garante que o Banco Mundial e seus 
clientes e parceiros são capazes de discutir francamente antes de chegar a uma 
decisão. O processo deliberativo continua protegido, mas partes interessadas 
têm acesso a decisões-chave no fi nal de determinados processos deliberativos, 
como aqueles que resultam de missões de supervisão. 

Um dos elementos mais inovadores e progressivos da nova política é a 
introdução de um mecanismo de apelações para terceiros cujas solicitações 
de informações foram negadas. Um órgão administrativo interno de apelações 
serve como o primeiro estágio de apelação; um órgão independente de 
peritos internacionais serve como o segundo estágio de determinados tipos 
de apelações. 

A implementação dessa nova política foi por si só um esforço aberto e 
colaborativo que envolveu consultas internas e externas. Várias unidades da 
vice-presidência colaboraram para desenvolver os inúmeros sistemas, diretrizes 
e procedimentos que foram necessários para colocar a política em vigor no dia 

1 de julho de 2010. Desde o início, grupos da sociedade civil foram convidados 
a participar em vários estágios do desenvolvimento e implementação da 
política. Eles deram valiosas contribuições para a elaboração da política, 
ofereceram consultoria durante o estágio de preparação e ajudaram o Banco 
Mundial a testar o novo sistema de solicitações do público nos meses 
anteriores à implementação. (Ver http://www .worldbank.org/wbaccess.) 

Integridade
O trabalho da Vice-Presidência de Integridade do Banco Mundial (INT) é 
fundamental para garantir que os recursos de desenvolvimento alcancem 
seus benefi ciários desejados. O mandato da INT é detectar, dissuadir e 
investigar fraude e corrupção que possam afetar as atividades fi nanciadas 
pelo Grupo Banco Mundial; tomar medidas para sancionar fi rmas errantes. 
Este ano a INT introduziu uma função preventiva para apoiar a mitigação 
dos riscos de integridade e oferecer assessoria técnica a equipes de projetos.

A INT realiza suas investigações administrativas de acordo com a boa 
prática internacionalmente aceita e, como um advogado do Banco Mundial, 
apresenta conclusões de casos para a decisão fi nal ao Conselho de Sanções. 
Desde o dia 1º de julho de 2009, 45 fi rmas e indivíduos foram excluídos pelo 
Banco Mundial da participação de atividades fi nanciadas pelo Banco Mundial. 
No ano passado, a INT encaminhou casos para 31 autoridades nacionais para 
investigação criminosa e possível processo.

Em abril de 2010, o Banco de Desenvolvimento Africano, o Banco de Desen-
volvimento Asiático, o Banco Europeu para Reconstrução e Desenvolvimento, 
o Grupo do Banco Interamericano de Desenvolvimento e o Grupo Banco 
Mundial assinaram um acordo para excluir fi rmas e indivíduos envolvidos em 
transgressão em projetos fi nanciados pelos bancos de desenvolvimento 
multilateral. Esse acordo decisivo segue um processo extenso voltado para a 
harmonização de esforços e recursos para lidar com fraude e corrupção nos 
âmbitos globais e regionais. (Ver http://www.worldbank.org/integrity.)

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO DO MILÊNIO 
E REDUÇÃO DA POBREZA
Como resultado da crise mundial, milhões de pessoas que em outras condições 
teriam saído da pobreza continuarão pobres, e outros milhões que em outras 
condições não teriam caído na pobreza fi caram pobres. Notavelmente, contudo, 
o impacto imediato da crise sobre os indicadores de desenvolvimento nos 
países de baixa renda não foi tão severo quanto podia ter sido, porque o pior 
da crise sobrou para os países de renda média. O crescimento nos países 
de baixa renda declinou menos do que se esperava, e muitos países pobres 
mantiveram seus gastos em proteção social. 

Para promover a recuperação econômica, o Banco Mundial ampliou seu 
apoio para análises de crescimento inclusivo por meio de um Mecanismo de 
Diagnósticos para Crescimento Compartilhado. O objetivo desse fundo 
fi duciário de vários doadores é ajudar a entender melhor como acelerar o 
crescimento e criar oportunidades de emprego de produção para atores 
econômicos em todos os grupos de renda em países em desenvolvimento.
O fundo também contém uma rica agenda de gestão de conhecimento por 
meio de ferramentas, cursos de treinamento e compartilhamento de 
experiências entre os países. O número total de estudos de âmbito nacional 
realizados por equipes nacionais do Banco Mundial que foram apoiadas pelo 
fundo fi duciário subiu de 22 para 33 em 2010.

O avanço em direção aos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODMs) 
até 2015 é evidente, especialmente com relação à pobreza, que caiu em todas 
as regiões com o passar do tempo. Faltando apenas cinco anos, contudo, parece 
improvável a realização de todos os ODMs em todos os países. 
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Os problemas da mudança 
climática são tão importantes para o 
mundo em desenvolvimento que o 
Banco Mundial irá integrá-los em 
todas as novas estratégias setoriais 
e intensifi cará seus esforços para 
apoiar a gestão de riscos climáticos 
em suas operações essenciais. Um 
relatório do progresso apresentado 
à Diretoria do Banco Mundial em 
maio de 2009 sobre a Estrutura 
Estratégica de Desenvolvimento e 
Mudança Climática revelou o 
crescimento sem precedentes na 
demanda, e apreço, dos países em 
desenvolvimento pelo apoio do 
Grupo Banco Mundial nessa área.

O apoio do Banco Mundial, 
que inclui BIRD e AID (assim como 
fundos fi duciários) aos investimentos 
de baixo carbono em energia reno-
vável e efi ciência energética, 
aumentou para US$ 3,9 bilhões neste 
exercício fi nanceiro, comparado aos 
US$ 2,4 bilhões no exercício fi nanceiro 
de 2009. O Banco Mundial também 

intensifi cou o apoio ao acesso à energia e abastecimento confi ável 
e implementou os novos produtos de gestão de riscos climáticos e meca-
nismos de fi nanciamento como os títulos verdes. O Programa MultiCat, 
lançado pelo Banco Mundial em outubro de 2009, é uma plataforma de 
emissão de títulos catástrofe que dá aos governos e outras entidades públicas 
acesso a mercados de capitais internacionais para assegurá-los contra riscos 
de desastres naturais. Desde a introdução do produto em novembro de 2008, 
os títulos verdes levantaram US$ 1,5 bilhão em 15 moedas diferentes, dos quais 
US$ 840 milhões foram levantados somente em 2010. A diretoria do Banco 
Mundial também endossou novos planos de investimento sob o Fundo de 
Tecnologia Limpa (CTF) do Fundo de Investimentos Climáticos (CIF) gerenciado 
pelo Banco Mundial para ampliar o fi nanciamento para demonstração, imple-
mentação e transferência de tecnologias de baixo carbono. Existem hoje 13 
planos em vigor no mundo inteiro e cerca de US$ 4,3 bilhões de cofi nanciamento 
CTF alocado para projetos que vão desde o desenvolvimento de energia solar 
à implementação de sistemas de transportes públicos “mais verdes”. Estima-se 
que serão alavancados US$ 36 bilhões adicionais nos próximos anos de outras 
fontes, incluindo o setor privado, elevando o total a ser mobilizado por meio 
do CIF para mais de US$ 40 bilhões.  

A adaptação à variabilidade e mudança climática continua a ocupar 
o lugar central do apoio do Banco Mundial aos países em desenvolvimento. 
A AID-15 surgiu como o impulso para a rápida evolução do fi nanciamento 
para a medida resistente aos impactos climáticos. Este ano o Banco Mundial 
ampliou o apoio para investimentos em projetos e tecnologias de fl exibilidade 
com relação ao clima e de baixo carbono alavancando um conjunto de 
instrumentos de fi nanciamento, assistência técnica, e consultoria política, 
geralmente mesclando recursos do Mecanismo Global para o Meio Ambiente 
com instrumentos regulares do BIRD/AID ou IFC para apoiar iniciativas de 
mudança climática. O Programa-Piloto para Recuperação Climática no âmbito 
do Fundo Climático Estratégico do Fundo de Investimentos Climáticos iniciou 

Apesar dos aumentos da popu-
lação mundial, o número de pes-
soas vivendo em extrema pobreza 
no mundo está caindo, graças ao 
rápido progresso na China e na 
Índia. Provavelmente, esses avanços 
não são sufi cientes para reduzir o 
número de pessoas no mundo que 
vivem com menos de US$ 1,25 por 
dia ou a proporção de pessoas que 
sofrem de fome até 2015, contudo, 
especialmente dados os efeitos 
contínuos da crise de alimentos na 
África. Tem havido um progresso 
signifi cativo no sentido de alcançar 
o ensino fundamental universal e 
a igualdade de gêneros no ensino 
fundamental, com um aumento 
na proporção entre meninos e 
meninas para no mínimo 90%. 

As consequências imediatas da 
crise foram menos devastadoras do 
que poderiam ter sido. No entanto, 
as consequências de prazo mais 
longo continuam preocupantes, 
uma vez que as crises tendem a ter 
impactos graves e retardatários nos indicadores de saúde, educação, emprego e 
pobreza, especialmente em recém-nascidos e crianças, especialmente meninas. 
Durante recessões a taxa de mortalidade infantil aumenta, e as taxas de matrí-
cula e conclusão escolar caem, e a alimentação de recém-nascidos 
e crianças declina, resultando em um aumento de atrofi as. A evidência de 
189 países para 1980–2008 mostra que os indicadores dos ODMs deterioram 
durante as crises econômicas e melhoraram durante as expansões econômicas. 
O impacto é altamente assimétrico, contudo, com a deterioração em tempos 
difíceis muito superior à melhoria em tempos de prosperidade. 

O progresso para o alcance dos ODMs exigirá uma ajuda adicional 
substancial dos doadores, especialmente na África, onde o compromisso 
do Grupo dos Oito assumido em Gleneagles de dobrar a ajuda à África 
até 2010 ainda não está refl etido na ajuda essencial para o desenvolvimento 
da região. A ajuda para a África tem crescido 5% anualmente desde 2000, 
mas boa parte dessa ajuda tem sido alívio da dívida ou ajuda emergencial 
e humanitária, não um novo financiamento. Para alcançar a meta de 2010 
seria necessário um aumento de US$ 20 bilhões em 2009 e 2010, 
somente cerca de US$ 2 bilhões da quantia programada. Somente 
na África o hiato na assistência é, portanto, de cerca de US$ 18 bilhões. 
(Ver http://www.worldbank.org/ globalmonitoring.)

DESENVOLVIMENTO E MUDANÇA CLIMÁTICA 
A mudança climática — temperaturas mais altas, mudanças nos padrões de 
precipitação, elevação dos níveis do mar e maior frequência de desastres 
relacionados ao clima — representa riscos para a população, agricultura, 
energia e abastecimento de água no mundo inteiro, mas seus efeitos devem 
ser mais sentidos nos países em desenvolvimento, que são os países menos 
preparados para lidar com esses efeitos. Estão em jogo ganhos recentes no 
combate à pobreza, fome e doenças, bem como as vidas e os meios de 
subsistência de bilhões de pessoas.

Na África do Sul, vacas pastam em uma planície desmatada com fumaça 

de chaminés no horizonte.. Foto: John Hogg
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Em uma encruzilhada fora de Cochabamba, Bolívia, foi montado um 

mercado provisório onde produtos agrícolas são vendidos, carregados e 

transportados para a cidade. Foto: Carmen Machicado

atividades em nove países AID 
este ano, incluindo três na África 
e quatro nos estados frágeis. Da 
mesma forma, o Mecanismo de 
Parceria de Carbono Florestal, 
criado para desenvolver a capacidade 
global no programa internacional de 
Redução de Emissões Decorrentes 
do Desmatamento e da Degradação 
de Florestas, agora tem compromis-
sos de US$ 165 milhões.

Durante a preparação da Confe-
rência de Mudança Climática das 
Nações Unidas em Copenhague, 
o Banco Mundial divulgou vários 
relatórios regionais e setoriais impor-
tantes sobre mudança climática; 
ajudou a fi nalizar estudos sobre 
o crescimento de baixo carbono 
no Brasil, China, Índia, Indonésia, 
México, Polônia e África do Sul; e 
publicou o Relatório sobre o Desen-
volvimento Mundial (WDR) de 2010: 
Desenvolvimento e Mudança Climá-
tica. O relatório convida os países 
que produziram a maior parte das 
emissões de gases de efeito estufa 
no passado para agir agora para moldar o futuro climático do mundo intensifi -
cando o fi nanciamento para a adaptação e mitigação nos países em desenvolvi-
mento, onde ocorrerá a maior parte do aumento das emissões no futuro. 
O WDR foi complementado pelo relatório Economia da Adaptação 
à Mudança Climática, que estima que a adaptação à mudança 
climática custará de US$ 75 bilhões a US$100 bilhões ao ano entre 
2010 e 2050. 

