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O Escritório de Avaliação e Supervisão (OVE) é um escritório independente do Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID), subordinado diretamente à Diretoria Executiva do 
BID. O OVE também desempenha, desde 2016, a mesma função no BID Invest (anteriormente 
a Corporação Interamericana de Investimento, CII), subordinado diretamente à sua Diretoria 
Executiva. O objetivo do OVE é de fornecer dados precisos, construtivos e embasados sobre a 
eficácia do desempenho e desenvolvimento das atividades do Grupo BID. 

As avaliações do OVE abrangem uma ampla gama de assuntos, incluindo projetos individuais ou 
pequenos grupos de projetos do Grupo BID, abordagens do Grupo BID em setores específicos e 
áreas temáticas, instrumentos e iniciativas corporativas do Grupo BID, e programas do Grupo 
BID em países individuais da América Latina e do Caribe (ALC). Esses produtos atendem a 
diversas partes interessadas e oferecem perspectivas únicas e complementares sobre a eficácia 
do desempenho e desenvolvimento do Grupo BID. O programa de avaliação do OVE é aprovado 
anualmente pela Diretoria Executiva do Grupo BID e pretende abordar diferentes questões de 
relevância atual para a região da ALC.

Eu tive o prazer de servir como a Diretora do OVE desde junho de 2011 e concluirei o meu segundo 
e último mandato em março de 2018. Neste período, o OVE teve mudanças notáveis, visto que 
a sua oferta de produtos, processos de avaliação, equipe, difusão e disseminação, bem como o 
seu apoio ao desenvolvimento da capacidade de avaliação são muito diferentes, em comparação 
com aqueles de 2011. 

O Grupo BID também passou por mudanças visíveis desde 2011, conforme documentado em mais 
de 100 avaliações realizadas pelo OVE desde 2011. Duas avaliações resumidas neste relatório 
anual são, talvez, as que melhor descrevem essas mudanças: Nono Aumento Geral de Capital do 
BID (BID-9): Implementação e Resultados e Análise da Implementação, até o Momento, da Cisão do 
Setor Privado.  Conforme observado na avaliação BID-9:

O BID-9 fará do BID uma organização mais forte do que era em 2010 […]. 
Entretanto, ainda há trabalho a ser feito, e […] o BID deve continuar promovendo 
os sucessos que tem alcançado, enquanto age de modo proativo em busca de um 
consenso sobre o tipo de Banco que deseja tornar-se.   



Uma conclusão semelhante pode ser feita a respeito do OVE. A sua função está consolidada, 
mas ainda há trabalho a ser feito. O OVE exerce um papel importante na promoção da 
responsabilização e aprendizado no Grupo BID. Por ser um escritório independente, ele tem 
o mandato e a capacidade para ser inteiramente objetivo, bem como o acesso às informações 
necessárias para garantir precisão e pontualidade em seu trabalho. Uma vez que o papel da 
avaliação independente no Grupo BID certamente prosseguirá evoluindo, eu espero e confio 
que o OVE continuará a progredir ainda mais. 

Cheryl W. Gray
Diretora 



SIGLAS E 
ABREVIAÇÕES

AI Avaliação de impacto

AICM Avaliação Independente de Condições Macroeconômicas

ALC América Latina e Caribe

APP Avaliação de Programa de País

AT Assistência técnica

BDA Banco de Desenvolvimento da Ásia

BEI Banco Europeu de Investimento

BID-9 Nono Aumento Geral de Capital do BID

BMD Banco Multilateral de Desenvolvimento

CII Corporação Interamericana de Investimento 

CT Cooperação técnica

FMI Fundo Monetário Internacional

GEF Fundo Global para o Meio Ambiente 

GS Garantia soberana

IF Intermediário Financeiro

IFAD Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola

OVE Escritório de Avaliação e Supervisão

PAT Política e administração tributária

PIB Produto Interno Bruto

PMEs Pequenas e médias empresas

RCP Relatório de Conclusão de Projeto

RES Relatório Expandido de Supervisão

ReTS Sistema de Seguimento das Recomendações de Avaliações

SGS Sem garantia soberana



O trabalho do Escritório de Avaliação e Supervisão (OVE), em 2017, concentrou-se em 15 avaliações 
principais e neste Relatório Anual. Durante a realização desse trabalho, os especialistas do OVE 
visitaram 16 países da América Latina e do Caribe (ALC), analisaram mais de 1.000 projetos do 
Grupo do Banco Interamericano de Desenvolvimento (Grupo BID), e entrevistaram mais de 
1.200 pessoas. Duas das avaliações — Análise da Geração e Disseminação do Conhecimento no 
Grupo do BID e Análise dos Projetos Problemáticos SGS do BID — serão discutidas, em meados 
de 2018, pelas Diretorias Executivas do BID e do BID Invest, respectivamente, e analisadas mais 
detalhadamente no Relatório Anual do próximo ano. 
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El presente estudio ofrece una visión general de diversos programas de apoyo 
empresarial en Brasil —que abarcan iniciativas de financiamiento productivo, consultoría 
comercial, cadenas de valor, promoción de exportaciones y apoyo a la innovación—, 
junto con una evaluación de los efectos de un subconjunto de esos programas en 
términos de productividad, empleo y salarios reales. Gracias al acceso a un conjunto de 
datos excepcional sobre empresas y beneficiarios en Brasil, la Oficina de Evaluación y 
Supervisión (OVE) pudo analizar estos programas durante un período de 11 años entre 
2002 y 2012.

Evaluación de Proyecto

Relatórios de Conclusão 
de Projeto e Relatórios 
Expandidos
iadb.org/ove/PCR-XSR

Salvaguardas 
Macroeconômicas
iadb.org/ove/IAMC

CONFIDENCIAL
Clasificado como

Avaliações de Impacto
do BID
iadb.org/ove/ImpactEval

Las Evaluaciones de 
Impacto del BID: 

Producción, Uso e 
Influencia

Evaluación Corporativa

Avaliação do Apoio 
Direto a PMEs pela CII
iadb.org/ove/SME

Equador 2012 -2017
iadb.org/ove/Ecuador

República Dominicana 
2013-2016
iadb.org/ove/DomRep

República Dominicana 
2013-2016

Evaluación del Programa País

Guiana 2012-2016
iadb.org/ove/Guyana

Cisão do Setor Privado
iadb.org/ove/MergeOut

CONFIDENCIAL
Clasificado como

Geração e 
Disseminação de 
Conhecimento no BID

PRÓXIMAMENTE

Aumento Geral de 
Capital BID-9
iadb.org/ove/IDB-9

Política e 
Administração 
Tributária 2007-2016
iadb.org/ove/Tax

Evaluación Comparativa:
Revisión del Respaldo del

Banco a la Política y la
Administración Tributarias,

2007-2016

Evaluación Sectorial y Temática

Gênero e Diversidade
iadb.org/ove/Gender

3
Avaliações de 

Projeto

http://www.iadb.org/ove/PCR-XSR
http://www.iadb.org/ove/firm-support
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Avaliação dos resultados de projetos 
individuais  

Compreender resultados ao nível do projeto é uma parte essencial do sistema de avaliação de 
qualquer banco multilateral de desenvolvimento (BMD). As avaliações setoriais, temáticas e de 
país baseiam-se nessa informação para obter uma imagem mais ampla dos resultados do Grupo 
BID. O OVE realiza suas próprias avaliações ao nível do projeto, além de dar apoio a sistemas mais 
amplos, em todo o Grupo BID, para a autoavaliação de projetos pela administração.

Uma das avaliações mais importantes concluídas pelo OVE em 2017, Desempenho de Projetos 
do BID e da CII: Análise do OVE dos Relatórios de Conclusão de Projeto e Relatórios Expandidos de 
Supervisão de 2016, analisou os resultados de projetos individuais no BID e no BID Invest1, bem 
como a “arquitetura de avaliação” geral para a medição dos resultados dos projetos do Grupo 
BID. Uma arquitetura consolidada de avaliação de projetos é essencial para a obtenção de 
resultados em BMDs. O Grupo BID está na vanguarda do desenvolvimento de critérios comuns 
de avaliação para operações nos setores público e privado, e 2016 foi o primeiro ano em que o 
BID e o BID Invest aplicaram estruturas similares, com base no objetivo de avaliar os resultados 
de seus projetos. Embora o trabalho do Grupo BID para obter um sistema totalmente funcional e 
oportuno ainda não tenha acabado, o esforço do Grupo BID em 2016 e 2017, documentado nesta 
avaliação, representou um grande passo à frente.  

