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 Principais aspectos de desenvolvimento e fundamentação para o envolvimento do Banco  
O estado do Amazonas tem uma população esparsamente distribuída, com 3,6 milhões de 

habitantes, exibindo a segunda mais baixa densidade populacional do mundo, mais alta apenas 

do que a Mongólia. O PIB do Amazonas totalizou R$59,8 bilhões em 2010 (US$34 bilhões), o 

que representa 1,6 por cento do PIB do país. O PIB per capita foi de R$17.158 no ano de 2010 

(US$8.500), o que equivale a 87 por cento da media nacional. Com 41,7 por cento da população 

vivendo abaixo da linha da pobreza (menos de US$4 por pessoa/dia) e 24,5 por cento em 

extrema pobreza (menos de US$2,50 por pessoa/dia), a incidência da pobreza no Amazonas 

continua a ser um problema comum. Atualmente, o estado registra a quarta mais alta taxa de 

pobreza no Brasil, e a maior da Região Norte; nos últimos anos, foi alcançada uma redução dessa 

pobreza, muito embora em nível menor do que o verificado no resto do país. Ainda que, por um 

lado, a pobreza no Brasil tenha apresentado uma queda constante, de 41 por cento em 2004 para 

25 por cento em 2011, a pobreza no Amazonas apresentou declínio de 55 para 41 por cento. 

Crime e violência apresentam-se também como desafio crescente. Enquanto que estados como 

São Paulo reduziram a sua taxa de homicídios em quase 70 por cento entre 2000 e 2010, no 

Norte essas taxas dobraram no mesmo período. Apenas no estado do Amazonas, essa elevação 

chegou a 54,6 por cento, passando de 19,8 por 100.000 habitantes em 2000 para 30,6 em 2010. 

Na capital, Manaus, a taxa de homicídios chegou a 56,2 por 100.000 habitantes em 2011. Nesse 

mesmo ano, o estado apresentou também a segunda mais alta taxa de assaltos no país, chegando 

a 1.038 por 100.000 habitantes.  

Por causa de seus inadequados indicadores sociais, elevadas taxas de crime e de seu vasto 

território, desde o ano de 2000 o estado vem investindo mais do que a media nacional nos setores 

sociais, 2,8 por cento do PIB, em comparação com 1,1 respectivamente. Entre os principais 
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gastos no orçamento do Amazonas está Segurança Pública, que responde por 9 por cento do total 

de gastos, e vem crescendo rapidamente nos últimos anos. Entre 2010 e 2012, esses mesmos 

gastos aumentaram em 31,8 por cento em termos reais, em comparação com um aumento de 8.6 

por cento verificado no setor de educação e uma queda de 1,8 por cento em saúde. Esse 

crescimento expressivo dos gastos no setor é principalmente explicado pelos esforços do governo 

para responder aos crescentes níveis de crime e de violência, através da criação de Delegacias 

Integradas de Polícia – DIP’s, das polícias civil e militar. A expectativa é de que essa tendência 

de aumento dos gastos nesse setor continue durante pelo menos os próximos dois anos.  

Por outro lado, caso venha a continuar essa trajetória, poderá estar em risco a sustentabilidade 

fiscal do estado. Impulsionados por despesas operacionais mais altas, geradas por investimentos 

públicos e por aumentos nos salários do setor público (acompanhando a taxa de inflação), os 

gastos correntes totalizaram R$ 10 bilhões em 2012, o que representou um aumento real de 7,9 

por cento em relação ao ano anterior. Entre 2007 e 2011, o Amazonas registrou déficits 

orçamentários, o que resultou em declínio de 27 por cento em termos reais dos gastos em 

investimentos públicos em 2012. Para 2013, as projeções da Secretaria da Fazenda- SEFAZ 

estimam um déficit do orçamento de 0,9 por cento do PIB, que reflete principalmente o 

crescimento nominal dos custos com pessoal (7,6 por cento) e outras despesas correntes (23,5 

por cento).  

 

Nesse contexto, um dos principais desafios do estado é administrar com maior eficiência os seus 

recursos financeiros e promover a prestação de serviços. O suporte para o setor de segurança é 

importante, tanto devido à prioridade dada à prestação de serviços nessa área (a redução do crime 

e da violência é fundamental para o bem-estar dos cidadãos e para o crescimento econômico), 

quanto ao risco de que a expansão desse setor possa inibir a prestação de serviços em outros 

setores que são críticos para a redução sustentada da pobreza, caso não haja um emprego mais 

eficiente dos recursos. As crescentes demandas da parte dos cidadãos por serviços de maior 

qualidade, combinadas a condições fiscais mais rígidas, fazem com que seja crítico para o estado 

aumentar a eficiência dos gastos públicos e aprimorar a gestão do setor público.  