Em dezembro de 2009, o Banco Mundial lançou o Mecanismo de Parceria 
de Carbono, que busca ir além da abordagem projeto a projeto da primeira 
geração de fundos de carbono. O Mecanismo de Parceria de Carbono adota 
abordagens programáticas para ajudar países em desenvolvimento na 
busca pelo crescimento de baixo carbono e alavancagem de capital para 
tecnologias limpas. Até o fi nal do exercício fi nanceiro, foram arrecadados 
€109 milhões, o equivalente a US$ 152,6 milhões para o novo mecanismo. 
Este ano também testemunhou a aprovação do Programa de Ampliação de 
Energia Renovável do Fundo Climático Estratégico nos termos do CIF. O novo 
programa demonstrará a viabilidade econômica, social e ambiental dos 
caminhos do desenvolvimento de baixo carbono no setor energético nos 
países de baixa renda. Em março de 2010, o Conselho do Fundo de Adaptação 
aprovou o Banco Mundial como uma de sua entidades executoras. 

O Banco Mundial forneceu uma série de produtos de conhecimento 
público global neste exercício fi nanceiro, incluindo o Portal de Dados de 
Mudança Climática, que fornece dados e ferramentas sobre o clima. O 
programa Mudança Climática para Profi ssionais de Desenvolvimento 
forneceu mais de 4.000 horas de treinamento por participante para mais de 
850 participantes.

Como parte de seu compromisso com a responsabilidade corporativa, 
desde 2005, o Grupo Banco Mundial implementou, um programa abrangente 
para medir, gerenciar, reduzir, compensar e reportar as emissões de gases 
do efeito estufa associado a suas operações comerciais globais, incluindo as 
principais reuniões e viagens de aéreas. (Ver http://crinfo.worldbank.org/ 
environmental_responsibility/climate_commitment.) As emissões de 

gases do efeito estufa diretas e 
indiretas com base em dados 
específi cos para o local são 
medidas em instalações do Grupo 
Banco Mundial no mundo inteiro 
usando as metodologias do 
Protocolo de Gases do Efeito Estufa 
e os Líderes Climáticos 
desenvolvidas pela Agência de 
Proteção Ambiental dos EUA. 
Anualmente, o Banco Mundial 
responde aos Indicadores da 
Iniciativa de Relatórios Globais e é o 
primeiro banco de desenvolvi-
mento multilateral a se reportar ao 
Projeto de Divulgação de Carbono. 
(Ver http://crinfo.worldbank.
o r g / c o r p o r a t e _ r e p o r t i n g /
index.)

Além disso, o Banco Mundial 
instituiu várias iniciativas para 
reduzir a pegada ambiental de 
suas operações cotidianas. Por 
exemplo, as publicações do Banco 
Mundial aderem aos padrões 
da Iniciativa Verde para Impressão, 
e seus mais novo prédio é 

certifi cado de acordo com os padrões verdes para construção. (Ver http://
cribankorg/environmental_responsibility/sustainable_facilities.)

AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL  
A alta volatilidade dos preços dos alimentos, combinada com o impacto da 
crise fi nanceira mundial, continuou a aumentar a insegurança alimentar em 
2009, com um aumento de 23% no índice anual de referência dos alimentos. 
Embora o índice seja 17% menor do que em 2008, os preços continuaram 
mais altos do que em 2007. A alta volatilidade dos preços dos alimentos 
exacerbou as difi culdades enfrentadas pela população mais pobre, dos quais 
1 bilhão está em estado de desnutrição.

Para fornecer alívio imediato aos países mais atingidos pela subida dos 
preços dos alimentos, em 2008, o Banco Mundial criou o Programa de 
Resposta Global à Crise de Alimentos (GFRP). O apoio ao GFRP subiu para 
US$ 1,24 bilhão neste exercício fi nanceiro, contra US$ 1,15 bilhão no exercício 
fi nanceiro de 2009. Desse montante, US$ 202 milhões é do Fundo Fiduciário 
de Resposta à Crise do Preço dos Alimentos, US$ 838, 8 milhões é da AID, 
e US$ 200 milhões é do BIRD. O dinheiro é usado para alimentar crianças 
pobres e outros grupos vulneráveis; fornecer suplementos nutricionais para 
recém-nascidos, crianças, mulheres grávidas e lactantes; pagar despesas 
adicionais de importações de alimentos; e ajudar agricultores pobres a 
melhorar sua produtividade agrícola por meio do aumento da produção de 
alimentos e resposta do mercado. Até o fi m do exercício fi nanceiro de 2010, 
o Banco Mundial havia mobilizado mais de US$ 352 milhões em fundos 
fi duciários fi nanciados externamente em apoio à série completa de 
intervenções nos termos do GFRP. 

O Banco Mundial está respondendo aos efeitos de curto prazo da crise 
fi nanceira e de alimentos, mas está integrando suas ações às estratégias que 
abordam desafi os de prazos longos. Em julho de 2009, ele adotou um novo 
plano de ação para a agricultura, Implementando a Agricultura para o 
Desenvolvimento: Plano de Ação Agrícola do Grupo Banco Mundial, 
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EDUCAÇÃO, SAÚDE, 
PROTEÇÃO SOCIAL 
E TRABALHO 
A crise econômica global diminuiu 
o ritmo da redução da pobreza nos 
países em desenvolvimento. Em 
resposta, a Rede de Desen-
volvimento Humano apoiou níveis 
recordes de empréstimos e serviços 
de conhecimentos no exercício 
fi nanceiro de 2010. Junto com o 
resto do Banco Mundial, ela 
redobrou seus esforços para ajudar 
o máximo possível de países clientes 
e seus parceiros de desenvolvimento 
a cumprirem a promessa transfor-
macional humana e econômica dos 
ODMs nos próximos cinco anos. 

Educação
O Banco Mundial está 
desenvolvendo uma nova 
estratégia educacional, que 
moldará a direção de seu trabalho 
para a próxima década. Foram 
realizadas amplas consultas para 
garantir que a estratégia reflita as 
visões e a experiência dos grupos 

interessados do Banco Mundial. As consultas da fase I foram realizadas de 
março até meados de junho em 2010. (Ver http://www.worldbank.org/
education strategy2020.) 

Os novos compromissos com a educação no EF10 atingiram uma alta 
história de US$ 4,9 bilhões, contra US$ 3,4 bilhões no EF09. Esses novos 
empréstimos para a educação incluíram US$ 2,1 bilhões em compromissos 
da AID para os países mais pobres do mundo e US$ 2,9 bilhões em apoio 
dos países de renda média. O Sul da Ásia recebeu a maior parcela do novo 
empréstimo para educação este ano (US$ 1,43 bilhão seguido da América 
Latina e Caribe (US$ 1,35 bilhão).

Um foco importante em todos os novos projetos de educação está na 
melhoria da qualidade educacional. Cerca da metade de todos os novos 
projetos apoia o ensino primário e inclui intervenções como o treinamento 
de professores, gestão baseada na escola, participação da comunidade nas 
escolas, e atenção às populações marginalizadas. Cerca de um quarto dos 
novos projetos foca no ensino fundamental e na educação profissional 
com intervenções para ajudar a garantir que a educação desenvolva 
aptidões relevantes para atender às demandas do mercado de trabalho. 

Em março de 2010, a Diretoria aprovou dois novos projetos de educação 
para a Índia que fornecem US$ 1,05 bilhão em créditos da AID para 
impulsionar as matrículas no ensino fundamental e fortalecer as instituições 
de ensino de engenharia em todo o país. Um dos projetos, que apoia a 
melhoria dos resultados na aprendizagem e o acesso ao ensino fundamental, 
é a maior operação individual em um país desde que o Banco Mundial 
começou a fornecer empréstimos para o setor da educação, em 1962. 
Este ano, a Diretoria também aprovou novos projetos totalizando mais 
de US$ 1 bilhão para apoiar a educação. Uma dessas operações apoia 
o ensino de segundo grau no México e representa a segunda maior 
operação para o Banco Mundial no setor da educação desde 1962. 
(Ver http://www.worldbank.org/education.)

exercício fi nanceiro de 2010–12. O 
plano compreende cinco áreas 
principais: elevar a produtividade 
agrícola; vincular agricultores aos 
mercados e fortalecer cadeias de 
valor; reduzir risco e vulnerabilidade; 
facilitar a entrada e saída agrícola 
e a renda rural não-agrícola; 
e aumentar os serviços e a 
sustentabilidade ambiental. (Ver 
http://www.worldbank.org/rural.)

Na Cúpula de Pittsburgh do 
Grupo dos 20, realizada em setembro 
de 2009, os lideres mundiais pediram 
ao Banco Mundial para criar um 
mecanismo multilateral para ajudar 
a implementar promessas feitas 
em L’Aquila, Itália, em julho de 2009. 
O novo mecanismo — o Programa 
Global de Agricultura e Segurança 
Alimentar (GAFSP) — ajudará a 
preencher os hiatos de fi nancia-
mento nas estratégias de segurança 
agrícola e alimentar nacional e 
regional para ajudar os países a 
alcançarem o ODM 1 (erradicando a 
fome e a pobreza extrema) até 2015. 
Em janeiro de 2010, a Diretoria do 
Banco Mundial aprovou, sujeito a 
pequenas revisões, o documento sobre a estrutura do GAFSP, preparado 
conforme extensas consultas aos interessados. Até o fi m do exercício fi nanceiro 
de 2010, os doadores comprometeram quase US$ 900 milhões em três anos, e 
o programa alocou US$ 224 milhões para planos de desenvolvimento agrícolas 
comandados pelo país em Bangladesh, Haiti, Ruanda, Serra Leoa e Togo. (Ver 
http://www.worldbank.org/GAFSP.)

O Banco Mundial continuou a apoiar a reforma contínua do Grupo 
Consultivo sobre Pesquisa Agrícola Internacional (CGIAR), que mobiliza uma 
ciência de ponta para reduzir a fome e a pobreza, melhorar a nutrição e a 
saúde dos seres humanos e proteger o meio ambiente. Um novo modelo do 
CGIAR que enfatiza pesquisas voltadas para resultados e responsabilizações 
claras entre os implementadores e fi nanciadores de pesquisas agrícolas 
foi aprovado na reunião do CGIAR em dezembro de 2009. O pilar de 
fi nanciamento da parceria é um novo fundo fi duciário do CGIAR, regido 
por um Conselho do Fundo que supervisionará os recursos no novo fundo, 
a ser estabelecido no Banco Mundial em 2010. O pilar operacional será 
liderado por uma nova entidade legal, um consórcio dos centros de pesquisa 
apoiados pelo CGIAR. De acordo com o novo modelo comercial, 
o fi nanciamento apoiará um conjunto de programas de pesquisas globais 
alinhados com uma nova estratégia e estrutura de resultados. 
A responsabilização será garantida por meio de acordos de desempenho 
entre o Conselho do Fundo e o consórcio, e por meio de uma estrutura 
de monitoramento e avaliação mutuamente acordada. A meta de mobilização 
de recursos do CGIAR é aumentar os recursos de US$ 600 milhões em 2009 
para um nível anual de US$ 1 bilhão até 2014. 

Em janeiro de 2010, o Conselho Administrativo do Banco Mundial 
aprovou a criação do novo fundo fiduciário. Financiador chave 
da pesquisa do CGIAR , o Banco Mundial preside o novo Conselho 
do Fundo do CGIAR e serve como fiduciário do novo fundo. 
(Ver http://www.cgiar.org.)

Como parte do projeto de Educação Fundamental da Índia, um professor 

da escola de Rajasthan ensina a jovens carentes de grupos minoritários 

Foto: Michael Foley
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Em uma clínica fora da capital ucraniana, Kiev, médicos locais realizam exames

de HIV/AIDS e de outras doenças transmitidas pelo sangue em crianças pobres. 

Foto: Michele Egan

Saúde, nutrição e população
Os novos investimentos nos 
programas de saúde, nutrição e 
população (SNP) atingiram a soma 
sem precedentes de US$ 4,2 bilhões 
no exercício fi nanceiro de 2010, 
um aumento de 48% em relação ao 
recorde de compromissos do ano 
anterior. A carteira geral da SNP 
ocupa o patamar histórico de 
US$ 10,1 bilhões, mais da metade 
dos quais vai para os países mais 
pobres. Esses investimentos ajudam 
a fortalecer os sistemas de saúde; 
impulsionar a prevenção e o 
tratamento efi caz de doenças 
transmissíveis; e melhorar a saúde 
infantil e maternal, bem como a 
higiene e o saneamento. 

