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 Principais questões em termos de desenvolvimento e justificativa para o envolvimento 

do Banco 

 

Desde o início dos anos 90, o Brasil vem testemunhando uma redução sustentada da pobreza e da 

desigualdade, impulsionada, sobretudo, por uma combinação de políticas macroeconômicas 

sólidas e várias iniciativas de investimento arrojadas e inovadoras em prol dos pobres. No plano 

da gestão macroeconômica, os pobres se beneficiaram, diretamente, de níveis de inflação mais 

baixos e, indiretamente, do crescimento econômico, da liberalização do comércio e da 

consequente geração de empregos. Entre as iniciativas direcionadas em favor dos pobres, 

destacam-se o programa de transferência de renda de âmbito nacional Bolsa Família, as 

transferências por meio da Previdência Social, os investimentos significativos em todos os níveis 

e os programas de desenvolvimento rural de grande escala e de inspiração comunitária em toda a 

região Nordeste. 

A parcela dos brasileiros que vivem em situação de pobreza caiu de 42% no início dos anos 90 

para cerca de 20% em 2009,
1
 e a melhoria dos indicadores do consumo e da renda foi 

acompanhada por avanços importantes em uma série de indicadores de bem-estar não ligados à 

renda, como acesso à saúde, educação, água potável, ao saneamento e eletrificação). Com 

relação à desigualdade, o coeficiente de Gini recuou de pouco menos de 0,61 para cerca de 0,54, 

                                                 
1
 Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA). 
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e a incidência da pobreza extrema caiu praticamente duas vezes mais rápido do que a da pobreza 

como um todo. 

A despeito desses avanços, o Brasil ainda enfrenta grandes desafios no combate à pobreza, à 

vulnerabilidade e à exclusão social, e isso fica mais evidente na região Nordeste de modo geral e, 

em especial, nas áreas rurais. 

Embora Sergipe tenha um desempenho relativamente bom em relação aos demais estados do 

Nordeste, ele fica bem atrás da média nacional. Nos últimos anos, os indicadores da educação, da 

saúde e do aumento da renda subiram a um ritmo mais acelerado do que em outros estados 

nordestinos, o que se traduziu no índice de desenvolvimento humano mais alto na região. Apesar 

dos avanços, Sergipe ainda figura bem abaixo da média nacional no tocante aos principais 

indicadores de desenvolvimento. O Governo reconhece que, para reduzir essa diferença, será 

necessário atingir os segmentos mais pobres da população. Para tanto, o Governo de Sergipe 

delineou um programa ambicioso para erradicar a pobreza no Estado, o qual está alinhado com o 

programa Brasil sem Miséria, do Governo Federal. Ademais, definiu, por meio de um processo 

de planejamento participativo, uma série de estratégias destinadas a alcançar seu objetivo de 

alívio da pobreza e buscou o apoio do Banco Mundial para pôr em prática essas estratégias. 

Contempla-se um Empréstimo para Políticas de Desenvolvimento (DPL) multissetorial que 

enfocará três áreas de política identificadas pelo Estado como desafios à consecução de seus 

objetivos de redução da pobreza. São elas: i) a consolidação das inovações na gestão fiscal e no 

setor público; ii) a ampliação do acesso a serviços públicos de saúde e educação de melhor 

qualidade e iii) a promoção do desenvolvimento socioeconômico e do crescimento inclusivo. 

O Estado de Sergipe já demonstrou administrar as finanças públicas com prudência. As despesas 

e receitas primárias cresceram no mesmo ritmo — 12,4% e 12,3%, respectivamente — de 2004 a 

2011. Foram registrados saldos primários positivos ao longo de todo esse período, salvo em 2008 

e 2009, os anos da crise financeira mundial. As principais fontes de receita do Estado são as 

transferências da União e a arrecadação de tributos. Do lado da despesa, a principal rubrica é a 

folha de pagamentos. Em 2011, os gastos com a folha, conforme definidos na Lei de 

Responsabilidade Fiscal (LRF), chegaram a 56,6% da receita corrente líquida (RCL). 