 

 Objetivo(s) Proposto(s) 

O Objetivo de Desenvolvimento de Política (PDO) desta operação proposta é dar assistência ao 

Governo do Amazonas para melhorar a gestão do setor público, (i) aumentando o número de 

contribuintes e modernizando a administração tributária l; (ii) a gestão financeira e as compras 

governamentais e (iii) incrementando a eficiência do setor de segurança dos cidadãos. Para 

alcançar isso, o empréstimo deverá ajudar o estado a elaborar e a colocar em prática políticas, 

procedimentos e instrumentos para melhorar o desempenho do setor público nessas áreas. As 

áreas de políticas públicas cobertas por esta operação visam dar suporte às metas do próprio 

estado, nas áreas de gestão do setor público; assim sendo, o PDO está plenamente alinhado aos 

objetivos de desenvolvimento de mais longo prazo do governo. Além disso, a operação proposta 

dá suporte a outros programas já sendo implementados ou em estágio de preparação pelo estado, 

que visam aprimorar a sua posição fiscal e a qualidade da gestão do setor público. Por exemplo, 

o Programa de Consolidação do Equilíbrio Fiscal para o Desenvolvimento Econômico e Social 

do Estado do Amazonas - Proconfins, da SEFAZ, com apoio do BID. 

 

O resultado esperado desta operação é uma melhoria na gestão e no desempenho do setor 

público, através de maior eficiência. Esses ganhos em eficiência serão percebidos através de uma 



maior conformidade fiscal, procedimentos mais ágeis, políticas e sistemas para aquisições e 

gestão financeira que resultem em economia no setor público e através da implementação de uma 

abordagem de gestão baseada em resultados, além de maior coordenação no setor de segurança 

dos cidadãos, o que resultaria em alocação mais otimizada de recursos. Considerando a 

amplitude dessas reformas, essas medidas beneficiariam todos os cidadãos do estado, mas em 

especial os dos grupos vulneráveis, que mais dependem dos serviços prestados pelo governo.   

 

Do ponto de vista da administração fiscal, os resultados esperados destinam-se a aumentar a 

conformidade com o imposto sobre vendas através da modernização do sistema de arrecadação 

fiscal, que formalizará vários pequenos varejistas. Na área de gestão financeira e aquisições, os 

resultados esperados incluem reduções nos custos de determinados serviços terceirizados, através 

da implementação de um sistema de gestão de contratos e de um Cadastro de Preços, da 

padronização de especificações de serviços e de aprimoramentos no planejamento e na execução 

de parcerias público-privadas (PPP’s). No aspecto de segurança dos cidadãos, os resultados 

esperados incluem um melhor desempenho da polícia, uma alocação de recursos mais eficiente e 

uma maior participação dos cidadãos. Os beneficiários diretos desse último foco serão os 

cidadãos que habitam as áreas mais afetadas pelo crime e pela violência no estado.     
 

 Descrição Preliminar 

Esta operação proposta é um Empréstimo para Política de Desenvolvimento em parcela única, no 

valor de 216 milhões de dólares para o estado brasileiro do Amazonas, a ser realizado em 

parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, e dá suporte ao programa do 

Governo do Amazonas em áreas de gestão do setor público. A operação está estruturada ao redor 

de três pilares: administração fiscal, gestão financeira e de aquisições e segurança dos cidadãos. 

 

Pilar I. Administração Tributária. O objetivo principal desse primeiro pilar é incrementar a 

conformidade tributária, através da modificação e da simplificação dos procedimentos referentes 

ao imposto sobre vendas, de forma a impulsionar a arrecadação voluntária e a expandir a base de 

contribuintes. O Amazonas sofre com as baixas taxas de arrecadação; com isso, o governo do 

estado vem buscando soluções inovadoras para fortalecer a administração fiscal, como a 

implementação do piloto da Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica - NFC-e em 2013. A NFC-e, 

um sistema gratuito para os varejistas, cria um arquivo eletrônico no momento da compra, com 

informações da fatura, que são enviadas à SEFAZ, que então passa a validar as informações com 

a base de contribuintes. A fatura é emitida para o consumidor quando as informações são 

validadas. A ativação do sistema por todo o estado substituirá o sistema anterior, que envolve 

recibos em papel, reduzirá o custo de conformidade para os varejistas, reduzirá a demanda por 

auditorias detalhadas, ao aumentar a disponibilidade de informações confiáveis e em tempo real 

sobre arrecadação, e elevará o risco causado pela não conformidade. Por sua vez, tudo isso 

deverá aumentar a conformidade fiscal e aprimorar a base de dados dos contribuintes. Faz parte 

dos planos do estado a adoção gradual das NFC-e, começando com a adesão voluntária em julho 

de 2013 e passando à conformidade obrigatória da parte dos varejistas, até 2015. Esse pilar dá 

suporte direto à implementação desse sistema. Para dar continuidade a essa reforma, serão 

instituídos incentivos para que os consumidores observem as suas obrigações quanto aos 

impostos sobre vendas.   

