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O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) é o principal banco de desenvolvi-
mento multilateral na América Latina e no Caribe. Oferece empréstimo, cooperação téc-
nica, parcerias e compartilhamento de conhecimento para ajudar a região da América 
Latina e do Caribe a alcançar crescimento econômico e desenvolvimento social sólidos e 
sustentáveis. O Escritório de Avaliação e Supervisão (OVE) é um escritório independente 
diretamente subordinado à Diretoria Executiva do BID. Sua função é avaliar os projetos, 
programas e políticas do BID com o objetivo de aprender com a experiência e melhorar a 
eficácia do Banco no que tange ao desenvolvimento. Todas as avaliações do OVE são di-
vulgadas ao público e podem ser encontradas no site www.iadb.org/evaluation junto com 
as respostas da administração. 

Este é o segundo Relatório Anual produzido pelo OVE. Como no relatório do ano pas-
sado, a primeira seção apresenta um breve resumo do trabalho de avaliação que o OVE 
realizou em 2015. A segunda seção aborda um tópico especial de relevância atual no BID 
- os empréstimos baseados em políticas (PBL, por suas siglas em inglês). Os emprésti-
mos baseados em políticas são parte fundamental do pacote de assistência que o BID 
oferece aos países da América Latina e do Caribe. A Administração do BID pretende 
revisar seus instrumentos de crédito em 2016, e a análise feita pelo OVE sobre a elabo-
ração e uso dos empréstimos baseados em políticas pelo Banco (com detalhes adicionais 
na nota técnica anexa) contribui para essa revisão. 

       Cheryl W. Gray
       Director

http://www.iadb.org/evaluation
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PARTE 01

ATIVIDADES 
DE AVALIAÇÃO 
EM 2015

Todos os anos, o OVE empreende de 12 a 18 avaliações, agrupadas em qua-
tro categorias: avaliações de projetos, avaliações temáticas e setoriais, 
avaliações de programas de país e avaliações corporativas. Este mix de 
produtos se destina a atender às várias partes interessadas – a Diretoria 
e os Governadores do BID, a administração e a equipe de funcionários do 
Banco, e representantes que atuam nos países clientes do Banco. A Tabela 
I.1 mostra as principais avaliações produzidas pelo OVE em 2015.    

AVALIAÇÕES DE PROJETO 

As avaliações de projetos sustentam todos os outros trabalhos de avaliação, sejam eles no 
âmbito do país, do setor, no âmbito temático ou corporativo. Um panorama exato dos re-
sultados do BID requer uma compreensão clara do desempenho — incluindo a relevância, 
eficácia, eficiência e sustentabilidade — dos projetos apoiados. 
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TABELA I.1 Avaliações do OVE em 2015

Avaliações de Projeto

Sistema BRT (Colômbia, Peru, Uruguai)

Procidades (Brasil)

Programa de transferência condicionada de renda em países de baixa-média renda (El Salvador,  
Honduras, Guatemala)

Crédito Ambiental*

Avaliações Temáticas e Setoriais

Agricultura e Segurança Alimentar

Empréstimos feitos pelo BID através de Intermediários Financeiros*

Avaliações do Programa de País

Bolívia

Brasil

Colômbia

Panamá

Uruguai

Avaliações corporativas

Relatório Anual do OVE: Empréstimo baseado em políticas*

Medição do Desempenho de Projeto

Validações do Projeto IIC

Revisão do Sistema de Rastreamento das Recomendações do BID

* para entrega final no início de 2016

O OVE concluiu diversas avaliações comparativas e aprofundadas de projetos em 2015. 
A primeira foi uma avaliação de projetos de BRT em três cidades: Lima (Peru), Cali (Co-
lômbia) e Montevidéu (Uruguai). Os sistemas BRT se tornaram uma estratégia bastan-
te popular para lidar com os problemas ambientais e de mobilidade em áreas urbanas 
da América Latina e em todo o mundo, e o apoio do BID a esses sistemas tem crescido 