O programa do Governo de Sergipe reflete seu compromisso com a inclusão social, com o alívio 

da pobreza e com a erradicação da miséria, e está baseado em um amplo processo de 

planejamento participativo. O Governo adotou recentemente a prática de promover consultas 

como parte do processo de formulação de seu plano de desenvolvimento de longo prazo e de seu 

plano plurianual. Ambos os documentos são elaborados por meio de um processo participativo 

que prevê a participação ativa da sociedade civil. São mantidas consultas com uma ampla gama 

de partes interessadas, como governos municipais, setor privado, sociedade civil e organizações 

não governamentais (ONGs). 

O objetivo mais amplo da parceria com o país é que o Banco Mundial ajude o Brasil a alcançar 

sua meta de crescimento mais acelerado, mais inclusivo e com mais sustentabilidade ambiental, 

em um ambiente de estabilidade macroeconômica. As prioridades do Brasil na sua parceria com 

o Banco Mundial estão estabelecidas na Estratégia de Parceria com o País (CPS) para o exercício 



 

 

2012–15.
2
 A estratégia está centrada em problemas de desenvolvimento de segunda geração que 

exigem soluções inovadoras, em termos de melhoria dos quadros de política nacionais e da busca 

de novas maneiras de implementar programas com os governos subnacionais e no nível das 

empresas. Especificamente, a CPS identifica quatro objetivos estratégicos: i) aumentar a 

eficiência dos investimentos públicos e privados; ii) melhorar a qualidade e ampliar a prestação 

de serviços públicos para famílias de baixa renda; iii) promover o desenvolvimento econômico 

regional mediante políticas reforçadas, investimentos em infraestruturas estratégicas e apoio ao 

setor privado nas áreas mais remotas e iv) continuar a melhorar a gestão sustentável dos recursos 

naturais e a aumentar a resiliência ao clima, ao mesmo tempo contribuindo para o 

desenvolvimento das economias locais e ajudando a suprir a crescente demanda mundial por 

alimentos. 

 Objetivo proposto 
 

O objetivo de desenvolvimento do Projeto é apoiar o Governo de Sergipe no fortalecimento de 

políticas públicas que melhorem a gestão do setor público com foco em resultados e ampliem o 

acesso dos que vivem na pobreza extrema a serviços públicos de qualidade e à oportunidades 

econômicas. 
 

 Descrição preliminar 

 

Contempla-se um DPL multissetorial que enfocará três áreas de política identificadas pelo 

Governo como desafios à consecução de seus objetivos de redução da pobreza. São elas: i) a 

consolidação das inovações na gestão fiscal e no setor público; ii) a ampliação do acesso a 

serviços públicos de saúde e educação de melhor qualidade e iii) a promoção do 

desenvolvimento socioeconômico e do crescimento inclusivo. A operação apoiará o Governo do 

Estado na concretização de seu compromisso de erradicar a pobreza em Sergipe promovendo 

reformas estruturais e ampliando a prestação de serviços públicos essenciais.  

 

 Impactos sociais e sobre a pobreza e aspectos ambientais 
 

Impactos sociais e sobre a pobreza 

As reformas de política a serem apoiadas por esta operação visam questões e necessidades 

fundamentais relacionadas à inclusão social e ao alívio da pobreza no Estado de Sergipe. Elas 

devem surtir impactos sociais e econômicos bastante positivos sobre as populações mais 

vulneráveis, especialmente os pobres que vivem em municípios rurais mais atrasados — 

pequenos agricultores familiares e pescadores, comunidades tradicionais e quilombolas, e a tribo 

indígena Xocó —, bem como sobre a população pobre da capital do Estado que vive em 

assentamentos informais e precários, com destaque para famílias com filhos chefiadas por 

mulheres solteiras, jovens e pessoas de cor negra, que representam grande parcela dessa 

população. 

Apesar das diferenças consideráveis em termos de PIB per capita, as condições sociais no Estado 

de Sergipe são ligeiramente melhores do que na região Nordeste, caracterizada por médias 

                                                 
2
 Estratégia de Parceria com o País (CPS) 2012–15 (Relatório nº 63731-BR), discutida pelos Diretores Executivos 

em 1 de novembro de 2011. 