 

Pilar II. Gestão Financeira e Compras Governamentais. A meta principal desse segundo pilar 

é agilizar os procedimentos de gestão financeira e as aquisições do setor público, de forma a 



gerar maior economia, promover a transparência e incrementar eficiências, através do 

fortalecimento do controle de gastos e consolidando melhorias na preparação e na execução do 

orçamento. O Governo do Amazonas padece de baixa eficiência no planejamento financeiro e de 

orçamento e da ausência de políticas públicas e instrumentos padronizados nas áreas de (i) 

controle de gastos recorrentes, (ii) gestão de contratos, (iii) sistemas de aquisições públicas e (iv) 

planejamento de investimentos. As ações propostas da operação apoiam a adoção de novas 

políticas e normas para aquisições e gestão de contratos, que permitirão ao poder executivo 

melhorar o planejamento da alocação de recursos, aprimorando assim o controle financeiro e 

gerando economia.    

Pilar III. Maior Eficiência do Setor de Segurança. As ações de políticas públicas a serem 

financiadas por este componente visam melhorar a eficiência no setor de segurança dos cidadãos, 

através (i) da integração de recursos e ações das várias entidades setoriais; (ii) do planejamento, 

monitoramento e avaliação do desempenho da polícia e dos gastos em segurança pública; (iii) da 

promoção da coordenação intergovernamental e da simplificação dos custos operacionais e (iv) e 

da promoção de maior transparência e controle social da gestão da segurança pública. A falta de 

coordenação, compartilhamento de informações e confiança entre as polícias civil e militar 

representou historicamente problemas em muitos estados brasileiros e no país como um todo. 

Assim, o Ronda Bairro é o principal esforço do estado para integrar o trabalho das duas forças 

policiais, para evitar a duplicação de esforços e a falta de coordenação. O programa baseia-se nos 

princípios da ação policial orientada por resultados e do policiamento comunitário, visando 

aumentar a eficiência na alocação de recursos para a segurança dos cidadãos, criando 

mecanismos de monitoramento e avaliação para supervisão do desempenho e os gastos no setor 

da segurança para os cidadãos e fortalecendo a relação entre a polícia e a sociedade civil. Esta 

operação dará apoio direto ao fortalecimento administrativo desses processos de coordenação, 

através da integração formal das polícias civil e militar nas DIP’s, bem como da criação de uma 

abordagem baseada em resultados para avaliação das atividades policiais. A operação suportará 

ainda o aumento da participação da sociedade civil no setor, através da criação de um mecanismo 

de divulgação para indicadores de gastos. 

 

 Pobreza e Impactos Sociais e Aspectos Ambientais 

Pobreza e Impactos Sociais   

As ações de políticas públicas apoiadas por esta operação deverão ter um impacto positivo sobre 

a pobreza, uma vez que tratarão da boa governança e da sustentabilidade fiscal, da segurança dos 

cidadãos, além de aspectos relacionados à equidade de gênero. O PSIA avalia os impactos 

esperados sobre a distribuição e trata de identificar os riscos de economia política e de 

implementação ligados à operação sobre diferentes grupos socioeconômicos, em especial os 

grupos pobres e vulneráveis. A avaliação baseia-se na análise de dados secundários. A 

expectativa é que a combinação dos impactos sociais e econômicos das políticas suportadas por 

esta operação seja positiva para a população mais vulnerável.  

 

Para demonstrar os potenciais efeitos em favor dos pobres das políticas de segurança para os 

cidadãos suportadas por esta operação, é preciso avaliar a distribuição dos impactos do crime e 

da violência no Amazonas. As taxas de violência e de criminalidade são muito mais altas na 

capital, e nas suas áreas com maiores taxas de pobreza, opções inadequadas de habitação, 

desemprego, escolaridade mais baixa, baixos níveis de investimento em espaços públicos e 



níveis mais altos de vulnerabilidade social (nas Regiões Leste, Norte e Oeste). Da mesma forma 

que em outras áreas do Brasil, as disparidades de idade, gênero e raça são também características 

da vitimização pelo crime no Amazonas. Ao longo dos últimos dez anos, as taxas de homicídios 

mais do que dobraram no estado e na capital, experimentando aumentos mais acentuados entre 

os jovens: ao nível do estado, houve um crescimento de 138 por cento na incidência de 

homicídios entre os jovens, enquanto que o crescimento chegou a 151,5 por cento na capital. 