Em 2017, o OVE também concluiu a avaliação de impacto mais complexa realizada nos últimos 
anos; a Avaliação de Programas de Apoio a Empresas no Brasil. Embora o Brasil tenha tido períodos 
de grande crescimento, especialmente até 2010, o país teve um fraco desempenho em termos 
de produtividade agregada. O governo federal implementou diversos programas — incluindo 
financiamento produtivo, consultoria comercial, cadeia de valor, incentivo à exportação e apoio à 
inovação — visando promover o crescimento das empresas e impulsionar a concorrência, porém, 
não se sabe muito sobre os resultados desses programas.  A avaliação de impacto do OVE se 
baseia em um peculiar conjunto de dados de empresas brasileiras e beneficiárias de apoio, que 
permitiram a análise dos impactos de diversos programas governamentais (tendo, por vezes, o 
apoio dos projetos do BID) na produtividade, emprego e salários reais, durante um período de 11 
anos, de 2002 a 2012. Descobriu-se que somente alguns dos programas tiveram impacto positivo 
na produtividade das empresas.

1 No fim de 2017, a administração do Grupo BID rebatizou a Corporação Interamericana de Investimento (CII) como “BID 
Invest.”  As avaliações concluídas pelo OVE em 2017 se referem à organização como CII, porém, este relatório adota a 
nova denominação de BID Invest.
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Uma Análise Independente do 
Desempenho de Projetos do BID e do 
BID Invest
A validação das autoavaliações de projetos 
pelo escritório de avaliação independente 
é um componente chave dos sistemas de 
avaliação de projetos dos BMDs. O relatório 
Desempenho do Projeto do BID e da CII: Análise 
do OVE dos RCPs e RESs de 2016 resume as 
descobertas da validação, realizada pelo 
OVE, dos 21 Relatórios de Conclusão de 
Projeto (RCPs) concluídos pelo BID e dos 30 
Relatórios Expandidos de Supervisão (RESs) 
concluídos pelo BID Invest em 2016. Das 21 
operações com garantia soberana (GS), 17 
alcançaram um índice de resultado positivo — 
bom desempenho, embora não generalizável 
a todo o portfólio do BID, devido ao tamanho 
reduzido da amostra de projetos para os quais 
RCPs foram concluídos. Doze das 30 operações 
sem garantia soberana (SGS) alcançaram um 
índice de resultado geral positivo, a maioria 
com bons resultados de investimento, cerca 
da metade demonstrando adicionalidade 
e um pouco mais de um terço mostrando 
eficácia positiva. 

A arquitetura de avaliação de projetos 
funciona melhor quando a autoavaliação e 
a validação independente aplicam a mesma 
metodologia de classificação. A avaliação 
concluiu que isso tem sido, essencialmente, 
atingido no BID Invest, mas ainda não no BID. 
As validações podem confirmar ou corrigir 
as próprias classificações de desempenho de 
projetos pela administração, mas, em todo 
caso, as classificações validadas devem ser 
usadas por todas as partes como os resultados 
finais para fins de relatórios corporativos sobre 
o desempenho do portfólio, conforme é feito 
nos BMDs parceiros do BID. As recomendações 
das avaliações, endossadas pelas Diretorias 
Executivas, reforçaram a necessidade da 
administração e o OVE chegarem a uma 
concordância sobre as diretrizes em comum, 
usar as classificações validadas pelo OVE 
como as finais para relatórios corporativos e, 
ainda, definir o processo e cronograma para 
a elaboração e validação dos RCP e RES. Em 
seguimento a isso, o OVE e a administração 
concordaram sobre diretrizes em comum e 
um cronograma para a elaboração e avaliação 
de RCPs em 2018.

iad
b.org

/ove/P
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http://www.iadb.org/ove/PCR-XSR
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Os Programas de Apoio a Empresas 
estão relacionados à Melhora no 
Desempenho das Empresas no Brasil?
O OVE realizou a avaliação de impacto 
intitulada Avaliação dos Programas de 
Apoio a Empresas no Brasil, utilizando 
dados administrativos sobre 34 programas 
de apoio a empresas, oferecidos por 10 
instituições brasileiras . Aproximadamente 
900.000 empresas participaram de, no 
mínimo, um programa entre 2002 e 2012, e 
o número de empresas participantes por ano 
aumentou substancialmente nesse período. 
Os programas mais amplos ofereciam 
capital de investimento. Outros, capital de 
giro, treinamento em exportação, e apoio 
à inovação. As empresas que receberam 
treinamento em exportação e apoio à inovação 
geralmente eram maiores, pagavam salários 
acima da média e contratavam funcionários 
com mais escolaridade.  

A natureza entremeada desses programas 
dificulta a atribuição de efeitos a uma 
única intervenção, um problema inerente 
às avaliações de impacto de intervenções 
múltiplas ou complexas. Além disso, a 
amplitude e complexidade dos programas 
sobrepostos faz com que seja inviável 
a realização de controle das regressões 

para tratamentos múltiplos usando todo o 
conjunto de dados dos tratamentos. O OVE 
decidiu limitar o diagnóstico de regressão 
nesta avaliação a empresas que receberam 
tratamentos de apenas um único programa. A 
análise econométrica inclui cerca de 600.000 
empresas, cada uma participando de apenas 
um dos seis programas que puderam ser 
avaliados, dado este critério.  

A escassez de impactos positivos sugere 
uma necessidade de revisitar o escopo, 
desenho e monitoramento de programas de 
apoio a empresas no Brasil. Os programas 
estudados nesta análise não exigiam que as 
empresas recebedoras de apoio investissem 
em novas tecnologias ou tomassem medidas 
para aumentar a eficiência; os programas 
tampouco definiam explicitamente a 
produtividade como um resultado a buscar 
nem estabeleciam mecanismos para 
monitorar os ganhos em produtividade. Um 
desafio-chave no futuro será criar programas 
mais focalizados na busca de resultados e 
visando incorporar, desde o início, melhores 
sistemas para o monitoramento e a avaliação 
de impactos.

iad
b.org
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http://www.iadb.org/ove/Firm-Support
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Análise da participação do Grupo 
BID em setores e temas específicos

A maioria dos relatórios do OVE tem um alcance mais amplo do que as avaliações de projetos 
individuais. Alguns levam em consideração a participação do BID e/ou do BID Invest em setores 
e áreas temáticas específicos, complementando e se servindo do monitoramento de resultados 
em nível do projeto. O OVE realizou duas dessas avaliações em 2017. 

A primeira avaliação deste tipo, a Análise do Apoio do Banco à Política e Administração Tributária, 
avalia as intervenções da política e administração tributária (PAT) do BID na última década (2007-
2016). Ela alia uma análise documental de todas as operações com componentes da PAT com 
um diagnóstico profundo de sete estudos de caso (Colômbia, Jamaica, Guatemala, Honduras, 
México, Paraguai e Uruguai). A avaliação descobriu que o BID expandiu seu compromisso nesta 
área e é visto amplamente na região como um consultor habilidoso e de confiança. 

A Avaliação do Apoio do Banco a Gênero e Diversidade, realizada pelo OVE, é a primeira avaliação 
totalmente independente sobre este assunto no BID. Como em outros BMDs, o BID reconheceu 
que o aumento da igualdade de oportunidades entre gêneros, etnias e grupos raciais resulta 
em benefícios sociais e econômicos, e aumentou os seus esforços para superar esses desafios 
nos últimos anos. A avaliação do OVE descobriu que o BID realizou um progresso relevante 
desde 2010, tanto no desenvolvimento de uma estrutura institucional consolidada, quanto na 
inclusão de gênero e, em uma escala menor, de diversidade nas operações do Banco.
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Compreensão e Abordagem da Política 
e Administração Tributária
LA Análise do Apoio do Banco à Política e 
Administração Tributária, realizada pelo OVE, 
leva em consideração os esforços do BID 
relacionados à política e administração fiscal 
durante a última década. O Banco aprovou 150 
empréstimos “tributários” desde 2007, somando 
US$15,1 bilhões. Dois terços desses empréstimos 
incluíram componentes relacionados à política 
e administração tributária (PAT), a maioria em 
apoio à política tributária (80% da quantia), por 
meio de empréstimos com base na política. Os 
projetos de investimento foram mais numerosos 
(58%), porém menores, e concentrados 
principalmente em administração tributária. 
Além dessas operações, o Banco produziu 
cada vez mais produtos de conhecimento e 
patrocinou atividades de disseminação. 