Junto com parceiros de países 
em desenvolvimento e bilaterais, 
organizações da sociedade civil, 
instituições acadêmicas, as Nações 
Unidas, e órgãos e fundações 
multilaterais, o Banco Mundial 
contribuiu para a preparação do 
programa Scaling Up Nutrition: 
A Framework for Action (Ampliação 
da nutrição: um contexto para a 
ação), que mobilizou consenso e apoio para aumentar o investimento em 
intervenções de nutrição em vários setores. Em maio de 2010, a Diretoria 
aprovou o Plano de Ação de Saúde, que coloca em operação o componente 
de saúde reprodutiva da estratégia HNP de 2007. O plano ajuda países 
a solucionar a redução da fertilidade, melhorar consequências da gravidez, 
e reduzir o número de infecções sexualmente transmissíveis.

No âmbito global, a participação do Banco Mundial na Parceria 
Internacional de Saúde (IHP+) continua a ganhar impulso, e atualmente 
24 países são signatários da IHP+. Junto com a Aliança Global para Vacinas 
e Imunização, o Fundo Global, e a Organização Mundial de Saúde — e com 
contribuições de países parceiros e principais interessados — o Banco Mundial 
tem desenvolvido a Plataforma de Financiamento do Sistema de Saúde para 
apoiar o progresso em relação às metas nacionais de saúde e os ODMs. 
A plataforma ajudará a coordenar, mobilizar e agilizar o fl uxo de recursos 
internacionais para apoiar componentes de planos de saúde nacional 
do sistema de saúde e reduzir os custos de transação arcados pelos países. 
(Ver http://www.worldbank.org/hnp.)

HIV/AIDS
O Banco Mundial desembolsou US$ 327,4 milhões para apoiar todas as 
atividades relacionadas a HIV/AIDS para operações existentes com um 
componente HIV/AIDS em programas de prevenção, tratamento e mitigação. 
No exercício fi nanceiro de 2010, onze novos projetos comprometeram 
US$ 193,26 milhões para atividades relacionados a HIV/AIDS; mais da metade 
desse novo empréstimo foi destinado à região da África. Como segmento 
deste novo empréstimo para HIV/AIDS, US$ 127,4 milhões foram designados 
pelas Regiões como contribuindo para a classifi cação temática HIV/AIDS 

do Banco Mundial. O Banco 
Mundial completou 22 produtos 
analíticos sobre HIV/AIDS, que 
ajudaram a melhorar a efi ciência, 
efetividade e sustentabilidade do 
programa por meio de respostas 
baseadas em provas.

Melhorar as estratégias nacionais 
de HIV/AIDS foi o principal objetivo 
estratégico do Banco Mundial neste 
exercício fi nanceiro. Por meio de 
serviços fornecidos nos termos do 
Plano de Estratégia e Ação de AIDS, 
o Banco Mundial ajudou 65 países 
a melhorar suas respostas nacionais 
de HIV/AIDS ampliando seu conhe-
cimento sobre os riscos epidêmicos 
e associados e desenvolvendo estra-
tégias nacionais baseadas em provas 
e planos de ação custeados. 

Para aperfeiçoar os sistemas de 
monitoramento e avaliação do HIV, 
o Banco Mundial forneceu apoio 
técnico para governos em mais de 
25 países na África, América Latina 
e Caribe, e Ásia Central. Em parceria 
com o Departamento de Desenvol-
vimento Internacional do Reino 
Unido, o Banco Mundial lançou 

uma avaliação de respostas da comunidade ao HIV/AIDS para desenvolver 
a base de evidências sobre o impacto de atividades e programas específi cos. 
Um importante produto deste exercício foi o desenvolvimento de uma 
metodologia para avaliar a saúde como um bem público global. A avaliação 
é contínua em dois países da África, a ser seguida em breve por outro grupo 
de países. (Ver http://www.worldbank.ort/aids.)

Respostas a gripe Pandemia de Gripe Aviária e Humana
Desde 2006, o Banco Mundial tem ajudado ativamente países do mundo 
inteiro a implantarem estratégias de controle de gripe aviária e humana 
e planos de prontidão para uma pandemia. Em junho de 2009, em resposta 
à pandemia de H1N1, o Banco Mundial aumentou seu teto para US$ 1 bilhão 
para aprovações de operações aceleradas no Programa Global para Prontidão 
e Resposta à Pandemia Humana e Controle da Gripe Aviária. Esse fi nancia-
mento, mais os subsídios do Mecanismo de Combate à Gripe Humana e 
Aviária, que até hoje recebeu US$ 121 milhões da Comissão Europeia e de nove 
outros doadores, está apoiando respostas nacionais para o H5N1 de gripe 
aviária e para a pandemia de H1N1. As respostas foram facilitadas pelos 
investimentos em prontidão fornecidos pelo Banco Mundial — em estreita 
colaboração com parceiros globais, regionais e nacionais. Muitos países, as 
respostas se benefi ciaram do fortalecimento contínuo dos sistemas de saúde 
humana e veterinária, incluindo fi scalização de doenças e capacidade de 
respostas. A pandemia de H1N1 deu aos países a oportunidade de testar 
sua prontidão; agora é importante refl etir essas lições nas preparações para 
a próxima pandemia de gripe e outros surtos de doenças infecciosas. 
O controle da gripe aviária e de outras zoonoses em sua origem animal é um bem 
público global vital. 



Na região de Tahoua na Nigéria, sete mulheres se reúnem para cavar uma 

estrutura receptora de água para ajudar a evitar a erosão do solo 

Foto: Michele Egan
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questões de gênero no trabalho 
analítico e diálogo de política. Além 
disso, a estrutura de resultados será 
fortalecida e incluirá indicadores 
para áreas prioritárias de gênero. 
A AID também implementará um 
plano de ação para acelerar o 
progresso dos ODMs específi cos 
de gênero.

A 16ª reposição da AID chega 
em um momento quando os países 
da AID estão se recuperando de 
uma sucessão de crises globais 
que causaram uma ameaça espe-
cialmente grave para mulheres 
e meninas pobres. Embora as 
mulheres sejam especialmente 
vulneráveis nesta crise, elas também 
podem ser agentes de mudança: 
se recebessem uma oportunidade 
econômica maior, elas poderiam 
acelerar a redução da pobreza e 
desenvolvimento. Para esse fi m, 
o Plano de Ação de Gênero reservou 
fundos especiais esse exercício 
fi nanceiro para apoiar mulheres 
pelo fortalecimento dos programas 

de proteção social e apoio para atividades direcionadas, como empregar 
mulheres em programas de obras públicas. 

No exercício fi nanceiro de 2010, o Banco Mundial iniciou um conjunto 
de dados iniciado, Mulheres, Negócios e a Lei, que foca a diferenciação legal 
entre homens e mulheres em áreas que afetam as oportunidades das 
mulheres como pessoas de negócios e trabalhadores. Além disso, graças à 
Iniciativa de Meninas Adolescentes, mais de 1.200 mulheres jovens na Libéria 
receberam treinamento para facilitar a transição entre escolarização e ganhos, 
aprendendo competências que estão em demanda especial no país 
pós-confl ito. Iniciativas similares estão sendo preparadas agora em outros 
países, incluindo Afeganistão, Jordânia, República Democrática Popular do 
Laos, Nepal e Ruanda, assim como no Sul do Sudão. O programa preenche 
um dos seis compromissos que a alta direção assumiu em 2008 para 
aumentar o trabalho de gênero. 

O trabalho também está em andamento nos outros compromissos. 
Os 23 líderes de negócios globais e regionais que pertencem ao Fórum 
de Líderes do Setor Privado assumiram uma série de compromissos 
para fornecer apoio prático para a capacitação econômica de mulheres. 
Desde 2008, a IFC tem canalizado mais de US$ 400 milhões para mulheres 
em países pobres por meio de instituições de microfi nanciamento e 
bancos comerciais. 

Além disso, neste exercício fi nanceiro, o Banco Mundial decidiu tornar 
gênero e desenvolvimento o tópico do Relatório de Desenvolvimento 
Mundial de 2012. A publicação do relatório marcará a primeira vez na 
história da série em que o tópico central é o gênero. O relatório examinará o 
estado de igualdade de gêneros e os vínculos entre gênero e 
desenvolvimento e identifi ca as lacunas nos conhecimentos e dados. 
(Ver http://www.worldbank.org/gender.)

INFRAESTRUTURA
Apesar das amplas melhorias na infraestrutura na última década, 
2,5 bilhões de pessoas do mundo inteiro ainda carecem de serviços 

Proteção social e mão de obra
Em resposta à crise econômica 
global, o Banco Mundial compro-
meteu US$ 8 bilhões (US$ 4 bilhões no 
exercício fi nanceiro de 2009 e 
US$ 3,9 bilhões no exercício fi nanceiro 
de 2010) para operações de proteção 
social, quadruplicando seu volume 
anual de empréstimos pré-crise, 
que foi em média de US$ 1 bilhão no 
período de 2006–08. Cerca de 26% 
das operações foram realizadas em 
países de renda baixa no exercício 
fi nanceiro de 2010, superior aos 13% 
no exercício fi nanceiro de 2009. 
A maior parte dos US$ 8 bilhões 
de compromissos foram destinados 
às redes de segurança social para 
78 operações em 52 países. Os 
empréstimos restantes foram desti-
nados a melhorar os mercados de 
trabalho, gestão de riscos sociais e 
outras áreas de proteção social, 
como pensão e incapacidade.

A Federação Russa e a Noruega 
contribuíram com US$ 58 milhões 
para o Fundo Fiduciário de Vários 
Doadores de Resposta Social Rápida, dos quais US$ 28 milhões foram pagos 
no exercício fi nanceiro. Na primeira rodada, o fundo fi nanciou 18 atividades em 
todas as regiões do Banco Mundial para melhorar os sistemas de proteção 
social. O Departamento de Desenvolvimento Internacional também está 
fornecendo 2 milhões de libras esterlinas, das quais 1 milhão de libras esterlinas 
foi pago no exercício fi nanceiro de 2010, para apoiar atividades imediatas 
de desenvolvimento de capacidades nos países da AID.

Junto com a Organização para Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico, dois grandes bancos internacionais que gerenciam fundos de 
pensão, e a Associação Holandesa de Fundos de Pensão da Indústria, 
o Banco Mundial preparou e divulgou a Evaluating the Financial Performance 
of Pension Funds (Avaliação de Desempenho Financeiro dos Fundos de Pensão) 
neste exercício fi nanceiro. O relatório analisa o desempenho fi nanceiro dos 
sistemas de pensão fi nanciada das últimas décadas e oferece assessoramento 
sobre como melhorar a avaliação de desempenho e gerenciar riscos de 
gerenciamento relevantes. (Ver http://www.worldbank.org/sp.) 

GÊNERO
Os esforços que promovem igualdade de gêneros aumentaram este ano, 
em parte devido ao Plano de Ação do Grupo Banco Mundial, Igualdade de 
Gêneros como Economia Inteligente, que ajuda a promover o acesso das mulheres 
a empregos, direitos à terra, serviços fi nanceiros, insumos agrícolas, e 
infraestrutura. Até o fi nal do exercício fi nanceiro de 2010, o plano de quatro 
anos havia arrecadado US$ 68,6 milhões para trabalho de gêneros nos setores 
econômicos e fi nanciado cerca de 260 atividades em 78 países. Em junho, 
um mapa rodoviário de três anos foi apresentado para a Diretoria Executiva 
detalhando como o Banco Mundial pode aplicar as lições aprendidas para 
melhor integrar o gênero em suas operações além do encerramento do plano 
de ação em dezembro de 2010.

Em março de 2010, os doadores concordaram em tornar o gênero um 
dos quatro temas especiais da AID16. Essa designação enfatizará a integração 
do gênero nas operações do Banco Mundial e a cobertura das importantes 
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de saneamento, 1,5 bilhão vive sem 
eletricidade, 1 bilhão não dispõe de 
acesso fácil a todas as rodovias 
utilizáveis em qualquer condição 
climática, e quase 900 milhões não 
tem outra opção senão usar água 
não potável. A crise fi nanceira 
mundial tem aumentado o enorme 
desafi o de reduzir esse hiato de 
acesso enfraquecendo a capacidade 
dos países de fi nanciar o desenvol-
vimento da infraestrutura. Para 
atender às necessidades dos países 
clientes, o Banco Mundial ampliou 
signifi cativamente seu apoio à infra-
estrutura neste exercício fi nanceiro 
e empregou uma faixa de instru-
mentos para fornecer uma resposta 
coordenada e direcionada.

A abordagem do Banco Mundial 
para o desenvolvimento da infraes-
trutura continua a ser orientado 
pelo Plano de Ação de Infraestru-
tura Sustentável, que fornece um 
roteiro para guiar investimentos 
ampliados em serviços de infraestru-
tura modernos e custo efetivos que 
também apoiam a sustentabilidade ambiental e a inclusão social. Em resposta 
ao aprofundamento da crise fi nanceira e econômica mundial, a plataforma 
de Recuperação da Infraestrutura e Ativos (INFRA) expandiu o mandato 
do plano de ação aumentando as metas do empréstimos e apoiando uma 
colaboração mais efi caz por parte de parceiros de desenvolvimento. 