Além disso, enquanto que as taxas de homicídios são muito mais altas entre homens do que entre 

mulheres aos níveis do estado e da cidade, a incidência de violência doméstica, agressões físicas 

e estupro atinge muito mais a população feminina. Finalmente, as taxas de homicídios são mais 

altas entre os afro-brasileiros do que entre os brancos, diferença essa que vem aumentando. Nos 

últimos dez anos, essa taxa aumentou em 155,7 por cento entre os negros e 128,3 por cento entre 

os brancos. Assim sendo, as mudanças propostas em políticas públicas na área de segurança dos 

cidadãos devem gerar resultados positivos para a sociedade como um todo, ainda que devam 

beneficiar especialmente os segmentos mais pobres e mais vulneráveis da população, incluindo 

jovens, mulheres e a população afrodescendente. Adicionalmente, ao enfatizar a divulgação 

pública das taxas de criminalidade e das atividades da polícia, a política proposta em relação à 

segurança dos cidadãos deverá promover a transparência e a responsabilização social nos setores 

envolvidos. 

 

O fortalecimento da Gestão do Setor Público através de melhores sistemas de planejamento e 

preparação de orçamentos, além da gestão financeira e de recursos são essenciais para que o 

Amazonas possa expandir a capacidade do estado na prestação de serviços públicos. Ao adotar 

novas políticas para aprimorar o planejamento e a elaboração de orçamento, ao aumentar a 

conformidade com o sistema tributário, o Governo do Amazonas deverá aumentar o espaço fiscal 

e a eficiência na alocação de recursos públicos, prestar serviços públicos com maior efetividade e 

direcionar melhores programas e projetos para beneficiar os pobres. Além disso, a 

implementação da NFC-e deverá controlar a evasão fiscal e aumentar a receita gerada pelos 

impostos sobre vendas (que representavam 11,5 por cento do total de receitas arrecadadas pelo 

estado). O impacto dessa mudança de política poderá ser mais percebido pelo segmento de 

pequenos comerciantes e prestadores de serviços no setor varejista, mas deverá também reduzir o 

ônus financeiro enfrentado atualmente por esses pequenos comerciantes para atender aos 

requisitos envolvidos na emissão de recibos para consumidores, uma vez que a nova solução 

corta custos de manutenção de hardware e equipamentos específicos. Por outro lado, na 

implementação da NFC-e, um gargalo importante que ainda deve ser superado é o baixo nível de 

serviços de Internet atualmente disponíveis no Amazonas. São esperados efeitos de 

redistribuição e efeitos a favor dos pobres, como resultado da maior conformidade com a NFC-e, 

além de maior espaço fiscal do estado, uma vez que os segmentos mais abastados da população 

irão financiar a melhoria dos serviços públicos e o nível mais alto de receitas poderia ser alocado 

de acordo com as prioridades sociais existentes.   

 
Aspectos Ambientais  

Não existe expectativa de qualquer impacto direto sobre o meio ambiente ou sobre os recursos 

naturais que possa resultar da maior eficiência e transparência dos gastos do governo e no setor 

de segurança pública que estejam suportados pela operação. A mais longo prazo, a maior 

eficiência nesses setores deverá aumentar a capacidade do governo para lidar com questões que 

possam resultar em impactos indiretos positivos sobre a biodiversidade e proteção de florestas, 



como um controle maior sobre atividades ilegais que envolvam recursos naturais (por exemplo, 

tráfico de animais e comercialização de madeira ilegal). Esse grande e remoto estado engloba 

18,5 por cento do território do país e mantém ainda mais de 90 por cento da sua cobertura 

florestal original, que abriga biodiversidade de importância global. O estado dispõe de um 

arcabouço institucional satisfatório para desenvolvimento sustentável, proteção ambiental e 

assuntos indígenas; muito embora as enormes distâncias e a dificuldade de acesso 

(principalmente através de transporte fluvial) limitem o alcance da ação institucional, esses 

fatores contribuem também para a manutenção da maior parte da floresta em seu estado original.    

 

 Financiamento tentativo 

 

Fonte: BIRD ($ 216 milhões) 

Tomador: Estado do Amazonas 0 

  

 Total $ 216 milhões 

 

 Pontos de Contato 

Banco Mundial  
Contato: Laura de Castro Zoratto 

Título: Economista 

Tel: (202) 473-0940 

E-mail: lzoratto@worldbank.org 

 

Tomador 

Contato: Francisco Junior (Secretaria da Fazenda do Amazonas/SEFAZ) 

Título: Coordenador de Projeto   

Tel: 55-92-2121-1868    

E-mail:upc.am@sefaz.am.gov.br; fjunior@sefaz.am.gov.br   
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