A maioria das intervenções da PAT visa 
aumentar a receita fiscal. Este é um objetivo 
altamente relevante, dado o contexto das crises 
tributárias recentes, o baixo nível de receitas 
tributárias na maioria dos países da ALC, e o nível 
relativamente alto de despesas tributárias e não 
conformidade (6,3% do PIB). A contraprestação 
explícita de compensações entre receita e 
outros objetivos da política nas operações do 
Banco tem sido menos frequente, embora as 
implicações de equidade e eficiência costumem 
ser reconhecidas implicitamente. 

O Banco desenvolveu conhecimento substancial 
sobre política tributária e se posicionou como 
um consultor de confiança para os clientes 
da ALC. Ele consolidou sua reputação em 
questões tributárias e desenvolveu uma parceria 
profissional com o FMI. O conhecimento interno 

é mais direcionado à política tributária que à 
administração de receita, e a reputação do BID é 
altamente dependente de pessoal chave. 

Em termos de resultados, o apoio do BID 
ajudou a Jamaica e o Uruguai a obter reformas 
substanciais — e, não obstante as questões de 
implementação, geralmente bem-sucedidas 
— da PAT. Quatro aspectos desses programas 
parecem ter contribuído para a eficácia do BID: (i) 
identificar os agentes promotores da reforma, (ii) 
trabalhar a política tributária e a administração 
de receita em conjunto, (iii) colaborar com o FMI 
e (iv) promover um relacionamento de longo 
prazo. A capacidade de garantir o consenso, 
especialmente com o setor privado, contribuiu 
para a eficácia e sustentabilidade das reformas, 
embora a sustentabilidade fosse menos 
provável no contexto de fracas instituições de 
responsabilidade. A PAT requer um compromisso 
com base em relacionamentos, que não é 
totalmente consistente com o modelo baseado 
em projetos, conforme o qual o Banco opera. 

A avaliação recomenda (e a Diretoria Executiva 
endossa) que o BID continue trabalhando 
para entender e abordar as compensações em 
reformas tributárias, apoiar o papel do consultor 
tributário ao garantir conhecimento interno 
suficiente e sustentável, tanto em política 
tributária quanto em administração de receita, 
incentivar maior cooperação entre autoridades 
tributárias na ALC, continuar a buscar sinergias 
entre o apoio do Banco à política tributária e à 
administração de receita, e adaptar os processos 
e procedimentos do Banco para facilitar o apoio 
de longo prazo e contínuo aos clientes.
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Integração de Gênero e Diversidade 
nas Operações do BID

A Avaliação do Apoio do Banco a Gênero e 
Diversidade, realizada pelo OVE, avalia o 
progresso do BID nestas duas áreas temáticas 
importantes, desde 2010. Ela descobriu que 
a estrutura estratégica do BID evoluiu para 
consolidar o apoio a gênero e diversidade, 
embora o gênero tenha recebido mais ênfase. 
Operações de empréstimos individuais 
que integram o gênero aumentaram, não 
só em quantidade, mas também em grau 
de integração do gênero, refletindo uma 
melhora na capacidade das divisões setoriais 
do Banco e seu reconhecimento da relevância 
de abordar o gênero. O número de operações 
(principalmente cooperações técnicas (CTs)) 
que estandardizam a diversidade e o grau 
em que elas integram a diversidade também 
aumentaram com o passar do tempo, embora 
o aumento não tenha sido tão pronunciado 
quanto o de gênero. 

O progresso, até o momento, foi influenciado 
tanto por fatores externos quanto internos. A 

medida em que os países mutuários priorizam 
o gênero e a diversidade é um fator importante, 
que influencia o número de operações que 
integram esses temas e, mais importante 
ainda, o grau relativo da integração dos 
mesmos. Ao mesmo tempo, diversos fatores 
internos — apoio à administração, aumento da 
capacidade, melhorias internas na igualdade 
de gênero, e disponibilidade de recursos — 
influenciaram positivamente os níveis e grau 
de apoio a gênero e diversidade. 

Apesar das descobertas positivas a respeito 
da inclusão de gênero e, em menor grau, da 
diversidade, a avaliação também descobriu 
que os sistemas do Banco para assegurar 
a responsabilização e o monitoramento 
não acompanham adequadamente a 
implementação e medição dos resultados 
deste portfólio. Para o futuro, será importante 
que o Banco continue a trabalhar e comprovar 
a eficácia no desenvolvimento dessas 
atividades. 
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Avaliação dos instrumentos e 
iniciativas corporativas do Grupo BID

Um terceiro tipo de avaliação do OVE se concentra em instrumentos utilizados  e iniciativas 
lançadas pelo Grupo BID para cumprir seus objetivos corporativos na prestação de apoio ao 
desenvolvimento dos países da ALC. Esta é uma categoria ampla, que inclui uma gama altamente 
diversa de assuntos de avaliação. O OVE concluiu cinco avaliações deste tipo no ano passado.

Primeiro, o OVE realizou uma avaliação para o BID Invest, a Avaliação do Apoio Direto a PMEs pela CII, 
levando em consideração os resultados de seu empréstimo direto a pequenas e médias empresas 
(PMEs). As PMEs são uma parte significante do PIB e empregos em países em desenvolvimento, 
embora a contribuição para o aumento do emprego não seja tão visível. Embora haja muita discussão 
sobre o assunto, a visão predominante é de que determinadas restrições que afetam as PMEs — 
como o acesso a financiamento — são devidas a lacunas no mercado e que a intervenção do governo 
e de BMDs pode, em alguns casos, ser justificada e potencialmente benéfica. O BID Invest, o único 
BMD com um mandato específico para apoio a PMEs, deu tal apoio, tanto direto quanto indireto, 
por meio de intermediárias financeiras (IFs). Outros BMDs se concentraram, quase exclusivamente, 
no fornecimento indireto de apoio a PMEs por meio de IFs, reconhecendo que o seu alcance é 
potencialmente maior e o seu impacto mais sustentável, por meio de apoio indireto, baseado no 
conhecimento e redes locais, financiamento em moeda local, venda cruzada de produtos, e custos 
de transação mais baixos. O BID Invest continuou a trabalhar diretamente com as PMEs, invocando 
a falta de financiamento de longo prazo e o alto impacto de desenvolvimento dessas operações. 
Entretanto, a avaliação do apoio direto do BID Invest a PMEs descobriu resultados geralmente 
desfavoráveis e recomenda que o BID Invest suspenda o empréstimo direto a PMEs e trabalhe com 
o BID para definir meios mais eficientes e eficazes de apoiar o setor de PMEs.

Em segundo lugar, em meados de 2017, o OVE concluiu uma avaliação intitulada Avaliações de 
Impacto do BID: Produção, Uso e Influência, que mostra grande crescimento no trabalho de 
avaliação de impacto (AI) do Banco durante a última década. O investimento pesado do BID em AIs 
como uma ferramenta para avaliar sua eficácia consolidou a medição pelo Banco de resultados de 
desenvolvimento, e a avaliação recomenda que o Banco se concentre sobre a priorização, controle 
de qualidade, e disseminação.

Além das duas avaliações corporativas descritas acima, o OVE concluiu outras duas em 2017 – a 
Avaliação de Salvaguardas Macroeconômicas no BID e a Análise da Implementação, até o Momento, 
da Cisão do Setor Privado — que não foram divulgadas ao público, devido à natureza confidencial de 
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algumas das informações contidas nelas. A avaliação de salvaguardas macroeconômicas analisa os 
dois primeiros anos de uso pelo BID de Avaliações Independentes de Condições Macroeconômicas 
(AICMs), que substituíram as Avaliações de Macro Sustentabilidade previstas no Nono Aumento 
Geral de Capital do BID (BID-9). A avaliação apresentou descobertas positivas, em geral, sobre 
o teor e cobertura das AICMs, destacando outras melhorias que podem ser feitas na produção e 
controle de qualidade da AICM e na responsabilização institucional do BID pelas decisões tomadas. 
A análise de cisão avaliou a experiência, entre março de 2015 e junho de 2017, da elaboração e 
implementação da cisão de janeiro de 2016 dos componentes do BID relacionados ao setor 
privado para a antiga CII, com uma análise aprofundada sobre o tratamento de recursos humanos, 
a coordenação entre o BID e a CII, as tendências de empréstimo no setor privado e os indicadores 
financeiros da CII. Segundo a avaliação, progresso substancial foi atingido na implementação da 
cisão, apesar de um início difícil em 2015. Diversas recomendações são apresentadas para ajudar 
no andamento da implementação.