Após a quantia recorde de 
US$17,2 bilhões em empréstimos 
para infraestrutura no exercício 
fi nanceiro de 2009, o Banco 
Mundial forneceu US$ 23,2 bilhões 
em empréstimos para o setor no 
exercício fi nanceiro de 2010, colo-
cando no rumo para superar a meta 
da INFRA de US$45 bilhões no exer-
cício fi nanceiro de 2009–11. Impor-
tantes investimentos em energia, 
transporte, água e tecnologia de 
informações e comunicação alavan-
carão e apoiarão iniciativas pelo 
setor privado e outras instituições 
de desenvolvimento multilateral, 
criar empregos durante a crise, 
e lança a base para um cresci-
mento robusto e sustentável no 
longo prazo.

A agenda de acesso à infraestru-
tura essencial continua a ser o 
principal foco. Essa agenda enfatiza 
o fortalecimento das instituições e 
políticas setoriais para melhorar a 
efi ciência, acessibilidade, qualidade 
e alcance de serviços básicos. 

O Banco Mundial continua a promover a sustentabilidade dos serviços 
de infraestrutura por meio de uma abordagem proativa para avaliar 
os objetivos ambientais e sociais. Ele também apoia uma forte governança 
nos setores de infraestrutura. (Ver http://www.worldbank.org/infra.)

Três operários de construção voltam de um dia de trabalho como parte do projeto 

Estradas Rurais para melhorar o acesso a mercados em Rajasthan, Índia. 

Foto: Michael Foley
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A África foi duramente atingida 
pela crise fi nanceira global. O cres-
cimento caiu de 5,0% em 2008 para 
apenas 1,6% em 2009. O impacto 
da crise será duradouro. Vinte 
milhões de pessoas a mais estarão 
em pobreza extrema em 2015. 

Apesar da gravidade da crise, 
a África está se recuperando rapi-
damente, graças a mais de uma 
década de políticas macroeconô-
micas prudentes adotadas por 
muitos países e às sólidas respostas 
dos formuladores de políticas 
durante a crise. No contexto do 
desenvolvimento fi nanceiro e do 
setor privado, Ruanda é o primeiro 
país subsaariano a ser considerado 
o principal reformador do mundo, 
segundo o relatório Doing Business 
(Fazendo Negócios) de 2010. Os 
países que dispunham de espaço 
fi scal, como Tanzânia e Zâmbia, tiveram défi cits fi scais discretos, aqueles 
que não dispunham, como Gana, tiveram sua economia contraída. 
Consequentemente, o crescimento deverá acelerar-se, embora com taxas 
inferiores às tendências, para 4,5% em 2010 e 5,1% em 2011.

Assistência do Banco Mundial
O Banco Mundial, um dos mais importantes parceiros da África no fi nancia-
mento do desenvolvimento, aumentou signifi cativamente o volume de 
recursos fi nanceiros para a região neste exercício fi nanceiro. O total de 
empréstimos do BIRD/AID elevou-se para US$ 11,4 bilhões. A maior parte 
do fi nanciamento veio da AID, que forneceu US$ 7,2 bilhões, inclusive 
US$ 1,7 bilhão em subsídios. O maior empréstimo único feito à região foi 
um crédito de US$ 3,75 bilhões do BIRD para a Eskom Holdings Ltd., 
empresa estatal de serviços públicos da África do Sul. Aprovado pela 
Diretoria em abril de 2010, o empréstimo fi nanciará a construção de 

uma usina de energia elétrica 
alimentada a carvão que usará 
tecnologia supercrítica de carvão 
mais limpo. O fi nanciamento inclui 
US$ 260 milhões para energia 
renovável (eólica e solar) e 
US$ 441 milhões para componentes 
de efi ciência da energia de baixo 
carbono. O BIRD aumentou ainda o 
seu apoio aos países de renda 
média fornecendo fi nanciamento 
de estabilização; compartilhando 
o conhecimento acerca de novas 
áreas, tais como a mudança 
climática; oferecendo novas ideias 
acerca de como promover as 
parcerias público-privadas e promo-
vendo a educação e a saúde de 
formas inovadoras.

O Banco Mundial também está 
ativamente comprometido com a 
agenda da efi cácia da ajuda em 

colaboração com outros parceiros no desenvolvimento. O foco tem muitos 
aspectos: incentivar a adesão dos países por meio de mais reforço institucional 
e de sistemas nacionais fortalecidos; promover a responsabilidade pelo projeto, 
implementação e avaliação de programas de desenvolvimento pelos africanos 
e seus governos e povos; intensifi car o foco no alcance de resultados de 
desenvolvimento; e assegurar que os pobres participem e se benefi ciem dos 
frutos do crescimento e do desenvolvimento. Muitas dessas mudanças são 
viabilizadas pelo uso sistemático por parte do Banco Mundial do Plano de 
Ação para a África (AAP) como a estrutura para o fornecimento do apoio do 
BIRD e da AID à região e por meio do aumento da presença no campo: 
O número de funcionários recrutados no nível internacional e baseados em 
escritórios de campo, inclusive escritórios em Estados pós-confl ito e frágeis, 
elevou-se de 153 em 2007 para 267 em 2010. Os escritórios baseados no 
campo também receberam maior autoridade para tomar decisões, com a 
elevação da parcela de tarefas do Banco Mundial gerenciadas diretamente 
do campo de 25% para 32% em 2010.

ÁFRICA
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O fi nanciamento de US$ 105 milhões do Banco Mundial para a Via Expressa com 

Pedágio Dakar-Diamniado é um dos muitos projetos recentes criados para ajudar 

a África a enfrentar o desafi o representado por cerca de 10 milhões de jovens que 

ingressam no mercado de trabalho do continente a cada ano. Esses projetos 

incluem esforços para habilitar jovens empresários, como este vendedor ambulante 

em Dakar, a encontrar emprego no setor privado formal.  Foto: Arne Hoel
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baseadas em provas e planos 
de ação custeados em vários 
países africanos. (Ver http://www.
worldbank.org/aids.) 

Apoio à integração 
e cooperação regionais 
O apoio da AID à integração regional 
e soluções regionais aumentou 
substancialmente no exercício fi nan-
ceiro de 2010. A maioria dos projetos 
está alcançando resultados anima-
dores, conforme foi confi rmado por 
uma análise do AAP realizada este 
ano e pelo feedback inicial de 
consultas de base ampla englo-

bando toda a África para renovar o AAP. Graças, em parte, à implementação 
de um projeto da AID para recuperar o sistema de transportes do Corredor 
Norte que liga Burundi, Quênia, Ruanda, Tanzânia e Uganda, os tempos 
de viagem já foram reduzidos em 40% em algumas travessias de fronteiras. 
Um fi nanciamento semelhante melhorou a infraestrutura de rodovias, estradas 
de ferro e portos, resultando em maior fl uidez do comércio e reduções nos 
tempos de transporte em Camarões, República Centro-Africana e Chade.

Facilitação do progresso em direção aos ODMs
A maior parte dos países africanos continua fora do rumo para alcançar 
a maioria dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODMs), pois seus 
avanços foram retardados ainda mais pela crise mundial. A partir de meados 
da década de 1990, entretanto, a África fez um progresso imenso na melhoria 
dos indicadores de desenvolvimento social. A pobreza diminuiu a uma taxa 
de cerca de 1 ponto percentual por ano (1 percentage point a year) e 
existem evidências de que a mortalidade infantil está começando a cair 
acentuadamente. Etiópia, Gâmbia, Malawi e Ruanda constataram quedas de 
25–40% na mortalidade de crianças com menos de 5 anos na última década. 

Com um esforço signifi cativo dos governos africanos, sociedade civil, 
setor privado e comunidade internacional, a África pode alcançar os ODMs, 
talvez não até 2015, mas logo depois. Alcançar esses objetivos dependeria 
não apenas dos esforços dos líderes e cidadãos da região, mas também de 
uma estratégia de desenvolvimento articulada e conduzida pelos africanos. 
Essa estratégia de desenvolvimento deve surgir das consultas ao AAP e de 
uma assistência ao desenvolvimento signifi cativamente maior sob um 
AID–16 fortemente reforçado e outros mecanismos de fi nanciamento. 
(Ver http://www.worldbank.org/afr.)

Aumento da produção agrícola
O fi nanciamento do Banco Mundial 
teve o objetivo de aumentar a 
produção e a competitividade agrí-
cola. Financiamento para desen-
volver a agricultura comercial e os 
programas de subcontratação — 
propriedades agrícolas maiores que 
vendem suas produções para 
propriedades agrícolas comerciais 
próximas — aumento da produção 
de arroz e milho em três dos estados 
mais pobres da Nigéria. O fi nancia-
mento do Banco Mundial também 
aumentou o apoio aos programas 
de cupões e subsídios que ajudam 
os agricultores a comprar sementes, culturas híbridas, fertilizantes e 
outros insumos. 

Melhoria das condições de vida 
e apoio ao desenvolvimento humano
O apoio do Banco Mundial melhorou as condições de vida para milhões de 
africanos neste exercício fi nanceiro. Permitiu que dezenas de milhares de 
pessoas na República Democrática do Congo tivessem acesso a água potável 
segura. Aumentou em 1,5 milhão o número de moradores das áreas urbanas 
no Senegal com acesso a água potável segura e melhorou signifi cativamente 
o acesso dos moradores em áreas rurais em Gana e Ruanda. Os programas 
de alimentação escolar criados com fi nanciamento do Programa de Resposta 
Global à Crise de Alimentos benefi ciaram centenas de milhares de crianças 
órfãs e vulneráveis e seus pais. O programa ajudou mais de 16.000 estudantes 
no Quênia. Na Libéria, essa assistência proporcionou uma rede de segurança 
para 15.000 pessoas vulneráveis. 

O Banco Mundial começou a implementar a Fase II do seu Programa 
Impulsionador de Reversão da Malária na África, no valor de US$ 1 bilhão. 
O programa enfoca a República Democrática do Congo e Nigéria, que juntos 
respondem por 30–40% de todos os casos de malária na África. 

Abordagem para o HIV/AIDS na África
No exercício fi nanceiro de 2010, o Banco Mundial preencheu importantes 
hiatos nos programas de prevenção, tratamento e mitigação do HIV/AIDS 
graças a desembolsos de mais de US$ 200 milhões e a novos compromissos no 
valor de US$ 89 milhões, entre os quais fi nanciamento adicional para o Malawi 
(US$ 30 milhões) e Chade (US$ 20 milhões) e a um empréstimo de assistência 
técnica para o Lesoto (US$ 5 milhões). Na África, o Banco Mundial concentrou 
o seu trabalho analítico em cinco áreas: abordagem das implicações fi scais 
do aumento das respostas nacionais à AIDS diante da necessidade de uma 
resposta efi ciente, sustentável e de longo prazo; avaliação do impacto dos 
serviços de HIV/AIDS para melhorar as principais intervenções de prevenção; 
fortalecimento dos sistemas de saúde mediante a análise e melhoria das redes 
de cadeias de suprimento existentes; implementação de diretrizes para tornar 
regulares a prevenção e o tratamento do HIV em outras operações que não 
os projetos de saúde; lançamento de um Plano de Ação para HIV/AIDS e TB no 
Sul da África para abordar a coepidemia de HIV/tuberculose nessa sub-região. 

Mediante serviços prestados nos termos da Estratégia e Plano de Ação para 
AIDS, o fi nanciamento do Banco Mundial ajudou 16 países a aumentarem suas 
respostas nacionais ao HIV/AIDS melhorando sua compreensão sobre 
a epidemia e os riscos associados e desenvolvendo estratégias nacionais 
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TOTAL DO EXERCÍCIO   TOTAL DO EXERCÍCIO
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Novos compromissos Desembolsos

BIRD US$ 4.258 milhões BIRD US$ 27 milhões

AID US$ 7.179 milhões  AID US$ 5.893 milhões

Carteira de projetos em implementação em 30 de junho de 2010: US$ 35,3 bilhões
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Graças à forte recuperação da 
China, o crescimento do PIB real 
nos países em desenvolvimento 
do Leste Asiático está a ponto 
de alcançar 8,7% em 2010, após 
ter caído para 7% em 2009. 
A recuperação no resto da região 
está tomando forte impulso. Sem 
considerar a China, o PIB real 
deverá crescer 5,5% em 2010 após 
ter-se contraído para 1,3% em 2009. 