https://publications.iadb.org/handle/11319/6967?locale-attribute=en
https://publications.iadb.org/handle/11319/7253?locale-attribute=en&locale-attribute=es&locale-attribute=en
https://publications.iadb.org/handle/11319/7312?locale-attribute=en
https://publications.iadb.org/handle/11319/7312?locale-attribute=en
https://publications.iadb.org/handle/11319/7101?locale-attribute=en
https://publications.iadb.org/handle/11319/7230?locale-attribute=en
https://publications.iadb.org/handle/11319/7252?locale-attribute=en
https://publications.iadb.org/handle/11319/6942?locale-attribute=en
https://publications.iadb.org/handle/11319/6971?locale-attribute=en
https://publications.iadb.org/handle/11319/7299?locale-attribute=en
https://publications.iadb.org/handle/11319/6975?locale-attribute=en&
https://publications.iadb.org/handle/11319/7383?locale-attribute=en&locale-attribute=es&locale-attribute=en
https://publications.iadb.org/handle/11319/6967?locale-attribute=en
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rapidamente nos últimos anos. Dos três projetos avaliados, o sistema de Lima se desta-
cou do ponto de vista da engenharia de transporte, resultando em grande economia no 
tempo de viagem e em reduções de emissões nas faixas de rodagem. O sistema de Cali 
também apresentou redução substancial no tempo de viagem para as rotas ao longo das 
linhas principais e teve impacto muito maior nas reduções de emissões na cidade em 
geral devido ao seu porte ambicioso e ao bem-sucedido programa de redução da frota de 
ônibus nas ruas. Além disso, importantes melhorias nos espaços públicos fizeram parte 
dos projetos de Cali e Lima. Em Montevidéu, devido a problemas de desenho e escolha 
da faixa de rodagem, bem como à falta de reformas no sistema de transporte de ônibus, 
o sistema atingiu poucos objetivos em termos ambientais e de mobilidade; entretanto, os 
passageiros foram beneficiados com melhorias nas calçadas, um novo sistema eletrônico 
de cartões de transporte, tarifas integradas, e um sistema de GPS que permite o acesso 
a informações em tempo real sobre as chegadas dos ônibus e sugestões sobre a melhor 
combinação de rotas de qualquer ponto de origem a qualquer destino na cidade. A cria-
ção e a implementação de medidas complementares, como contratação público-privada, 
planejamento para pedestres e programas de redução de frotas de ônibus nas ruas, en-
frentaram deficiências em diversos âmbitos nos três casos, e poderiam ter se beneficiado 
de maior apoio do Banco durante a fase de criação e implementação. 

Uma segunda avaliação comparativa de projeto concluída em 2015 abordou a experiên-
cia do Brasil com o Procidades, uma linha de crédito do tipo guarda-chuva que apoia 
diversos governos subnacionais do Brasil. A linha de crédito Procidades foi aprovada em 
2006 com uma abordagem estratégica para alcançar um número maior de municípios 
de médio porte no Brasil. Na criação do programa, o Banco identificou corretamente os 
principais desafios para sua implementação, como falta de capacidade institucional e al-
tos custos de transação nos municípios. O Banco respondeu a esses desafios formulando 
diversas estratégias: delegando aprovação, contratando prestadores de suporte técnico, 
terceirizando a supervisão do projeto, desenvolvendo software para a gestão do projeto 
e concentrando-se fortemente no fortalecimento institucional. No entanto, praticamente 
nenhuma das estratégias funcionou como planejado, e os custos médios de preparo e su-
pervisão dos projetos na linha de crédito ficaram bem acima da média do Banco. Apesar 
desses desafios na implementação, o Procidades permitiu que o BID fornecesse suporte 
direto aos municípios brasileiros, e as operações aprovadas apresentaram avanços em 
seus objetivos gerais de melhoria da qualidade de vida das populações dos municípios.

https://publications.iadb.org/handle/11319/7253?locale-attribute=en
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Em uma terceira avaliação comparativa de projeto, o OVE avaliou o apoio do Banco aos 
programas de transferência condicionada de renda (TCC) em El Salvador, Guatemala 
e Honduras. A avaliação se concentrou nas bases institucionais necessárias para um 
programa de TCC ser bem sucedido em países de baixa e média renda, e nas questões de 
desenvolvimento institucional enfrentadas por esses três países. A avaliação constatou 
resultados variados, resumidos no Box I.1.

Por fim, o OVE está concluindo uma avaliação comparativa de três projetos de “créditos 
ambientais” no Chile, Colômbia e Costa Rica. Essa avaliação, que complementa a am-
pla análise do OVE de empréstimos através de intermediários financeiros (vide abaixo), 
analisa profundamente a lógica, o desenho a implementação e os resultados desses es-
forços para aumentar o volume de empréstimos a investimentos ambientais na América 
Latina e no Caribe. 

AVALIAÇÕES TEMÁTICAS E SETORIAIS  

As avaliações temáticas e setoriais fornecem uma análise minuciosa do engajamento e da 
aprendizagem do BID em uma área de grande importância, além de propiciar auxílio às 
futuras orientações estratégicas. Em 2015, o OVE executou uma avaliação setorial sobre 
agricultura e segurança alimentar (Box I.2). Essa avaliação analisou 10 anos de emprés-
timos do Banco no setor agrícola e realizou um minucioso trabalho comparativo em três 
áreas focais na carteira do Banco: suporte direto a agricultores, à saúde animal e vegetal 
e à propriedade de terras. 