A CII e PMEs: Avaliação dos 10 Anos de 
Operações de Empréstimo
A CII aprovou um total de 177 operações de 
empréstimo a PMEs entre 2006 e 2015, valendo 
US$219 milhões (37% de todas as operações de 
empréstimo e 6% da quantia de empréstimo 
total aprovada pela CII durante o período). 
Destas operações de empréstimo direto a PMEs, 
112 (valendo US$29 milhões) foram operações 
relacionadas ao programa de Crédito FINPYME 
(um mecanismo de financiamento direto 
simplificado), e 65 (valendo US$190 milhões) 
foram operações de empréstimo direto a PMEs 
regulares. Adicionalmente, a CII desembolsou 
um total de 2.520 operações de assistência 
técnica (AT) do programa FINPYME entre 2006 e 
2015, contabilizando US$10,3 milhões. A maioria 
das atividades de AT não estava relacionada a 
operações de empréstimo, e o aumento nas 
operações de AT não foi acompanhado por 
procedimentos e sistemas para gerenciar, de 
modo eficaz, o volume das operações. 

A Avaliação do Apoio Direto a PMEs pela CII 
descobriu que o apoio direto a PMEs não foi 
orientado por uma estratégia de PME coerente 
e concentrada no impacto do desenvolvimento. 
A CII apoiou uma ampla gama de setores e 
tipos de PMEs, tendo como foco principal a 
capacidade de financiamento. O fato da CII 
ter diretamente financiado apenas 120 PMEs 
em 10 anos (contando somente operações de 
desembolso e exceto a contagem dobrada de 
clientes repetidos) destaca a dificuldade de 
alcançar o impacto em escala e sistêmico, por 
meio de empréstimo direto.

A avaliação também descobriu que a CII 
fez pouco para acompanhar os resultados 
do desenvolvimento, já que a supervisão 
do empréstimo se concentrou, quase 
exclusivamente, no desempenho financeiro 
dos clientes. A adicionalidade financeira 
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Finalmente, o OVE acabou de concluir uma avaliação intitulada Nono Aumento Geral de Capital 
do BID: Implementação e Resultados. O BID-9, aprovado pelos acionistas do Banco em 2010, 
adicionou US$70 bilhões ao capital anterior do Banco de cerca de US$100 bilhões. O Acordo 
BID-9 inclui uma agenda ambiciosa de etapas a serem cumpridas pelo BID em diversas áreas 
para consolidar sua relevância, eficácia no desenvolvimento, eficiência e transparência. No fim 
de 2012, o OVE apresentou a avaliação intermediária prevista no Acordo BID-9, avaliando se as 
disposições do Acordo estavam sendo implementadas totalmente e efetivamente. Esta avaliação 
recente analisa, novamente, a implementação das disposições do BID-9, desta vez com foco 
maior sobre o que foi realizado e os desafios que continuam a existir.

também não está clara. Embora a CII raramente 
documentou as condições prévias de crédito de 
seus clientes PME, quase todas as PMEs tinham 
acesso prévio ao financiamento, geralmente 
com prazos semelhantes àqueles oferecidos pela 
CII. O fato da maioria das PMEs não relacionadas 
ao programa FINPYME serem propriedade de 
outras empresas ou grupos que, geralmente, 
garantiam os empréstimos, ainda gera a 
questão de adicionalidade financeira dessas 
operações. O diagnóstico de rentabilidade, 
realizado pelo OVE, indica que nem o Crédito 
FINPYME, tampouco o apoio regular à PME era 
financeiramente sustentável, com perdas anuais 
estimadas de cerca de US$0,8 milhão e US$3,6 
milhões, respectivamente, após a contabilização 
dos custos operacionais e de despesas. Para a 
AT, a quase total falta de objetivos claros e de 
sistemas de monitoramento e avaliação torna 
impossível avaliar a eficácia.  

Com base nas descobertas desta avaliação, o 
OVE recomenda que a CII suspenda a oferta de 
empréstimos diretos a PMEs e, em lugar disso, 
trabalhe junto com o BID na identificação dos 
modos mais eficazes de apoio pelo Grupo BID 
a PMEs, tanto no agregado (em uma estratégia 
para PMEs da CII, que seja coordenada 
em todo o Grupo BID), quanto nos níveis 
industriais, regionais, nacionais e/ou locais. O 
OVE recomenda, ainda, que a CII reoriente os 
programas de AT para PMEs, visando abordar 
as restrições chave que limitam o crescimento 
de PMEs, e que melhorem a gestão de AT para 
PMEs. A Diretoria Executiva da CII endossou 
todas as recomendações, exceto a suspensão 
do empréstimo direto a PMEs, a qual a Diretoria 
gostaria de considerar no contexto da nova 
estratégia para PMEs da CII
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Na avaliação intitulada Avaliações de Impacto 
do BID: Produção, Uso e Influência, o OVE 
analisou a experiência do BID na condução de 
AIs entre 2006 e 2016. As AIs são avaliações 
com foco na identificação e quantificação 
dos efeitos causais de um programa sobre 
seus resultados. O OVE identificou 531 AIs 
propostas em empréstimos e CTs durante o 
período. Destas, 94 foram concluídas, 286 
estão em andamento e 151 foram canceladas. 
O Banco orçou aproximadamente US$200 
milhões para essas AIs, incluindo US$125 
milhões em concessões de empréstimos e 
investimentos e US$54 milhões em CTs. 

A ênfase em avaliação de impacto surtiu 
efeito positivo sobre a capacidade do Banco 
de medir resultados, embora, até o momento, 
o Banco não tenha tido um mecanismo claro 
para selecionar AIs estrategicamente para 
aproveitar ao máximo os recursos escassos. 
A avaliação descobriu que 34% das AIs 
propostas em documentos de empréstimo 
foram motivadas principalmente pelo 
objetivo de obter uma classificação alta para 
a “avaliabilidade” de um projeto na etapa de 
aprovação; como esperado, estas tinham 
maior possibilidade de cancelamento. Além 
disso, a avaliação descobriu que o Banco 
carecia de um mecanismo institucional 
confiável para acompanhar prontamente a 
produção de AIs.  

A qualidade das AIs do Banco aumentou 
com o passar do tempo, embora permaneça 

variável. A avaliação descobriu que cerca da 
metade das AIs concluídas era de qualidade 
satisfatória ou parcialmente satisfatória, em 
termos de relevância da questão em avaliação, 
apropriação dos dados usados e rigor e 
robustez metodológicos. A qualidade média 
das AIs caiu após 2010, conforme os setores 
com menos experiência também começaram 
a produzi-las, mas esta tendência foi revertida 
nos últimos anos. 

As AIs podem gerar influencia somente 
se forem usadas, e o OVE descobriu que a 
acessibilidade continua sendo um problema. 
Entre as AIs concluídas, menos da metade 
foi publicada em diários ou nas séries de 
artigos do BID. Muitas delas não puderam 
nem mesmo ser encontradas nos sistemas 
do Banco, e são raramente mencionadas 
nos documentos operacionais e estratégicos 
do Banco. Entretanto, há provas de que o 
Banco utilizou os resultados da AI para evitar 
o financiamento a programas sem eficácia, 
e alguns clientes relatam o uso das AIs com 
relação aos seus programas. 

Para prosseguir consolidando a produção, uso 
e influência das avaliações de impacto do BID, 
a avaliação apresenta sete recomendações 
(todas endossadas pela Diretoria Executiva), 
concentradas em seleção estratégica, 
financiamento transparente, controle de 
qualidade, monitoramento e acessibilidade, e 
promoção de parcerias na produção da AI.

Consolidação da Produção, Uso e 
Influência das Avaliações de Impacto iad
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Nono Aumento Geral de Capital do BID

A Diretoria Executiva do BID aprovou o 
Nono Aumento Geral de Capital em 2010, 
vinculando-o a uma ampla série de reformas 
para abordar o trabalho do Banco e seu 
funcionamento. Em 2012, o OVE completou 
uma avaliação intermediária, na qual analisou 
os progressos alcançados pelo BID nos 
três primeiros anos de implementação e as 
expectativas de cumprimento dos mandatos 
do Nono Aumento. Em 2017, o OVE realizou 
a avaliação final, que analisa a implementação 
dos mandatos do Nono Aumento pelo BID 
até 2017 e procura iluminar os resultados, 
até a presente data, bem como os desafios 
futuros. A avaliação é estruturada em torno 
de quatro resultados-chave intermediários: 
seletividade estratégica; eficácia no 
desenvolvimento e capacidade de resposta 

aos clientes; eficiência, prestação de contas e 
transparência; e sustentabilidade financeira e 
competitividade.