Muitos países experimentaram 
grandes movimentações de traba-
lhadores de um setor para outro 
(job churning ou rotatividade de 
emprego), geralmente para empre-
gos com remunerações menores, 
especialmente nos setores de manu-
fatura e construção. 

À medida que sair da crise, 
a região poderá continuar a 
crescer acentuadamente, apesar da 
economia global mais fraca. Mas é 
necessário um foco renovado na 
reforma. Os tipos de reformas neces-
sárias variam muito entre os países. 
Na China, o desafi o é deslocar a 
economia da manufatura pesada e 
do crescimento liderado pelas expor-
tações para os serviços e níveis mais elevados de consumo privado. Para outros 
países de renda média, como Indonésia, Filipinas, Tailândia e Vietnã, o caminho 
para um crescimento maior envolve subir na cadeia de valor mediante maior 
sofi sticação da produção com investimentos maiores em capital físico e 

humano e promoção da inovação e 
do empreendedorismo. Para os países 
de baixa renda, como Camboja e 
República Popular Democrática do 
Laos, a chave para o crescimento de 
longo prazo está na mudança para 
a manufatura e na maior integração 
com as cadeias de produção regio-
nais e globais. Quanto às ilhas do 
Pacífi co, a chave continua a ser a 
maior integração entre elas e com os 
mercados vizinhos. Em toda a região, 
um movimento no sentido de um 
caminho “mais verde” para o cresci-
mento traria benefícios nos âmbitos 
nacional e mundial.

Assistência do Banco Mundial
No exercício fi nanceiro de 2010, 
o Banco Mundial aprovou 
US$ 7,5 bilhões para 55 projetos 
no Leste Asiático e Pacífi co. O apoio 
incluiu US$ 5,9 bilhões em emprés-
timos do BIRD e US$ 1,7 bilhão em 
compromissos da AID. A estratégia 
do Banco Mundial para a região 
baseia-se em quatro pilares: ajudar 
os países de renda média a subirem 
na cadeia de valor; apoiar os países 

mais pobres e mais frágeis da região na sua busca para alcançar o crescimento 
inclusivo; fortalecer a assistência aos bens públicos globais, tais como sistemas 
de saúde e de educação mais fortes e apoiar uma maior troca de conheci-
mento e cooperação regional.
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Estas crianças da aldeia remota de Man’apa, Indonésia, estão participando de 

um programa conduzido pela comunidade e fi nanciado pelo Banco Mundial. 

O projeto de Desenvolvimento da Primeira Infância e Educação atende a mais 

de 6.000 aldeias pobres em 50 distritos. Foto: Rosfi ta Roesli
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investimentos públicos no Vietnã 
mediante uma série de DLPs desti-
nados a fortalecer a seleção, prepa-
ração, implementação e supervisão 
dos projetos de investimento público. 
A primeira operação da série, no valor 
de US$ 500 milhões, foi aprovada pela 
Diretoria do Banco Mundial em 
dezembro de 2009. Foi o primeiro 
empréstimo do BIRD no Vietnã.

Resposta a desastres naturais
Entre julho e novembro de 2009, 
a região foi atingida por uma série 
de desastres naturais devastadores, 
a começar pela pior inundação em 
décadas na capital da Mongólia, 

Ulaanbaatar, seguida de furacões no Camboja, República Popular Democrática 
do Laos, Filipinas e Vietnã; um terremoto na Indonésia e um tsunami em 
Samoa e Tonga. Em resposta às solicitações de todos os países afetados, 
as equipes do Banco Mundial associaram-se a outros parceiros no desenvolvi-
mento para realizar avaliações das necessidades pós-desastres, o que propor-
cionou aos governos uma base para a preparação dos seus programas de 
recuperação. Calcula-se que os prejuízos com os desastres variaram entre 
US$ 3,6 milhões na Mongólia e US$ 4,4 bilhões nas Filipinas. O apoio pós-
desastre do Banco Mundial incluiu assistência técnica para o desenvolvimento 
de um sistema de monitoramento das despesas de reconstrução nas Filipinas; 
autorização da duplicação, para US$ 40 milhões, das alocações da AID para 
Samoa a fi m de permitir a preparação de um projeto de resposta emergencial; 
e subsídios adicionais da AID no valor de US$ 13 milhões para a República 
Popular Democrática do Laos destinados à reconstrução de estradas e 
manutenção da segurança alimentar.  

Integração e cooperação regionais 
O Banco Mundial continua a fortalecer seus relacionamentos com os seus 
principais parceiros no desenvolvimento em toda a região. Trabalha em estreita 
colaboração com a Associação das Nações do Sudeste Asiático, com o Fórum 
de Cooperação Econômica Ásia-Pacífi co e o Fórum das Ilhas do Pacífi co, 
comparecendo regularmente a suas reuniões e fornecendo apoio analítico 
e de consultoria. Em Samoa e Tonga, o Banco Mundial criou, neste exercício 
fi nanceiro, escritórios compartilhados com o Banco Asiático de Desenvolvi-
mento para ampliar o alcance das suas atividades de desenvolvimento 
no Pacífi co. (Ver http://www.worldbank.org/eap.)

Apoio ao crescimento 
inclusivo
Para muitos países da região, 
a crise econômica destacou a 
necessidade de se proteger os 
gastos essenciais, fortalecer as 
redes de segurança, melhorar a 
prestação de serviços e mudar 
para um caminho de crescimento 
mais verde. Na Indonésia, dois 
empréstimos para políticas de 
desenvolvimento (DPLs), num total 
de US$ 950 milhões, estão ajudando 
o governo a melhorar o clima 
de investimento e a fortalecer a 
prestação de serviços públicos para 
as pessoas de baixa renda. Nas 
Filipinas, um novo empréstimo de US$ 405 milhões está apoiando a agenda 
de reforma de bem-estar social do país mediante um programa de transferência 
monetária condicionada que fornece subsídios em dinheiro para incentivar as 
famílias pobres a manterem seus fi lhos na escola e a obterem serviços de 
saúde essenciais. Na República Popular Democrática do Laos, um subsídio de 
US$ 15,5 milhões da AID — parte de um esforço de vários doadores para 
apoiar a estratégia educacional do governo — está ajudando os 19 distritos 
mais pobres do país a aumentar a taxa de matrícula e de conclusão do ensino 
fundamental e está apoiando o Ministério da Educação no monitoramento 
e gestão do ensino fundamental em todo o país. Nas ilhas do Pacífi co, o Banco 
Mundial está enfocando estratégias que priorizam os desafi os do desemprego 
de jovens das áreas urbanas, especialmente em Papua Nova Guiné e 
Ilhas Salomão.

Investimento em efi ciência energética 
para o crescimento sustentável
Com a probabilidade de crescimento de 50% da população urbana do Leste 
Asiático nos próximos 20 anos, a demanda de energia deverá mais do que 
dobrar. O relatório mais importante do Banco Mundial Winds of Change: 
East Asia’s Sustainable Energy Future (Ventos de mudança: futuro da energia 
sustentável no Leste Asiático) constata que, com importantes investimentos 
anuais em efi ciência energética e mudança para fontes renováveis de energia, 
China, Indonésia, Malásia, Filipinas, Tailândia e Vietnã conseguiram estabilizar 
suas emissões de gases do efeito estufa e, ao mesmo tempo, aumentaram 
a segurança energética e melhoraram os ambientes locais. 

Diversos empréstimos novos estão ajudando os países da região a 
aumentar sua efi ciência energética. Na China, onde mais de 70% do programa 
do Banco Mundial estão relacionados ao meio ambiente, um empréstimo 
no valor de US$ 100 milhões aprovado neste exercício fi nanceiro está fi nan-
ciando uma importante iniciativa de efi ciência energética que substituirá equi-
pamentos industriais inefi cientes, tais como aquecedores de água e sistemas 
de aquecimento distritais, por tecnologias que economizam energia. Os projetos 
voltados para a melhoria e aumento da efi ciência do transporte urbano 
estão ajudando grandes cidades em toda a China a reduzir a 
poluição e as emissões de carbono. Na Indonésia, um novo DLP no valor de 
US$ 200 milhões está apoiando os esforços para desenvolver um caminho 
para o crescimento com menos emissão de carbono e mais resistente aos 
impactos climáticos. Esse DLP para a mudança climática é considerado o 
primeiro de uma série de quatro empréstimos anuais de tamanho semelhante. 
O Banco Mundial também está apoiando um programa de reformas dos 
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PAÍSES ELEGÍVEIS A EMPRÉSTIMOS DO BANCO MUNDIAL

RETRATO DA REGIÃO DO LESTE ASIÁTICO E PACÍFICO

TOTAL DO EXERCÍCIO TOTAL DO EXERCÍCIO

FINANCEIRO DE 2010 FINANCEIRO DE 2010

Novos compromissos Desembolsos

BIRD US$ 5.865 milhões BIRD US$ 4.061 milhões

AID US$ 1.652 milhões AID US$ 1.613 milhões

Carteira de projetos em implementação em 30 de junho de 2010: US$ 28,4 bilhões
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A crise fi nanceira atingiu a Europa 
e a Ásia Central mais fortemente do 
que qualquer outra região do 
mundo e a recuperação será mais 
lenta do que nos outros lugares. 
O PIB cresceu a uma taxa vigorosa 
de cerca de 7% em 2007 antes de 
cair para cerca de 6% negativos 
em 2009. Como os impulsores do 
crescimento no período anterior à 
crise — fl uxos de capital, preços 
elevados dos produtos básicos e 
forte crescimento nos mercados de 
exportação — não deverão retornar 
tão cedo, o crescimento em 2010 
deverá ser de cerca de 4% e as 
perspectivas para o período 2011–13 
são apenas ligeiramente melhores. 

O que começou como uma crise 
fi nanceira corre o risco de se 
transformar em uma crise social e humanitária, com desemprego crescente 
e sombrias perspectivas econômicas tornando a vida ainda mais difícil para 
aquelas pessoas que já são pobres. Antes da crise, o número de pessoas 
pobres e vulneráveis da região estava projetado para cair em 15 milhões. 
Em lugar disso, esse número aumentou em 13 milhões em 2009, com a 
Armênia, Geórgia, República do Quirguistão e Moldávia particularmente 
afetadas. A taxa de desemprego cresceu em toda a região, ultrapassando 
os 10% em 2009 na Estônia, Hungria, Letônia, Lituânia, República da Eslováquia 
e Turquia. O PIB caiu em 20 dos 30 países da região em 2009. O crescimento 
do PIB nacional anual variou entre 18% na Letônia e 9,3% no Azerbaidjão.

Assistência do Banco Mundial
Respondendo rapidamente aos pedidos de ajuda feitos pelos países 
da região para enfrentar a crise, o Banco Mundial forneceu o volume recorde 
de empréstimos no valor de US$ 10,8 bilhões em apoio, que incluíram 
US$ 10,2 bilhões em empréstimos do BIRD e US$ 0,6 bilhão em créditos e 
subsídios da AID. Grande parte dos empréstimos — US$ 8 bilhões — foi conce-
dida na forma de empréstimos para políticas de desenvolvimento (DPL). 

Por exemplo: um DLP no valor de 
US$ 1,3 bilhão está ajudando a recu-
perar o crescimento e a oferta de 
emprego na Turquia; um DLP de 
US$ 1 bilhão para o Cazaquistão 
apoia reformas fi scais e fi nanceiras; 
um DLP de US$ 400 milhões está 
ajudando a reabilitar o setor fi nan-
ceiro da Ucrânia e dois DLPs para a 
Sérvia, no valor de US$ 100 milhões 
cada, têm o objetivo de melhorar a 
efi ciência do setor público do país 
e reforçar ainda mais o ambiente 
para o crescimento liderado pelo 
setor privado.

Trabalhando com parceiros 
O Banco Mundial ampliou sua 
parceria com a União Europeia (UE) 

cofi nanciando pacotes internacionais de reforma, fornecendo serviços de 
consultoria aos países membros em questões sobre a UE e aos possíveis 
países candidatos em questões de acesso, além de ter ampliado seu trabalho 
relativo a problemas energéticos regionais.