 

 

inferiores.
3
 Sergipe é o menor Estado do país e abriga cerca de dois milhões de pessoas. Sua 

população está crescendo a um ritmo mais rápido que a da região (1,5% ao ano em comparação 

com 1,0% na região) e agora representa 3,9% da população do Nordeste. O PIB per capita médio 

do Estado, R$ 9.779, é 31% mais alto do que o da região, mas equivale a apenas 61% da média 

nacional. As taxas de mortalidade infantil e de analfabetismo (entre pessoas com 15 anos ou 

mais) são ligeiramente mais baixas do que as médias nordestinas, mas ainda estão bem acima das 

médias nacionais. 

b. Aspectos ambientais 

Uma avaliação ambiental já foi iniciada. As atividades destacadas na Carta Consulta indicam que 

a execução de algumas das políticas públicas que podem vir a ser apoiadas por esta operação 

talvez gerem impactos ambientais adversos. As áreas em particular identificadas como de 

possível risco são: (i) setor da saúde — a operação pode vir a apoiar políticas para melhorar a 

cobertura e qualidade dos serviços públicos (R$ 300 milhões foram destinados ao setor para 

cobrir a infraestrutura e a prestação de serviços); (ii) setor da educação — planeja-se aumentar a 

oferta de capacitação e formação profissional, o que prevê a reforma de escolas e a construção de 

12 novas escolas e (iii) desenvolvimento territorial — são várias as atividades no setor privado 

que poderiam ter impactos ambientais (por exemplo, o aumento da produtividade na cadeia de 

produção de leite certamente trará a possibilidade de impactos causados pelo desmatamento 

decorrente da ampliação das áreas de pastagem, pelo aumento do risco de sedimentação de rios 

em virtude da fraca gestão das pastagens e pela diminuição da biodiversidade local). 

 

 Financiamento provisório 

 

Fonte (milhões de US$) 

Mutuário: 900 

Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento 150 

 Total 1.150 

 

 Contato 

Banco Mundial 

Contato: Tania Dmytraczenko 

Cargo: Economista Sênior 

Tel.: (+1 202) 473-8646 

Fax: (+1 202) 522-0050 

Email: tdmytraczenko@worldbank.org 

 

Mutuário: 

Contato: José de Oliveira Junior (TBC) 

Cargo: Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão 

                                                 
3
 Esta análise do cenário de referência social se baseia nas seguintes fontes: IBGE, States@Sergipe, disponível em 

http://www.ibge.gov.br/estadosat/perfil.php?sigla=se; Observatório de Sergipe, 

http://www.observatorio.se.gov.br/geografia-e-cartografia-de-sergipe.html; Walter Uchôa Dias Júnior, Censo 2010: 

Onde está a extrema pobreza em Sergipe?, disponível em http://www.seplag.se.gov.br/noticias/1027-artigo-onde-

esta-a-extrema-pobreza-em-sergipe, e Ricardo Lacerda, Quem são os sergipanos que se encontram na pobreza 

extrema. Jornal da Cidade: 15 de maio de 2011. 

file:///C:/Users/wb98726/AppData/Local/Temp/notes868B98/tdmytraczenko@worldbank.org
http://www.ibge.gov.br/estadosat/perfil.php?sigla=se
http://www.observatorio.se.gov.br/geografia-e-cartografia-de-sergipe.html


 

 

Tel.: (+55 79) 3226-2202, (+55 79) 3226-2204, (+55 79) 3226-2203 

Email: gab.secretario@seplag.se.gov.br 

 

 Para mais informações, entre em contato com: 

The InfoShop 

The World Bank 

1818 H Street, NW 

Washington, D.C. 20433 

Telefone: (+1 202) 458-4500 

Fax: (+1 202) 522-1500 

Web: http://www.worldbank.org/infoshop 

file:///C:/Users/wb98726/AppData/Local/Temp/notes868B98/gab.secretario@seplag.se.gov.br
http://www.worldbank.org/infoshop