A avaliação explica o importante progresso 
realizado em várias áreas da implementação 
dos mandatos do Nono Aumento. O avanço 
em direção dos quatro resultados intermédios 
do Nono Aumento tem sido significante, 
embora ainda seja necessário trabalhar em 
algumas áreas para alcançar plenamente 
os objetivos estabelecidos. A avaliação, que 
não inclui recomendações formais, conclui 
com lições gerais e sugestões para áreas 
prioritárias de cuidados futuros. O documento 
foi finalizado e entregue à Diretoria Executiva 
do BID para discussão e divulgação, de acordo 
com a política do Banco.
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Avaliação de programas de país

As avaliações de programas de país (APPs) fornecem um diagnóstico sobre a relevância e eficácia 
do apoio do BID a um país mutuário individual, durante quatro a cinco anos. Este período costuma 
corresponder ao tempo coberto pela estratégia nacional mais recente, e a APP considera a 
estratégia em conjunto com o conteúdo, a eficiência e a eficácia do programa do Grupo do Banco 
(incluindo toda a gama de empréstimos GS e SGS e CT). Cada APP inclui discussões extensas com 
parceiros da administração e do país e uma análise pela Comissão de Programação da Diretoria, 
antes da discussão da Diretoria sobre a próxima estratégia nacional. Em conjunto, as APPs do OVE 
oferecem uma visão compreensiva do trabalho do Banco em todos os países da região da ALC.

Em 2017, o OVE concluiu quatro APPs — para Bahamas, República Dominicana, Equador e 
Guiana. Os programas nas Bahamas e Guiana passaram por dificuldades significantes na 
implementação, devido, em parte, à fraqueza da capacidade e governança institucional (uma 
questão frequente em diversas APPs, conforme discutido mais detalhadamente no relatório anual 
do OVE de 2016: www.iadb.org/ove/annualreport). As APPs para a República Dominicana e, mais 
destacadamente, o Equador, documentaram implementação e resultados consideravelmente 
maiores no portfólio do Banco.  

Bahamas
iadb.org/ove/Bahamas

República Dominicana
iadb.org/ove/DomRep

Equador
iadb.org/ove/Ecuador

Guiana
iadb.org/ove/Guyana

O contraste entre os programas no Equador e na Guiana é ilustrativo. Ambos os países foram 
afetados de modo negativo pelas quedas recentes dos preços globais de commodities, e as 
aprovações de empréstimos pelo BID aumentaram em ambos os países nos últimos anos. De 
fato, o BID é o maior parceiro multilateral de desenvolvimento na Guiana e o segundo maior 
(após o Banco de Desenvolvimento da América Latina, CAF) no Equador.

O programa do BID no Equador foi desembolsado rapidamente e alcançou resultados positivos 
em diversas áreas chave. O empréstimo concentrou-se em energia; ele apoiou a reforma do país 
para uma matriz energética mais limpa, e complementou os investimentos públicos, levando 
a reduções no encargo tributário associado ao setor. O Banco também apoiou, com sucesso, 
melhorias na administração pública e prestação de serviços. O programa do Banco estava 
alinhado não só com as metas políticas do país, como também com sua capacidade institucional. 
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http://www.iadb.org/ove/Guyana
http://www.iadb.org/ove/Guyana
http://www.iadb.org/ove/Guyana
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Por outro lado, os desembolsos de empréstimos do BID na Guiana sofreram redução drástica após 
2013. A baixa capacidade e a rotatividade do pessoal na execução de unidades e a falta de escala e 
capacidade no setor privado (especialmente em infraestrutura) contribuíram para a vagarosidade 
dos desembolsos, assim como o aumento da rigorosidade de aquisição para reduzir os riscos à 
integridade. Como resultado, os fluxos de caixa líquidos para Guiana durante 2015 e 2016 foram 
negativos, e o período de estratégia terminou com um saldo grande não desembolsado. O programa 
fez progresso significante em somente duas áreas, gestão de recursos naturais e habitação. A nova 
estratégia do país aborda as questões de implementação e levou as recomendações da APP do OVE 
em consideração.

Embora a República Dominicana e Bahamas (ao contrário do Equador e da Guiana) tenham se 
beneficiado das reduções recentes nos preços de commodity, suas situações ― e os programas 
de país do BID nestes países ― são muito diferentes. O crescimento econômico na República 
Dominicana foi robusto, entre os mais altos na região da ALC, enquanto ele tem diminuído com o 
passar do tempo nas Bahamas, refletindo uma situação tributária enfraquecida. O BID deu amplo 
apoio à República Dominicana em diversos setores, com confiabilidade importante no empréstimo, 
baseado em política. O apoio financeiro nas Bahamas foi mais modesto, com foco em transporte 
e água e esgoto, com pequenas quantias em diversas outras áreas. Os resultados de ambos os 
programas foram mistos, e as recomendações do OVE em ambos os casos enfatizam a necessidade 
de prosseguir com as reformas tributárias e energéticas. 
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Desenvolvimento da Capacidade de 
Disseminação e Avaliação

O mandato do OVE inclui a divulgação de suas avaliações, para fins de aprendizagem e 
desenvolvimento de capacidades de avaliação na região da ALC. Como resultado, o OVE dedica 
esforço substancial ao desenvolvimento de capacidades de divulgação e avaliação, tanto dentro 
do Grupo BID como com parceiros e contrapartes nacionais. O OVE busca tornar as suas avaliações 
facilmente acessíveis, através de suas publicações e de seu website, por eventos de disseminação 
e pela participação em workshops e conferências. 

Em 2017, o OVE organizou um evento de disseminação em Washington, D.C., para sua avaliação 
sobre parcerias público-privadas, bem como uma palestra na Assembleia Anual da Sociedade 
Brasileira de Econometria de 2017 para discutir a sua avaliação Avaliando Programas de Suporte 
a Empresa no Brasil. A palestra no Brasil também proporcionou um fórum aberto para uma 
conversa sobre oportunidades futuras de melhorar a produtividade, com relação a empresas 
com autoridades de nível alto e oficiais de nível intermediário do Governo Brasileiro, bem como  
membros do ramo acadêmico. Além desses dois eventos, a equipe do OVE participou em eventos 
de disseminação em Belize, Costa Rica, Itália, México, África do Sul e os Estados Unidos

O OVE aumentou a disseminação de seus produtos de conhecimento online, reativando suas 
contas de mídia social (Facebook e Twitter), atualizando seu website para torná-lo sensível e mais 
fácil de entender, e elaborando publicações a serem compartilhadas com blogs especializados 
existentes, como Caribbean DevTrends, Negocios Sostenibles do BID, e Infrastructure and Public-
Private Partnerships do Banco Mundial. O website do OVE registrou mais de 60.000 visitas, 12% a 
mais do que no ano anterior, e o número total de downloads do relatório alcançou 103.100, 44% 
a mais que em 2016.

O OVE continuou a participar ativamente da Iniciativa CLEAR (Centers for Learning on Evaluation 
and Results - Centros para aprendizado sobre avaliação e resultados), um programa conjunto 
de doadores e fundações multilaterais e bilaterais para apoiar centros de capacitação para 
monitoramento e avaliação em quatro regiões do mundo (www.theclearinitiative.org). O Centro 
de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) no México foi selecionado, em 2012, como o centro 
da ALC em língua espanhola e, em 2015, o centro em língua portuguesa foi lançado na Fundação 
Getúlio Vargas em São Paulo.

http://www.theclearinitiative.org
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Divulgação e Disseminação em 2017

O OVE apoiou estes programas desde o início, por meio de financiamento, troca de ideias, e 
eventos de disseminação conjunta. Em 2017, a CLEAR/CIDE consolidou as capacidades de M&A 
na região, por meio de treinamento em diversos tópicos, incluindo políticas públicas e avaliação, 
avaliação de impacto, gênero e comunicações. Em colaboração com outros centros CLEAR, a 
CLEAR/CIDE lançou um programa de certificação de M&A para projetos de desenvolvimento 
rural. O Centro CLEAR para o Brasil e a África Lusófona trabalhou com o Tesouro Nacional do Brasil 
e o Gabinete do Chefe da Casa Civil da Presidência para desenvolver o novo sistema de avaliação 
do país. Ele também divulgou seu próprio programa de certificação em avaliação (Qualificação 
em Monitoramento e Avaliação) em dois estados.
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ADOÇÃO DAS 
RECOMENDAÇÕES 
DO OVE PELA 
ADMINISTRAÇÃO
As recomendações feitas pelo OVE e endossadas pela Diretoria Executiva são acompanhadas pelo 
Sistema de Seguimento de Recomendações de Avaliações (ReTS). O BID tem utilizado o ReTS desde 
2013, e o BID Invest iniciou um processo similar em 2016, mas não usa o ReTS formalmente.2 A 
administração prepara um plano de ação para cada recomendação e atualiza o progresso anualmente. 
O OVE valida tanto a relevância do plano de ação, como o grau de sua implementação, usando as 
informações disponíveis no ReTS e disponibilizadas de outro modo pelo BID Invest. Embora a validação 
não avalie totalmente o resultado das ações da administração (o que somente uma nova avaliação 
poderia realizar), ela oferece à Diretoria uma medição da responsabilização sobre a qualidade do 
acompanhamento, pelo BID e pelo BID Invest, das decisões da Diretoria sobre as questões de avaliação. 
No processo, a validação ainda promove o aprendizado, concluindo, assim, o ciclo da avaliação.