Em fevereiro de 2009, o Grupo Banco Mundial, o Banco Europeu de 
Reconstrução e Desenvolvimento e o Banco Europeu de Investimento 
lançaram o Plano de Ação Conjunta das Instituições Financeiras Internacionais 
para apoiar os sistemas bancários e conceder empréstimos à economia real 
na Europa Central e no Leste Europeu, disponibilizando mais de € 16,3 bilhões 
em apoio relacionado à crise para os setores fi nanceiros da região. O Banco 
Mundial também participou da Iniciativa de Coordenação do Banco Europeu 
— ou Iniciativa de Viena — para promover o diálogo entre os supervisores 
de sistemas bancários nacionais e dos países de origem, bancos, a Comissão 
Europeia e instituições fi nanceiras internacionais. O Centro do Banco Mundial 
em Viena para Reforma dos Relatórios Financeiros está fazendo parceria com 
os governos da Áustria, Japão, Luxemburgo, Holanda e Suíça para aprimorar 
as normas dos relatórios fi nanceiros, tanto nos países membros da União 
Europeia, quanto em vários países da Ásia Central. 
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A maioria dos romanis em idade de trabalho na Europa Central e Ásia, como estas 

mulheres no norte da Bulgária, não tem escolaridade sufi ciente para participar 

integralmente do mercado de trabalho. Por intermédio do Fundo de Educação 

dos Romanis, o Banco Mundial pretende fornecer bolsas de estudo, treinamento 

de professores e apoio acadêmico.  Foto: Scott Wallace
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países do Leste Europeu e Ásia 
Central. Segundo o relatório Lights 
Out? The Outlook for Energy in Eastern 
Europe and Central Asia (Sem luz? 
A perspectiva para a energia no 
Leste Europeu e Ásia Central), sem 
um investimento de US$ 3,3 trilhões 
em desenvolvimento de energia 
básica e infraestrutura do setor de 
energia nos próximos 20 anos, 
além de mudanças de comporta-
mento, a região como um todo 
pode enfrentar uma crise energética, 
deixando de ser um exportador 
líquido de energia para tornar-se 
um importador líquido até 2030.

O Banco Mundial tem projetos 
de efi ciência energética na Bulgária, 

Croácia, ex- República Iugoslava da Macedônia, Polônia e Turquia. Programas 
para melhorar a efi ciência energética de prédios públicos, escolas e hospitais 
que também melhoram o aproveitamento escolar e os resultados na saúde 
foram implementados com êxito na Armênia, Moldávia e Sérvia usando uma 
série de instrumentos de fi nanciamento e subsídios, inclusive o Mecanismo 
Global para o Meio Ambiente, o Financiamento do Carbono e o novo Fundo 
de Tecnologia Limpa. O Banco Mundial também está ajudando a ex-República 
Iugoslava da Macedônia, Rússia e Ucrânia a desenvolver e implementar suas 
estratégias nacionais de efi ciência energética. 

Promoção da inovação
O Banco Mundial forneceu linhas de crédito para a Armênia, Bósnia e 
Herzegovina, Croácia, Moldávia e Turquia, países nos quais as pequenas e 
médias empresas enfrentavam difi culdade de obter crédito, além de assistência 
na formulação de estratégias de recuperação do crescimento, que enfoquem 
principalmente a diversifi cação e a inovação.

A região realizou em junho de 2010 seu terceiro evento anual, “Melhoria 
da vida das pessoas na Europa e Ásia Central”, para reconhecer atividades 
inovadoras que alcançaram resultados concretos a esse respeito. Entre 
os vencedores estavam projetos de construção de estradas ligando as 
comunidades rurais aos mercados e às áreas urbanas na Armênia; de melhoria 
do sistema de concessão de títulos de propriedade da terra na ex-República 
Iugoslava da Macedônia; ampliação da cobertura do seguro saúde e melhoria 
do acesso aos serviços de saúde na Turquia; e de proteção da saúde e da 
nutrição das pessoas de baixa renda na República do Quirguistão, Moldávia 
e Tajiquistão em face dos recentes choques de preços dos alimentos em todo 
o mundo. (Ver http://www.worldbank.org/eca.)

O Banco Mundial assinou dois 
novos acordos com a Federação 
Russa em fevereiro de 2010 para 
ampliar seu papel como doador 
regional. A Rússia contribuirá com 
US$ 30 milhões durante cinco anos 
para um programa de melhoria da 
gestão do fi nanciamento público 
em toda a região. Um segundo 
acordo, o Fundo Anticrise da 
EURASEC (Comunidade Econômica 
Eurasiática), no valor de US$ 9 bilhões, 
enfocará a qualidade da educação, 
segurança alimentar, saúde, controle 
de doenças infecciosas, acesso à 
energia e agricultura nos seis países 
membros do fundo: Armênia, 
Belarus, Cazaquistão, República do Quirguistão, Rússia e Tadjiquistão.

Fortalecimento de redes de segurança
A proteção de programas de redes de segurança é fundamental para ajudar as 
famílias a lidarem com os efeitos da crise global. O Banco Mundial trabalhou 
com governos para avaliar e aprimorar os programas nacionais de redes de 
segurança, o que incluiu um DPL no valor de US$ 144 milhões que está tratando 
do impacto social da crise na Letônia; e DPLs para Belarus (US$ 200 milhões), 
Bósnia e Herzegóvina (US$ 111 milhões) Polônia (US$ 1,3 bilhão) e Sérvia 
(US$ 100 milhões) que estão apoiando os esforços para aumentar a efi ciência 
dos gastos sociais.

Integração e cooperação regionais
Os países da região têm em média menos de 6 milhões de habitantes. 
Tendo em vista a pequena dimensão de alguns dos países e o elevado nível 
de integração econômica da região, a parceria é fundamental para a água 
e energia, transporte, comércio, fi nanças corporativas e inclusão social. 
O Banco Mundial está trabalhando para desenvolver uma Comunidade de 
Energia do Sudeste Europeu que criará uma estrutura normativa comum para 
os mercados de energia. Está ajudando a criar soluções regionais de transporte 
auxiliando os países em seus esforços para atender aos requisitos de transporte 
da UE e garantir que sejam desenvolvidas redes de transporte nacionais e 
regionais de forma coordenada, sustentável e efi ciente. O Banco Mundial 
também está trabalhando com a Comissão Europeia na questão da exclusão 
dos romanis, que afeta diversos países da região, além de fornecer apoio por 
intermédio do Fundo Educacional dos Romanis.

Condução de análise para informar o apoio fi nanceiro  
O trabalho analítico nacional e regional informa sobre o apoio fi nanceiro do 
Banco Mundial na região. Ele inclui os Relatórios Econômicos Regulares para 
a Rússia, UE10 e Cazaquistão; as Análises dos Gastos Públicos para a Polônia 
e Lituânia e as Notas sobre Políticas na Moldávia. O relatório regional Turmoil 
at Twenty (Turbilhão aos Vinte) ressalta a urgência da reestruturação das 
dívidas bancária, corporativa e familiar no tratamento da crise, enfatizando o 
investimento renovado em habilidades e energia. Pensions in Crisis: Europe 
and Central Asia Regional Policy Note (Previdência em crise: Nota sobre a Política 
Regional para a Europa e Ásia Central) examina como a crise fi nanceira e as 
tendências demográfi cas impactaram de forma signifi cativa os sistemas de 
previdência na região.

Investimento em energia para o crescimento sustentável
Embora a Rússia e a Ásia Central sejam atualmente importantes fornecedores 
de energia tanto para a Europa Ocidental quanto Oriental, a perspectiva para os 
insumos primários de energia, calor e eletricidade, é questionável para os 
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PAÍSES ELEGÍVEIS A EMPRÉSTIMOS DO BANCO MUNDIAL

RETRATO DA REGIÃO DA EUROPA E ÁSIA CENTRAL

TOTAL DO EXERCÍCIO TOTAL DO EXERCÍCIO

FINANCEIRO DE 2010 FINANCEIRO DE 2010

Novos compromissos Desembolsos

BIRD US$ 10.196 milhões BIRD US$ 7.610 milhões

AID US$ 620 milhões AID US$ 538 milhões

Carteira de projetos em implementação em 30 de junho de 2010: US$ 24,4 bilhões
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A desaceleração econômica de 
2009 mostrou-se menos signifi ca-
tiva na América Latina e no Caribe 
do que em outras regiões; houve 
um aumento mais fraco do que o 
esperado no desemprego e seu 
balanço não foi afetado pela crise. 
A região se benefi ciou de melhorias 
nas estruturas das políticas macroe-
conômica e fi nanceira que ajudaram 
a estabilizar a economia. Nas 
crises anteriores, fatores como a 
debilidade das moedas, dos 
processos fi scais e dos sistemas 
bancários serviram para aumentar 
os choques externos.

Diversos países da América 

Latina conseguiram implementar 

políticas de estabilização pela 

primeira vez em décadas. A efi cácia 

dessas políticas foi ampliada pelo 

fornecimento signifi cativo, fl exível 

e oportuno de fi nanciamento de 

apoio orçamental e à liquidez por 

parte de instituições multilaterais.

No início de 2010 as reservas 

internacionais da região estavam 

mais de três vezes maiores do que 

eram cinco anos antes. A dívida do setor público permaneceu administrável, 

com uma média de 30% do PIB, e a região não sofreu uma crise bancária, 

apesar das defi ciências do setor fi nanceiro em outras regiões. 

O padrão atual de recuperação global favoreceu a região até agora. 

As políticas de estabilização apoiaram a demanda interna dos países maiores, 

e a demanda externa dos mercados emergentes com crescimento rápido, 

principalmente da China, impulsionou as exportações e as relações comerciais 

para os exportadores de produtos básicos da região. As perspectivas no 

curto prazo mostram-se positivas: a atividade econômica regional está 

prevista para expandir 4,5% em 2010, com o Brasil liderando com uma taxa 

de crescimento de 6,5%.

Assistência do Banco Mundial
Em resposta à crise, o Banco Mundial 
intensifi cou seu compromisso com 
a região, aprovando US$ 13,9 bilhões 
em novos empréstimos no exercício 
fi nanceiro de 2010, US$ 13,7 bilhões 
do BIRD e US$ 0,2 bilhões da 
AID, incluindo US$ 168 milhões em 
subsídios. O compromisso total é 
comparável ao empréstimo do 
exercício fi nanceiro de 2009, quando 
o Banco Mundial quase triplicou 
seus empréstimos para a região. 

México, Brasil e Colômbia foram 
os maiores mutuários, enquanto 
transporte, administração pública, 
saúde e serviços sociais receberam 
o maior fi nanciamento nesse exer-
cício fi nanceiro. O apoio à região 
representou 31% dos empréstimos 
do BIRD e quase 24% do total de 
empréstimos do BIRD/AID.

Para reduzir o impacto da 
recessão sobre a pobreza e o 
emprego, principalmente no 
México, na América Central e no 
Caribe, o Banco Mundial expandiu 
os empréstimos e as atividades 

consultivas para apoiar os programas sociais e aumentar as oportunidades 
de emprego para os grupos vulneráveis. Em El Salvador, o Banco Mundial 
aprovou um empréstimo que fornece uma renda temporária e atividades de 
treinamento profi ssionalizante em troca de participação em um projeto da 
comunidade. Um novo empréstimo para a Jamaica está ajudando a expandir 
transferências monetárias condicionadas para 360.000 benefi ciários a fi m 
de manter seu poder de compra e garantir que os alunos do ensino secundário 
se formem.

Resposta a desastres naturais
Em janeiro e fevereiro de 2010, a região viu seu país mais pobre (Haiti) e um 
dos mais ricos (Chile) serem devastados por terremotos.
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O programa de transferência monetária condicionada do México apoiado pelo 

Banco Mundial está modifi cando a vida de pessoas, tais como Edith Lopez, 

uma viúva indígena pobre, mãe de dois fi lhos. Ela se inscreveu em um programa 

de alfabetização que lhe permitiu ajudar as fi lhas nos deveres de casa.   

Foto: Sebastián Keller
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Investimento em energia para 
o crescimento sustentável 
A América Latina e o Caribe 
produzem apenas 6% das emissões 
globais de gases causadores do 
efeito estufa. No entanto, muitos 
países da região tomaram medidas 
para reduzir as emissões sem sacri-
fi car o desenvolvimento. Os emprés-
timos do Banco Mundial na região 
no exercício de 2010 ajudaram a 
fi nanciar 11 projetos com compo-
nentes de mudança climática 
(incluindo operações do fundo 
fi duciário). Os projetos relacionados 
à energia e ao ambiente represen-

taram cerca de um terço do fi nanciamento total do Banco para a região neste 
exercício fi nanceiro.

Em outubro de 2009, o Banco Mundial destinou US$ 1,5 bilhão 
para estimular o crescimento verde no México, onde um empréstimo de 
US$ 150 milhões do Banco Mundial está apoiando a transformação do 
transporte urbano. 

Projetos no Brasil e no México estão introduzindo a iluminação com 
lâmpadas fl uorescentes compactas, aparelhos com efi ciência energética e 
novos códigos “verdes” de construção. A assistência técnica e os projetos na 
América Central, Colômbia, México e Peru estão promovendo pequenas usinas 
hidrelétricas e a eletrifi cação rural fora da rede, reduzindo as perdas de 
transmissão e distribuição. Um empréstimo de US$ 50 milhões do Banco 
Mundial para o Peru aprovado neste exercício fi nanceiro está apoiando 
o crescimento ambientalmente sustentável nesse país.