Este é o segundo exercício de validação completo do OVE, após uma validação completa em 2016 
e uma validação do sistema piloto do ReTS em 2014.3 Como em 2016, o OVE avaliou a relevância de 
todas as medidas propostas e o grau de implementação, em 2017, dessas medidas que atingiram, no 
mínimo, uma relevância parcial.4 O OVE também determinou o nível da adoção de cada recomendação, 
cujo plano de ação tenha alcançado sua data de conclusão estabelecida pela administração5, ou que já 

2 Com algumas variações, o Banco Mundial, ADB, EIB, o GEF, e o IFAD têm sistemas de monitoramento para rastrear 
medidas em resposta às recomendações emitidas por seus escritórios independentes. Todos eles incluem a validação 
anual do progresso da administração pelo escritório independente.

3 Os resultados completos do exercício de validação atual estão disponíveis online em www.iadb.org/ove/ReTS2017.

4 O processo de validação de 2017 incorporou o aprendizado do exercício de 2016. Primeiro, para evitar a implementação de 
medidas sem relevância, o OVE concordou com a administração em avaliar a relevância das novas medidas propostas, no 
momento da elaboração do plano de ação, ao invés de no fim do ano. Depois disso, a administração revisou algumas das 
ações que o OVE tinha considerado parcialmente relevante ou sem relevância em 2016, para que o OVE pudesse revisá-
las novamente, em conjunto com as novas medidas propostas em 2017. Finalmente, o OVE forneceu feedback informal 
às equipes da administração, relacionado à elaboração de novos planos de ação ou modificação dos existentes, dando a 
oportunidade à administração de melhorar os índices de relevância antes que eles se tornem definitivos. As medidas que 
ainda estão em fase de análise para feedback informal não foram incluídas no exercício de validação de 2017.

5 A menos que a administração solicite prazo adicional para concluir a implementação.

http://www.iadb.org/ove/ReTS2017
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tenha passado por monitoramento do ReTS por quatro anos.6 Estas recomendações serão removidas 
após a validação de 2017, independentemente de terem sidas adotadas (aquelas com um índice de 
nível total ou substancial de adoção) ou não adotadas (aquelas com um índice de nível de adoção 
parcial ou insignificante). 

As avaliações do OVE introduziram 208 recomendações desde o lançamento do ReTS em 2013, das 
quais 56 são provenientes de avaliações entregues à Diretoria em 2017. Dessas 208, a Diretoria endossou 
197 (95%) e 102 foram incluídas no exercício de validação deste ano.7

O OVE constatou melhoria significante na qualidade dos planos de ação, comparado àqueles elaborados 
em 2016. Isso foi devido, em parte, à introdução de um novo mecanismo, pela administração, para 
capturar as ações e progresso na implementação.8 As medidas foram mais bem definidas, e mais planos 
de ação incluíram metas de resultado e marcos preliminares. Assim, o OVE pôde validar o progresso 
alcançado para todos os planos de ação em que o grau de implementação foi avaliado.9 

Qualidade dos Planos de Ação em 2016 e 2017

Porcentagem de planos de ação com...

73%

50% 48%

80%
71%

61%

Ações bem definidas Objetivo de resultados Prazos de conclusão com 
marcos preliminares

Validação de 2016 Validação de 2017

6 De acordo com a AM-140-1, as recomendações e seus planos de ação são monitorados por meio do ReTS por quatro 
anos e são removidos após isso.

7 As outras 95 foram removidas do ReTS em 2016, eram novas e ainda não tinham um plano de ação definitivo, ou eram da 
Avaliação Preliminar dos Compromissos do BID-9, realizada pelo OVE e, assim, cobertas pela avaliação BID-9 final do OVE.

8 Todas as ações devem incluir marcos preliminares e meios de verificação para relatar o seu andamento.

8 Em 2016, o OVE não pôde avaliar o progresso feito nos 24 planos de ação (de 109) porque eles não continham os marcos 
preliminares para acompanhar o progresso e o detalhamento das atividades não permitia inferir produtos intermediários. 

Fonte: OVE
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Mais de três quartos (78%) dos 102 planos de ação avaliados pelo OVE foram considerados 
como totalmente ou substancialmente relevantes na abordagem da recomendação — uma 
melhoria significante, comparado com 2016, quando 61% dos planos de ação foram avaliados 
como totalmente ou substancialmente relevantes (Figura 2.2). Dos 102 planos de ação avaliados, 
76 foram validados no exercício de 2016, dos quais cerca da metade (37) foi ajustada pela 
administração, com mudanças suficientemente significantes para melhorar o índice de relevância 
de 16 planos de ação. Os outros 39 foram mantidos inalterados, incluindo 24 planos de ação findos 
em dezembro de 2017, que não foram permitidos a mudar as medidas ou incluir novos marcos 
após setembro de 2017.

Relevância dos Planos de Ação em 2016 e 2017

39%

22%

35%

5%

43%

35%

19%

3%

Total Sustancial Parcial Insignificante

2016 2017

Fonte: OVE

Índices baixos de relevância (parcial ou insignificante) são o resultado de uma das seguintes 
condições: ações insuficientes ou muito genéricas para aplicar a recomendação, ações que 
deixaram elementos significantes da recomendação sem aplicação, ações que careciam de 
lógica vertical, ou ações que eram uma continuação das práticas existentes do Banco antes da 
recomendação. 
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O OVE também validou a extensão da implementação de 93 dos 102 planos de ação incluídos 
no exercício10 de validação de 2017 e descobriu melhoria significante, comparado ao exercício 
de 2016.  Enquanto, em 2016, 81% dos planos de ação avaliados foram considerados como 
adequados, 91% estavam adequados em dezembro de 2017.

Grau de Implementação dos Planos de Ação
em 2016 e 2017

Número de planos de ação

60

14

85

8

Dentro do prazo Atrasado

2016 2017

Fonte: OVE

10 Os outros eram muito recentes para que fosse possível medir o progresso da implementação, ou tinham relevância 
insignificante.
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Das 22 recomendações que alcançaram a data de vencimento estabelecida pela administração, 
ou que chegaram a quatro anos de monitoramento no ReTS em 2017, o OVE identificou que 
11 (50%) foram totalmente ou substancialmente adotadas pela administração do Grupo BID.11  
Estas recomendações serão removidas como “adotadas”. As outras 11 foram consideradas como 
parcialmente adotadas ou não adotadas, devido a lacunas na relevância e/ou implementação 
geral, e serão removidas como “não adotadas”. Além das 22 recomendações removidas como 
adotadas no ano passado, a administração do Grupo BID adotou 33 recomendações no total, o 
equivalente a 60% das que chegaram aos seus prazos limite no ReTS.12

Adoção Geral das Recomendações Removidas em 2017

2

9

7

4

Total Substancial Parcial Insignificante
Nível de adoção

Número de planos de ação removidos

Fonte: OVE

11 O nível de adoção é medido pela combinação de índices individuais para relevância e grau de implementação 
cumulativo dos planos de ação.

12 Além disso, o OVE removeu nove recomendações da avaliação preliminar BID-9, duas da avaliação dos Países de Alta 
e Média Renda, e três da Quinta Avaliação Independente do Relatório Expandido de Supervisão de Projeto do SCF 
(RES), que tinham sido monitorados por quatro anos no ReTS.
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Os planos de ação para cinco avaliações foram totalmente concluídos em 2017. O OVE calculou 
uma pontuação geral para cada uma dessas cinco, ao integrar as pontuações individuais dos planos 
de ação conforme cada avaliação, com 1 sendo não adotada e 4 sendo totalmente adotada.13 
Igual a 2016, houve um nível de adoção em todos os casos, mas em nenhum caso houve a adoção 
total das recomendações do OVE. 