Expansão de programas de transferência 
monetária condicionada além da região
Por mais de uma década, o Banco Mundial tem ajudado os países da região 
a desenvolver programas internos de transferência monetária condicionada, 
que atenuam a pobreza, fornecendo pequenos subsídios às famílias para 
garantir que as crianças e os jovens tenham acesso a exames médicos 
regulares e frequentem a escola. Esses programas foram reproduzidos 
em 17 países da região, nos quais estão melhorando a vida de cerca de 
93 milhões de pessoas. 

Os programas de transferência monetária condicionada estão passando 
dos problemas operacionais da primeira geração, tais como garantir que o 
dinheiro chegue aos benefi ciários de modo transparente, para desafi os futuros, 
como a integração com outros programas que ajudam as pessoas a saírem 
da pobreza. As lições aprendidas nos países do BIRD estão fornecendo 
orientações para a expansão dos programas de transferência monetária 
condicionada para os países da AID. (Ver http://www.worldbank.org/lac.)

O Banco Mundial anunciou que 
iria fornecer US$ 479 milhões para 
apoiar a recuperação e o desenvolvi-
mento do Haiti até junho de 2011. 
Desse total, US$ 250 milhões são 
de novos fi nanciamentos. que 
incluem US$ 151 milhões em subsí-
dios, o cancelamento de uma dívida 
pendente de US$ 39 milhões do 
Haiti para o Banco Mundial e 
US$ 60 milhões em investimentos 
da IFC. O Projeto de Recuperação 
de Emergência da Infraestrutura e 
Instituições está restaurando as 
principais funções econômico-fi nan-
ceiras do governo e empreendendo 
a reabilitação da infraestrutura pública principal, incluindo estradas, pontes e 
edifícios administrativos em Porto Príncipe. O Banco Mundial também está 
fornecendo assistência técnica para apoiar as principais instituições e o 
planejamento da reconstrução.

Junto com as Nações Unidas, o Banco Interamericano de Desenvolvimento 
e a União Europeia, o Banco Mundial também forneceu apoio essencial ao 
governo do Haiti após o terremoto, realizando uma avaliação das necessidades 
pós-desastre que determinou a extensão dos danos físicos, as perdas econômicas 
e as necessidades de recuperação humana.

Devido à grande experiência na gestão de fundos com vários doadores em 
outras situações pós-desastre, o Banco Mundial foi escolhido pelo governo do 
Haiti para atuar como agente fi scal do Fundo de Reconstrução do Haiti (HRF). 
Esse fundo vai reunir as contribuições públicas e canalizar recursos para um 
grande número de atores envolvidos. O HRF fi nanciará projetos de reconstrução, 
em alinhamento com os planos de reconstrução do governo do Haiti.  

Especialistas em gestão de desastres do Banco Mundial, em cooperação 
com o Google, a Microsoft e o Rochester Institute of Technology, e mais de uma 
centena de instituições em todo o mundo, estabeleceram uma “sala de 
situação” no Banco Mundial com o objetivo de reunir e analisar imagens de 
alta defi nição dos danos em Porto Príncipe após o terremoto. Com isso 
foram fornecidas as informações essenciais para a missão de Avaliação das 
Necessidades Pós-desastre, reduzindo o tempo de preparação de algumas 
semanas para 36 horas.

No Chile, o Banco Mundial mobilizou um subsídio de US$ 400.000 do Fundo 
Espanhol para a América Latina e o Caribe para apoiar a avaliação inicial dos 
danos. Ofereceu também perícia técnica para analisar imagens aéreas e dados 
fornecidos pelo parceiro Crisis Camps, um movimento de base que disponibiliza 
soluções críticas para comunicações em áreas atingidas por desastres.

Investimento no desenvolvimento da primeira infância
A maioria dos programas que apoiam o desenvolvimento da primeira infância 
na América Latina e no Caribe são esforços independentes que variam em 
escala, serviços oferecidos e modo de prestação do serviço. Os investimentos 
nacionais no desenvolvimento da primeira infância vão de menos de 1% até 
cerca de 12% das despesas totais com educação na região. Os programas 
atingem somente uma pequena fração daqueles que precisam de assistência 
e enfrentam desafi os complexos de coordenação institucional.  

Em resposta, o Banco Mundial lançou um novo empreendimento em 
fevereiro de 2010, a Iniciativa da Primeira Infância: um Investimento para 
a Vida, uma parceria com a Fundação ALAS, que foi apresentada na sede do 
Banco Mundial pela artista vencedora do Prêmio Grammy Shakira e pelo 
presidente do Grupo Banco Mundial, Robert B. Zoellick. O programa vai investir 
aproximadamente US$ 300 milhões nos próximos dois anos para melhorar e 
expandir esses programas na região.
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PAÍSES ELEGÍVEIS A EMPRÉSTIMOS DO BANCO MUNDIAL

RETRATO DA REGIÃO DA AMÉRICA LATINA E DO CARIBE

TOTAL DO EXERCÍCIO TOTAL DO EXERCÍCIO

FINANCEIRO DE 2010 FINANCEIRO DE 2010

Novos compromissos Desembolsos

BIRD US$ 13.667 milhões BIRD US$ 11.576 milhões

AID US$ 240 milhões AID US$ 215 milhões

Carteira de projetos em implementação em 30 de junho de 2010: US$ 32,1 bilhões



O programa de Assistência 
Técnica Reembolsável do Banco 
Mundial está se tornando estraté-
gico nos países do CCG. Barein e 
Qatar assinaram novos acordos-
quadro. O Banco Mundial também 
participou de um grande monitora-
mento econômico e forneceu 
apoio à diversifi cação econômica. 
Concluiu uma revisão de metade 
do período do exercício da Vision 
2020 de Omã que tinha sido prepa-
rado com apoio do Banco em 1995. 
Diversos exportadores vinculados 
ao CCG, como Djibuti, Jordânia e 
Líbano, foram afetados por impactos 
secundários da crise, mas esses 
países deverão se reerguer com a 
recuperação do CCG.

Atendimento às necessidades 
de outros exportadores 
de petróleo
Entre outros exportadores de petró-

leo, os aumentos da produção, a grande dependência do gás natural ou as 
duas opções compensaram em parte a queda dos preços do petróleo. Salvo a 
desestabilização de desenvolvi-mentos políticos em países-chave, é esperada 
uma recuperação moderada do crescimento nesses países em 2010.
Os setores que não são de petróleo e gás da Argélia continuaram a crescer 
no exercício fi nanceiro de 2010, sustentados por grandes programas de 
investimento público fi nanciados com receitas provenientes de hidrocarbo-
netos. O Banco Mundial voltou a atuar na Argélia, fornecendo apoio 
para atender à diversifi cação econômica; para o projeto, a monitoração 
e a avaliação das despesas públicas e das políticas socioeconômicas; 

A região do Oriente Médio e 
Norte da África enfrentou a crise 
econômico-fi nanceira melhor do 
que regiões globalmente mais 
integradas, mas o impacto sobre a 
redução da pobreza foi profundo. 
O crescimento regional do PIB caiu 
para 1,9% em 2009, abaixo dos 
3,0% em 2008; é esperada uma
 recuperação para 4,4% em 2010. 
Em toda a região, a crise atuou 
de modo diferente em diferentes 
grupos de países.

Assistência do Banco Mundial
Os novos compromissos de emprés-
timos do BIRD aumentaram de 
US$ 1,6 bilhão no exercício fi nan-
ceiro de 2009 para US$ 3,5 bilhões 
no exercício de 2010, sendo que 
as operações de empréstimos 
para políticas de desenvolvimento 
representam cerca de metade do 
total. O apoio da AID aumentou 
quase 25% para US$ 214 milhões no exercício fi nanceiro de 2010, tudo na 
forma de subsídios.

Resposta à recessão do Conselho de Cooperação do Golfo e dos 
países participantes
A queda dos preços e da produção de petróleo atingiu os países do Conselho 
de Cooperação do Golfo (CCG), que responderam agressivamente recorrendo 
às suas reservas fi nanceiras signifi cativas. As perspectivas desses países estão 
estreitamente ligadas à demanda de petróleo e gás. 
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ORIENTE MÉDIO E NORTE DA ÁFRICA
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O Empréstimo para Políticas de Desenvolvimento do Setor de Água do Marrocos 

contribuiu para as iniciativas de reforma do sistema de água do Marrocos. 

Essa assistência aumentou o número de populações rurais com acesso a água 

potável e de domicílios pobres com água encanada e serviços de esgoto. 

Foto: Julio Etchart
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As sólidas políticas macroeconô-
micas do Marrocos e o pacote de 
incentivos direcionado permitiu 
diminuir os efeitos secundários da 
crise. Os esforços do governo para 
aumentar o acesso ao fi nanciamento 
por parte de famílias e pequenas 
e médias empresas são apoiados 
por um DPL de US$ 200 milhões, 
que também garante a estabilidade 
do sistema fi nanceiro. Um novo 
DPL de US$ 100 milhões para a 
administração pública e um DPL de 
US$ 60 milhões para a educação 
fazem parte do programa de 
reformas de longo prazo. Outro 
empréstimo para investimentos 

de US$ 370 milhões é dividido entre o desenvolvimento rural e projetos 
de fornecimento de água.

Apesar da crise global, que causou um grande declínio nas exportações 
para a Europa, a Tunísia continuou a administrar sua macroeconomia de 
modo efi caz. A nova Estratégia de Parcerias de Países do Banco Mundial visa 
apoiar a transformação da Tunísia em direção a uma economia baseada 
no conhecimento e com maior valor agregado. A Tunísia continua a participar 
dos empréstimos do BIRD de modo seletivo e está aumentando o uso do DPL 
para implementar sua estratégia de desenvolvimento. Os projetos que não 
estão diretamente ligados à crise, como o projeto de Água a Nordeste 
de Túnis, de US$ 52 milhões, e o projeto de Desenvolvimento Rural Integrado, 
de US$ 36 milhões, também foram aprovados.

Apoio à Cisjordânia e Gaza
A gestão econômica competente e um apoio signifi cativo dos doadores 
à Cisjordânia permitiram que continuasse a crescer a uma taxa de cerca de 5% 
ao ano. A situação em Gaza continua mais difícil, com o foco voltado para 
o apoio humanitário e o fornecimento de serviços sociais básicos. O apoio 
do Banco Mundial aos fundos de Gaza visava subsídios para a criação de 
instituições fi nanceiras, ajuda à crise para comida e serviços públicos, projetos 
para educação e desenvolvimento, e um programa ativo de trabalho analítico 
nessas e em outras áreas. (Ver http://www.worldbank.org/mna.)

e para a redução das disparidades 
espaciais. No Iraque, o primeiro 
empréstimo para políticas de desen-
volvimento (DPL) de Sustentabili-
dade Fiscal Programática, no valor 
de US$ 250 milhões, foi projetado 
para atenuar o impacto da crise 
fi scal, aumentar a sustentabilidade 
fi scal e reduzir a vulnerabilidade 
fi scal e socioeconômica em relação 
a quedas bruscas das receitas de 
petróleo. Na Líbia, o Banco Mundial 
continua a apoiar as reformas 
econômicas e do setor público. 
Um Memorando de Entendimento 
abrangente, assinado em agosto 
de 2009, prevê um programa das 
atividades de assistência técnica reembolsável na gestão de despesas públicas, 
no desenvolvimento do setor privado e no ambiente de negócios, bem como 
a abertura de um escritório de ligação em Trípoli. A República Árabe da Síria 
deverá continuar a reforma gradual da sua economia. Na República do Iêmen, 
o Banco Mundial forneceu US$ 205 milhões em fundos da AID no exercício 
de 2010, incluindo US$ 60 milhões em fi nanciamento adicional para o 
bem-sucedido projeto de Fundo Social. Outras operações de investimento 
na República do Iêmen enfocaram o aumento do acesso rural aos mercados 
e serviços (US$ 40 milhões), o apoio ao desenvolvimento de cidades portuárias 
(US$ 35 milhões), o combate à esquistossomose (US$ 25 milhões), o aumento 
do acesso aos serviços nas áreas urbanas (US$ 22 milhões), o apoio institu-
cional para o Fundo de Bem-estar Social (US$ 10 milhões) e a melhoria 
da educação superior (US$ 13 milhões).

Ajuda a exportadores diversifi cados no Norte da África
Os exportadores diversifi cados ligados à Europa foram inicialmente menos 
afetados pela crise do que outros países da região. Entretanto, houve alguns 
impactos negativos no crescimento e a velocidade da recuperação depende 
dos desenvolvimentos na Europa.

O Banco Mundial forneceu à República Árabe do Egito, ao Marrocos e à 
Tunísia prontas atividades analíticas e de assessoramento e continuou o 
trabalho de longo prazo voltado para a redução da pobreza, a proteção social 
e questões de subsídios.

O apoio do Banco Mundial ao Egito incluiu um DPL para o Setor Financeiro 
(III) de US$ 500 milhões para fortalecer o setor fi nanceiro e aumentar a 
efi ciência e US$ 300 milhões para um projeto de Aumento do Acesso ao 
Financiamento para Micro e Pequenas Empresas. Os projetos buscam 
aumentar o acesso ao fi nanciamento, promover o crescimento e a criação 
de empregos, estabelecer um sistema fi nanceiro inclusivo e facilitar o impacto 
da crise sobre micro e pequenas empresas. O projeto de US$ 280 milhões 
para Desenvolvimento do Aeroporto do Cairo diminuirá o congestionamento 
e aumentará o desenvolvimento do setor de turismo. Outras grandes 
operações de empréstimos de investimentos aprovadas no exercício 
fi nanceiro de 2010 incluem os projetos da Usina Hidrelétrica ao Norte 
de Gizé, de US$ 600 milhões, e de Desenvolvimento da Energia Eólica, 
de US$ 70 milhões. 
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PAÍSES ELEGÍVEIS A EMPRÉSTIMOS DO BANCO MUNDIAL

Esta seção também apresenta relatório sobre a Cisjordânia e Gaza.

RETRATO DA REGIÃO DO ORIENTE MÉDIO E NORTE DA ÁFRICA

TOTAL DO EXERCÍCIO TOTAL DO EXERCÍCIO

FINANCEIRO DE 2010 FINANCEIRO DE 2010

Novos compromissos Desembolsos

BIRD US$ 3.523 milhões BIRD US$ 2.119 milhões

AID US$ 214 milhões AID US$ 188 milhões

Carteira de projetos em implementação em 30 de junho de 2010: US$ 8,7 bilhões

República Islâ-
mica do Irã 

Tunísia
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O Sul da Ásia atravessou um longo 
período de sólido crescimento 
econômico, com média de 6% ao 
ano nos últimos 20 anos. Esse 
forte crescimento traduziu-se em 
redução da pobreza e impressionantes 
melhorias no desenvolvimento 
humano. Apesar disso, a pobreza 
continua desenfreada em muitas 
áreas e o Sul da Ásia tem a maior 
concentração de pessoas pobres — 
mais de 1 bilhão de pessoas vivem 
com menos de US$ 2 ao dia.  

Diante da deterioração da 
economia global, as perspectivas 
de crescimento da região diminu-
íram. O crescimento regional sofreu 
uma desaceleração de 8,9% em 
2007 para 6,3% em 2009, devido 
principalmente à queda do cresci-
mento de investimentos e do 
consumo privado. No entanto, a 
queda no crescimento desde a 
crise econômica foi a menor de todas as regiões do mundo, e o Sul da Ásia 
agora está em forte recuperação, com o Banco Mundial projetando um 
crescimento do PIB de 7% em 2010 e de 8% em 2011.

Assistência do Banco Mundial
A estratégia do Banco Mundial para o Sul da Ásia foi atualizada no exercício 
fi nanceiro de 2010. É formada por três pilares: crescimento sustentável e 
promoção da inclusão, fortalecimento da governança e promoção da integração 
regional, e resposta às mudanças climáticas e fortalecimento da gestão de 
recursos naturais. No exercício fi nanceiro de 2010 foram aprovados 50 projetos 
na região, US$ 6,7 bilhões em empréstimos do BIRD e US$ 4,6 bilhões em 

compromissos da AID, incluindo 
US$ 360 milhões em subsídios.

Resposta à recessão
A economia da Índia cresceu 6,7% 
em 2008 — entre as taxas de 
crescimento mais altas do mundo. 
Seu desempenho, no entanto, repre-
sentou uma queda signifi cativa em 
relação ao crescimento de 9,2% 
alcançado em 2007. Em resposta à 
desaceleração, o Banco Mundial 
aprovou quatro empréstimos em 
setembro de 2009, num total de 
US$ 4,35 bilhões. Os empréstimos 
apoiam as grandes necessidades 
da Índia em termos de infraestrutura 
e ajudam a manter o crescimento 
do crédito. Quase metade do 
fi nanciamento — US$ 2 bilhões — 
foi fornecida para permitir que os 
bancos do setor público da Índia 

expandissem o crédito para o desenvolvimento da infraestrutura, pequenas 
e médias empresas e a economia rural, e para fortalecer esses setores em 
preparação para a recuperação econômica. No âmbito geral, o empréstimo 
do Banco Mundial para a Índia no exercício fi nanceiro chegou a US$ 9,3 bilhões, 
o maior volume de empréstimo já fornecido pela instituição para um único 
país em um ano. 

A crise econômica foi especialmente grave no Paquistão, onde os 
domicílios são altamente vulneráveis a choques nos rendimentos e os 
programas de assistência social abrangem apenas uma pequena parte dos 
pobres. O Banco Mundial comprometeu US$ 200 milhões para fortalecer 
o Programa Benazir de Apoio à Renda, o programa nacional de redes de 
segurança do Paquistão. 

SUL DA ÁSIA

FIGURA 2,12  
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Antes de começar a frequentar uma escola residencial do ensino básico, Madhubala 

Bishnoi, uma menina de 12 anos, passava os dias fazendo tarefas domésticas. 

Sua escola e outras 1.200 semelhantes estão transformando a vida das meninas 

de 11 a 16 anos das áreas rurais da Índia que, de outra forma, teriam continuado 

sem escolaridade. Foto: Michael Foley
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US$ 65 milhões destinado a apoiar 
o retorno de 100.000 pessoas inter-
namente deslocadas aos seus locais 
de origem na Província do Norte e 
para restaurar seus níveis de vida, 
destruídos por três décadas de 
guerra civil. O Banco Mundial apoiou 
a reabilitação de estradas provinciais 
das províncias do leste, norte, 
sul e Uva, com um crédito de 
US$ 105 milhões. Forneceu também 
US$ 75 milhões para a segunda 
fase do projeto Gemi Diriya, um 
programa de desenvolvimento 
conduzido pela comunidade que 
modifi cou a vida de quase 1 milhão 

de pessoas de baixa renda do Sri Lanka em mais de 1.000 aldeias.

Apoio aos serviços de educação e saúde
O Banco Mundial comprometeu um recorde de US$ 1,05 bilhão no exercício 
fi nanceiro de 2010 para ajudar a colocar mais crianças nas escolas na Índia. 
A maior parte desse fi nanciamento (US$ 750 milhões) irá para Sarva Shiksha 
Abhiyan, o programa de Educação para Todos mais ambicioso da Índia. 
O programa é o maior desse tipo e está entre os mais bem-sucedidos do 
mundo. Teve êxito principalmente ao fornecer acesso ao ensino básico, 
aumentando o número de crianças matriculadas de 135 milhões em 2003 para 
192 milhões em 2009. 

Em Bangladesh, o Banco Mundial forneceu mais US$ 35 milhões para levar 
crianças desfavorecidas e de baixa renda de volta à escola através do projeto 
Como Atrair Crianças Fora da Escola. Desde 2004, o projeto ajudou a matricular 
mais de 500.000 crianças em mais de 15.000 Escolas Ananda (centros de 
aprendizagem) em 60 upazilas (subdistritos) com alta incidência de pobreza 
e baixo índice de matrícula.

O Banco Mundial continuou o apoio ao setor de educação no Nepal, 
aprovando um crédito da AID de US$ 130 milhões para ajudar a atingir as 
metas de Educação para Todos no país. Os resultados das reformas nas escolas 
do Nepal foram encorajadores, com um aumento de matrículas no ensino 
básico de 84% em 2003 para 92% em 2009. A paridade entre os gêneros 
também aumentou, passando de 83% para 98% no mesmo período. 
O objetivo principal das reformas era transferir a gestão das escolas para 
as comunidades. Desde 2001, mais de 9.000 escolas adotaram a gestão 
da comunidade. O Banco Mundial também contribuiu com mais 
US$ 129,2 milhões para proporcionar o acesso e o uso de serviços básicos 
de saúde para os nepaleses pobres e carentes. Com o projeto, a cobertura 
geográfi ca dos serviços será expandida e as políticas que visam o maior 
acesso e uso pelas populações pobres e desassistidas serão implementadas 
de modo mais sistemático. (Ver http://www.worldbank.org/sar.)
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Conectando as populações 
mais pobres 
A falta de eletricidade continua 
a ser uma das maiores restrições 
ao rápido crescimento sustentável 
no Sul da Ásia. Para abordar esse 
problema, o Banco Mundial forneceu 
US$ 130 milhões a Bangladesh neste 
exercício fi nanceiro para aumentar 
o acesso à eletricidade por meio 
da instalação de sistemas domés-
ticos de energia solar com custo 
reduzido nas áreas rurais. O crédito 
complementou um projeto exis-
tente que já conectou 600.000 
consumidores à rede de eletricidade, 
construiu cerca de 8.500 km de novos sistemas de distribuição e forneceu 
sistemas domésticos de energia solar a 320.000 consumidores desde 2003.

Na Índia, quase metade dos domicílios (44%) não tem acesso à eletricidade. 
Para aumentar o acesso e atender à demanda crescente dos consumidores, 
o Banco Mundial emprestou US$ 1 bilhão à Powergrid, a empresa pública 
de transmissão de energia no exercício de 2010. O empréstimo ajudará a 
ampliar a rede de transmissão de energia elétrica, principalmente nas regiões 
oeste, norte e sul do país. O Banco também aprovou um empréstimo de 
US$ 330 milhões para fortalecer o sistema de distribuição e transmissão de 
energia elétrica no estado de Haryana. Além disso, o Banco Mundial aprovou 
um fi nanciamento de US$ 430 milhões para o Projeto de Transporte Urbano 
2A de Mumbai para melhorar o sistema ferroviário suburbano da Região 
Metropolitana de Mumbai, um dos maiores centros urbanos do mundo, 
com uma população de 18 milhões em 2010. 

Operações em áreas de confl ito e pós-confl ito
Apesar dos desafi os de trabalhar em uma região que se tornou uma das mais 
violentas do mundo, o Banco Mundial continua ativo nas muitas áreas do 
Sul da Ásia afetadas por confl itos. No exercício fi nanceiro de 2010, a AID e o 
Fundo Monetário Internacional concordaram em apoiar um alívio da dívida 
de US$ 1,6 bilhão para o Afeganistão, que inclui US$ 1,3 bilhão da Iniciativa 
para a Redução da Dívida dos Países Pobres Muito Endividados (HIPC); 
US$ 260 milhões dos credores do clube de Paris além do HIPC; 
e US$ 38,4 milhões da Iniciativa Multilateral de Alívio das dívidas. O Banco 
Mundial também forneceu um subsídio de US$ 30 milhões para apoiar uma 
nova iniciativa do governo afegão destinada a impulsionar o emprego e as 
rendas nas áreas rurais, onde moram 75% da população. O Banco Mundial 
continuou a apoiar o Programa Nacional de Solidariedade (NSP) do Afeganistão 
com um subsídio de US$ 40 milhões para a terceira fase do programa. O NSP 
é amplamente reconhecido como um dos programas de desenvolvimento 
mais bem-sucedidos do Afeganistão, tendo atingido 17 milhões de pessoas 
da população rural em todas as 34 províncias.

No Paquistão, o confl ito na província de Khyber-Pakhtunkhwa (KP) e nas 
Áreas Tribais de Administração Federal (FATA) ocasionou uma das piores 
crises de segurança da história do país, deslocando milhões de pessoas e 
prejudicando gravemente a vida, o nível de vida e o fornecimento de serviços 
públicos. Em janeiro de 2010 a Assembleia do Banco Mundial aprovou a criação 
de um fundo fi duciário de vários doadores destinado para restaurar 
a infraestrutura, os serviços e o nível de vida nas áreas afetadas por confl itos, 
KP, FATA e partes da província de Balochistan. 

Com o fi m dos confrontos armados em maio de 2009, o Sri Lanka está 
tendo uma oportunidade histórica de desenvolvimento e reconciliação. 
No exercício fi nanceiro de 2010, o Banco Mundial aprovou um pacote de 

Nepal

Paquistão

Sri Lanka

Afeganistão 

Bangladesh

Butão

Índia

Maldivas

PAÍSES ELEGÍVEIS A EMPRÉSTIMOS DO BANCO MUNDIAL

RETRATO DA REGIÃO DO SUL DA ÁSIA

TOTAL DO EXERCÍCIO TOTAL DO EXERCÍCIO

FINANCEIRO DE 2010 FINANCEIRO DE 2010

Novos compromissos Desembolsos

BIRD US$ 6.689 milhões BIRD US$ 3.461 milhões

AID US$ 4.645 milhões AID US$ 3.014 milhões

Carteira de projetos em implementação em 30 de junho de 2010: US$ 33,7 bilhões
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