Pontuações Médias de Adoção para Avaliações
com Planos de Ação Concluídos

Nome da Avaliação Pontuação 
Geral

Mudanças Climáticas e o BID: Desenvolver a Resiliência e Reduzir as Emis-sões 3,0

Análise do Apoio do Banco à Agricultura, 2002-2014: Evidências de Áreas Temáticas Chave 2,8

Resposta do BID a Desafios Chave em Segurança do Cidadão, 1998-2012 2,5

Avaliação do Programa de País: Chile 2011-2013 2,4

Avaliação do Programa de País: Colômbia 2011-2014 2,2

Fonte: OVE

13 Para os casos em que uma recomendação foi removida no ano passado, utilizou-se o índice obtido em 2016.





UMA PERSPECTIVA A 
LONGO PRAZO
Tanto o OVE quanto o Grupo BID percorreram uma longa estrada nos últimos anos para aprofundar 
os sistemas e processos de avaliação necessários para medir os resultados das atividades do 
Grupo BID. Desde 2011, o OVE apresentou mais de 100 avaliações principais à Diretoria (Figura 
3.1 e Anexo), e tem se esforçado muito para consolidar a relevância, qualidade, impacto e 
disseminação de seu trabalho.   

Avaliações OVE por Área Temática, 2011-2017
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É especialmente importante mencionar diversas áreas de progresso. Primeiro, o OVE trabalhou 
em conjunto com o BID e o BID Invest no desenvolvimento de uma arquitetura sólida e consistente 
de autoavaliação e avaliação independente. O Grupo BID está mais próximo do que nunca de 
dispor de medição e relatório de resultados precisos e completos para todos os seus projetos. 
Esta é uma área em que o Grupo BID ficou atrás de outros BMDs, porém esforços intensivos 
durante o período do BID-9 promoveram essa pauta, e é essencial que esses esforços continuem.

Em segundo lugar, o OVE desenvolveu metodologias e processos mais formais para garantir 
a qualidade, precisão e transparência em seu trabalho. Além das metodologias de avaliação 
de projeto, conforme observado acima, o OVE foi pioneiro na criação de uma abordagem 
para avaliação de empréstimo com base em política, descrita detalhadamente no Relatório 
Anual do OVE de 2015. Além disso, os processos que rodeiam todos os aspectos do trabalho 
do OVE — incluindo a criação do programa anual, o teor e análise dos Artigos de Abordagem, 
a análise e debate das avaliações, e o endosso e rastreamento das recomendações do OVE — 
foram formalizados e estão cada vez mais baseados em regras e práticas amplamente aceitas e 
desenvolvidas com o passar do tempo e por meio de debate com a administração e a Diretoria. 
Embora as avaliações possam ser — e, às vezes, inevitavelmente, são — sensíveis, todas as partes 
respeitam essas regras e práticas.

Em terceiro lugar, o OVE investiu significativamente na difusão e desenvolvimento da capacidade 
de avaliação (DCA) na região da ALC. O website, as plataformas de mídia social, as postagens em 
blog, os vídeos e os eventos de difusão do OVE alcançam dezenas de milhares de pessoas, e seu 
apoio ajudou a desenvolver dois centros de DCA de alta qualidade na Região — um no México para 
países falantes de espanhol, e outro no Brasil, para países lusófonos. O aprendizado e feedback 
no Grupo BID também são aprimorados por meio do ReTS.  

Finalmente, o OVE prosseguiu desenvolvendo sua própria capacidade interna. Além do 
recrutamento e treinamento de pessoal, o OVE formalizou seu programa de Assistentes de 
Pesquisa, um programa de três anos que acolhe entre seis e oito Assistentes de Pesquisa por 
ano, através de um processo altamente competitivo, e os envolve em todo o serviço do OVE. O 
programa contribui ao banco de talentos do OVE e do Grupo BID e ajuda a transmitir habilidades 
práticas de avaliação a alguns dos melhores estudantes dos países da ALC. A compreensão 
do OVE sobre os projetos do setor privado e sua capacidade de avaliar as atividades do setor 
privado também se consolidaram consideravelmente desde 2016, quando o OVE assumiu a 
responsabilidade de avaliar toda a gama de atividades, não só do BID como também do BID 
Invest. Muitas das principais avaliações do OVE nos últimos anos — Parcerias Público-Privadas, 
Empréstimos por meio de Intermediários Financeiros, Investimento em Capital, Apoio Direto a 
PMEs e a Cisão do Setor Privado — concentraram-se totalmente ou parcialmente nas atividades 
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do BID Invest. Por fim, o número de pessoal que transferiu entre o OVE e as unidades operacionais 
do Grupo BID aumentou com o passar do tempo, facilitando o compartilhamento de perspectivas 
e habilidades em toda a instituição.

O desafio em frente é continuar a desenvolver esse progresso no desenvolvimento de sistemas, 
processos, metodologias e capacidade de avaliação no OVE e no Grupo BID em geral. O objetivo 
final é fundamental e importante: descobrir e comunicar o que funciona para garantir o aprendizado 
e a responsabilização e consolidar a eficácia do Grupo BID no apoio ao desenvolvimento e à 
redução da pobreza na América Latina e no Caribe.





ANEXO:
AVALIAÇÕES DO OVE 
PARA O GRUPO BID, 
2011-2017

AVALIAÇÕES DATA N˚ DOCUMENTO

Bahamas 2010-2017 Nov-17 RE-516-4

Equador 2012-2017 Nov-17 RE-514-1

República Dominicana 2013-2016 Maio-17 RE-505-1

Guiana 2012-2016 Abr-17 RE-502-3

Guatemala 2012-2016 Nov-16 RE-503-1

Peru 2012-2016 Out-16 RE-498-1

Trinidad e Tobago 2011-2015 Out-16 RE-495-3

Haiti 2009-2015 Jul-16 RE-494-1

Suriname 2011-2015 Jul-16 RE-493-1

Argentina 2009-2015 Maio-16 RE-491-1

Uruguai 2010-2015  Out-15 RE-484-1

Brasil 2011-2014 Set-15 RE-482-1

Bolívia 2011-2015 Set-15 RE-483-1

Panamá 2010-2014 Maio-15 RE-475-1

Colômbia 2011-2014 Maio-15 RE-477-1

AVALIAÇÕES DE PROGRAMAS DE PAÍS
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AVALIAÇÕES DATA N˚ DOCUMENTO

Costa Rica 2011-2014 Jan-15 RE-472-3

El Salvador 2009-2014 Dez-14 RE-474-3

Jamaica 2009-2014 Nov-14 RE-468-1

Honduras 2011-2014 Out-14 RE-469-3

Chile 2011-2013 Jun-14 RE-465-1

Barbados 2010-2013 Fev-14 RE-460-1

Paraguai 2009-2013 Dez-13 RE-452-1

República Dominicana 2009-2013 Out-13 RE-453-1

Belize 2008-2012 Abr-13 RE-420-3

México 2007-2011 Nov-12 RE-424

Guiana 2008-12 Nov-12 RE-423

Nicarágua 2008-2012 Out-12 RE-422

Equador 2007-2011 Jun-12 RE-405-2

Guatemala 2008-2011 Jan-12 RE-404

Peru 2007-2011 Dez-11 RE-403

Brasil 2007-2010 Out-11 RE-398

Haiti 2007-2011 Set-11 RE-394

Colômbia 2007-2010 Ago-11 RE-393

Bolívia 2008-2010 Maio-11 RE-391

Honduras 2007-2010 Maio-11 RE-390

Uruguai 2005-2009 Maio-11 RE-389

Suriname 2007-2010 Jan-11 RE-381
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AVALIAÇÕES DATA N˚ DOCUMENTO

Avaliação do Apoio do Banco a Gênero e Diversidade Mar-18 RE-518-2

Avaliação Comparativa: Análise do Apoio do Banco à Política e 
Administração Tributária, 2007-2016

Jul-17 RE-509-1

Avaliação de Parcerias Público-Privadas em Infraestrutura Fev-17 RE-504-4

Avaliação da Iniciativa de Cidades Emergentes e Sustentáveis do BID Set-16 RE-501-1

Avaliação do Trabalho do Grupo BID por meio de Intermediários 
Financeiros

Fev-16 RE-486-2

Análise do Apoio do Banco à Agricultura, 2002-2014: Evidências de 
Áreas Temáti-cas Chave

Jul-15 RE-467-1

Mudanças Climáticas e o BID: Desenvolver a Resiliência e Reduzir as 
Emissões

Out-14 RE-459-1

Resposta do BID a Desafios Chave em Segurança do Cidadão, 1998-
2012

Fev-14 RE-455-1

Análise do Apoio do BID ao Ensino Médio: Melhorando Acesso, 
Qualidade e Institui-ções, 1995-2012

Out-13 RE-461

Como o BID atende a países com renda média-alta? Perspectivas dos 
Mutuários

Fev-13 RE-447-2

Implementação da Estratégia para Desenvolvimento Indígena. 
Aprendizado a partir da análise do portfólio

Set-12 RE-419

Nota Temática: O Desafio da Gestão Integrada dos Recursos Hídricos. 
Diagnóstico sobre a Atividade do Banco em Programas de Gestão de 
Recursos Hídricos, 1989-2010

Out-11 RE-399

Análise do OVE do Desempenho Ambiental, aplicada ao Setor de 
Energia 

Fev-11 RE-382

AVALIAÇÕES SETORIAIS E TEMÁTICAS
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AVALIAÇÕES DATA N˚ DOCUMENTO

Uma análise dos Projetos Problemáticos, sem Garantia Soberana, do 
Grupo BID

Próximamente

Avaliação dos Programas de Apoio a Empresas no Brasil Set-17 RE-489-1

Desempenho dos Projetos do BID e da CII: Análise do OVE sobre 
os Relatórios de Conclusão de Projeto e Relatórios Expandidos de 
Supervisão de 2016

Ago-17 RE-520

Avaliação Comparativa de Projeto do Apoio do BID a Programas de 
Habitação de Baixa Renda em Quatro Países do Caribe 

Mar-17 RE-500-1

Transporte urbano e Pobreza: Efeitos sobre a Mobilidade e a 
Acessibilidade dos Siste-mas BRT apoiados pelo BID em Cáli e Lima

Jun-16 RE-497-1

Estudo sobre o Desempenho e a Sustentabilidade das Iniciativas de 
Água e Esgoto em Áreas Rurais: Fornecimento de Água Potável e 
Esgoto em Pequenas Comunidades no Paraguai

Abr-16 RE-464-1

Avaliação Comparativa de Projeto de Linhas de Crédito Verde Mar-16 RE-487-2

Estudos de Caso Comparativos: Análise sobre o Apoio Institucional do 
BID à Transfe-rência Monetária Condicional em Três Países de Baixa e 
Média Renda 

Out-15 RE-473-1

Avaliação do Procidades Set-15 RE-481-4

Décimo-primeiro Relatório Anual Independente de Validação sobre os 
Relatórios Ex-pandidos de Supervisão de Projeto da CII

Ago-15 CII/RE-16

Estudo de Caso Comparativo de Três Projetos de Transporte Urbano 
com Apoio do BID

Maio-15 RE-454-1

Medição do Desempenho de Projetos no BID: Desenvolvimentos 
Recentes no Relató-rio de Conclusão de Projeto e os Sistemas de 
Relatório Expandido de Supervisão de Projeto

Maio-15 RE-488

Uma Análise Comparativa das Abordagens do BID em Apoio a PMEs: 
Avaliação dos Resultados no Setor de Produção

Out-14 RE-450-1

Corporação Interamericana de Investimento: Décimo Relatório Anual 
Independente de Validação elaborado pelo Escritório de Avaliação e 
Supervisão

Abr-14 CII/RE-15

AVALIAÇÕES DE PROJETO
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AVALIAÇÕES DATA N˚ DOCUMENTO

Análise da Capacidade de Avaliação dos Projetos do Banco em 2012 Out-13 RE-448-1

Quinta Avaliação Independente do Exercício de Relatório Expandido de 
Supervisão de Projeto do SCF

Set-13 RE-332-8

O Desafio da Implementação: Aprendizado a partir de Cinco Projetos 
de Segurança do Cidadão

Jul-13 RE-456

CII: Nono relatório anual independente de validação Maio-13 CII/RE-14

Projetos de Regularização e Administração de Terreno: Uma Avaliação 
Comparativa 

Jan-13 RE-410-1

Análise do Sistema de Relatório de Conclusão de Projeto para 
operações com garantia soberana

Jul-12 RE-417

Quarta Avaliação Independente do Exercício de Relatório Expandido de 
Supervisão de Projeto 

Jul-12 RE-332-6

Análise da Capacidade de Avaliação dos Projetos do Banco 2011 Maio-12 RE-397-1

Terceiro relatório independente de validação - projetos de 
investimento MIF vencidos antes de 2010

Jan-12 MIF/RE-4

Oitavo Relatório Anual Independente de Validação - Projetos da CII 
vencidos no Ano Corrido de 2010

Set-11 IIC/RE-13

Terceira Avaliação Independente do Exercício de Relatório Expandido 
de Supervisão de Projeto 

Mar-11 RE-332-4

Avaliação Retroativa do Impacto das Medidas de Redução Ambiental 
para o Projeto da Usina Hidroelétrica Porce II 

Fev-11 RE-383

Avaliação retroativa das medidas de redução nos projetos das usinas 
termoelétri-cas Samalayuca II e Monterrey III 

Mar-11 RE-385

Processos de reassentamento e seu impacto socioeconômico. Projeto 
da Hidroe-létrica Porce II, Colômbia 

Mar-11 RE-387
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AVALIAÇÕES DATA N˚ DOCUMENTO

Geração e Disseminação de Conhecimento no Grupo do Banco 
Interamericano de Desenvolvimento

Próximamente

Avaliação dos Compromissos do BID-9 Próximamente

Relatório Anual OVE 2017 Mar-18 RE-524

Análise da Implementação, até o Momento, da Cisão do Setor Privado Out-17 RE-513-3

Avaliações de Impacto do BID: Produção, Uso e Influência Set-17 RE-512-1

Avaliação do Apoio Direto a PMEs pela CII Abr-17 CII/RE-23-3

Avaliação de Salvaguardas Macroeconômicas no BID Mar-17 RE-508-1

Relatório Anual OVE 2016 Mar-17 RE-511

Estudo Comparativo do Investimento em Patrimônio no 
Desenvolvimento de Insti-tuições Financeiras

Jan-17 CII/RE-20-2

Um Estudo Panorâmico do OVE: A Evolução do Gasto Administrativo 
no Banco Interamericano de Desenvolvimento 

Out-16 RE-499-1

Avaliação Corporativa: Instrumentos para empréstimos contingentes Abr-16 RE-496-1

Relatório Anual OVE 2015: Resumo das Atividades e Análise do 
Empréstimo, com base em Política

Fev-16 RE-485-5

Relatório Anual OVE 2015. Nota Técnica: Criação e Uso de 
Empréstimos, com base em Política no BID 

Fev-16 RE-485-6

Análise da Fase Piloto do Novo Sistema de Seguimento das 
Recomendações do BID

Ago-15 GN-2707-4

Relatório Anual do Escritório de Avaliação e Supervisão 2013-2014 
Avaliação do Panorama e Implicações do Apoio do BID ao Crescimento 
e Redução da Pobreza

Fev-15 RE-470-4

Avaliação de Programas Especiais financiados por Capital Ordinário Nov-14 RE-476-5

Segunda Avaliação Independente dos Fundos Consignados Japoneses 
no BID

Maio-14 RE-471

Avaliação dos Resultados do Realinhamento Jan-14 RE-451-2

AVALIAÇÕES CORPORATIVAS
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AVALIAÇÕES DATA N˚ DOCUMENTO

Segunda Avaliação Independente do Fundo Multilateral de 
Investimento — Relató-rio Final aos Doadores  

Fev-13 MIF/RE-2-4

Visão geral: Avaliação Intermediária dos Compromissos do BID-9 Dez-12 RE-425

Avaliação do Mecanismo Independente de Consulta e Investigação 
(MICI)

Dez-12 RE-416-1

Avaliação do Fundo para Operações Especiais durante a Oitava 
Reposição (1994-2010): Parte II 

Set-12 RE-409-1

Avaliação dos Programas Transnacionais no BID Jul-12 RE-415

Avaliação das Oportunidades para a Iniciativa Majoritária Jun-12 RE-414

Segunda Avaliação Independente do Fundo Multilateral de 
Investimento — Relató-rio de Progresso 

Maio-12 MIF/RE-2-2

Uma avaliação das operações NS do Banco com instituições 
subnacionais: 2007-2010

Dez-2011 RE-402

Uma Avaliação de Um Alicerce da Estratégia de Conhecimento e 
Aprendizado do BID: Atividades de Treinamento para a Equipe de 
Operações do BID

Dez-2011 RE-401

Nota da Supervisão sobre a Gestão de Risco de Crédito Abr-11 RE-386



Encontre aqui a resposta da 
administração do BID a este relatório
www.iadb.org/ove/respuestaAR2017

Encontre aqui todas as avaliações 
mencionadas neste relatório
www.iadb.org/evaluacion
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