OVE também aproximou-se da conclusão de uma ampla avaliação do apoio do Banco 
através de intermediários financeiros de 2005 a 2014, incluindo, pela primeira vez, a Cor-
poração Interamericana de Investimento (CII) e o Fundo Multilateral de Investimentos 
(FUMIN) na avaliação de uma questão inerente ao do grupo BID. Essa avaliação abrange 
operações no total de $17 bilhões, que representam cerca de 14% do total das aprovações 
do Grupo BID no período. A avaliação analisa quais foram as operações apoiadas e seus 
objetivos; como as diversas áreas do Grupo BID selecionaram, estruturaram e imple-
mentaram essas operações; e até que ponto os objetivos foram alcançados. Espera-se que 
esta avaliação seja discutida no Diretório Executivo do BID e divulgada ao público em 
Março de 2016.

https://publications.iadb.org/handle/11319/7312?locale-attribute=en
https://publications.iadb.org/handle/11319/7101
http://www/en/publications/publication-detail,7101.html?id=79019
http://www/en/publications/publication-detail,7101.html?id=79019
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BOX I.1 

REVISÃO COMPARATIVA DO APOIO 
INSTITUCIONAL DO BID AOS 
PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA 
CONDICIONADA DE RENDA EM TRÊS PAÍSES 
DE BAIXA E MÉDIA RENDA
Os programas de transferência condicionada 
de renda (TCC) estão entre as principais medi-
das usadas para combater a pobreza nos países 
em desenvolvimento. O BID apoiou ativamente 
a expansão dos programas de TCC na América 
Latina e no Caribe desde o final da década de 90. 
A experiência acumulada durante essas décadas 
teve sucessos e fracassos, e propiciou importan-
tes lições para a criação de novas operações. 

A avaliação do OVE analisou a eficácia do 
apoio do BID ao desenvolvimento e implemen-
tação dos programas de TCC em três países de 
média e baixa renda: Red Solidaria-Comunida-
des Solidarias em El Salvador; Mi Familia Pro-
gresa-Mi Bono Seguro na Guatemala; e Progra-
ma de Asignación Familiar II e III, e Bono 10.000 
em Honduras. Essa avaliação usou a metodo-
logia “baseada em componentes” que determi-
na a eficácia de um programa ou política atra-
vés da comparação das características de seus 
componentes específicos em relação ao padrão 
selecionado. Para os programas de TCC, foram 
identificados 10 componentes padrão. 

Embora o apoio financeiro total do BID tenha 
sido semelhante em cada país, o cronogra-
ma e a combinação de instrumentos de apoio 
em cada programa de TCC foram singulares. 
Desde 2000, o Banco apoia três diferentes 
programas de TCC em Honduras através de 4 
empréstimos baseados em políticas (PBLs), 11 
empréstimos de investimento e 19 operações de 
cooperação técnica (CTs) somando US$ 538.9 

milhões Em El Salvador, desde 2004, o Banco 
apoia 2 programas de TCC através de 3 PBLs e 
8 CTs, no total de US$ 502.5 milhões. Na Gua-
temala, desde 2009, o Banco apoia dois progra-
mas de TCC através de 2 PBLs e 3 CTs, no total 
de US$ 550 milhões.

As evidências dessa avaliação indicam que nos 
3 países, o suporte técnico do BID, especial-
mente através de empréstimos de investimen-
to, esteve positivamente associado aos compo-
nentes mais eficientes do programa de TCC, 
especificamente nas áreas de medição de po-
breza, criação de sistemas de direcionamento 
e registro e avaliações externas. Em cada caso, 
os clientes identificaram a experiência e conhe-
cimento da equipe de funcionários do Banco 
como uma vantagem comparativa. No entanto, 
o apoio do BID teve resultados limitados nos 
componentes institucionais cujas atividades 
estão diretamente associadas à capacidade do 
estado de implementar programas, incluindo o 
monitoramento de condições, gestão dos paga-
mentos e apoio aos serviços complementares. 
Além disso, os 3 países enfrentam restrições 
fiscais que afetam o funcionamento institucio-
nal dos programas de TCC. Mesmo com o apoio 
do BID, os programas não conseguiram reali-
zar pagamentos em dia aos beneficiários.
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Garantir a existência de um diagnóstico 
abrangente das necessidades institucionais 
que ajudarão a identificar e priorizar os com-
ponentes do programa de TCC que precisam 
de ajuda imediata. 

Fortalecer o apoio do Banco aos componen-
tes institucionais que exigem capacidade e 
coordenação contínuas do governo, como o 
monitoramento e o cumprimento de condi-
ções e gestão de pagamentos.

A AVALIAÇÃO APRESENTOU QUATRO SUGESTÕES, NO GERAL 
APOIADAS PELA RESPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO DO BID:

Analisar as necessidades de crédito dos pro-
gramas de TCC (como parte da ampla des-
pesa de proteção social) e considerar essas 
informações na escolha de instrumentos de 
crédito e do valor do apoio.

Sistematizar os conhecimentos e as lições 
aprendidas nas operações, processos e ava-
liações anteriores. 

AVALIAÇÕES DOS PROGRAMAS DE PAÍS

 
As Avaliações do Programa de País (APP) analisam a relevância e eficácia do apoio do 
BID para cada país mutuário ao longo de 4 a 5 anos. Geralmente, esse é o tempo coberto 
pela mais recente Estratégia de País e as APPs analisam essa estratégia junto com a rele-
vância, implementação e eficácia do programa do Banco (incluindo todas as modalidades 
de créditos ao setor público e privado e cooperação técnica). O OVE concluiu cinco APPs 
em 2015: para a Bolívia, Brasil, Colômbia, Panamá e Uruguai. 

A APP da Bolívia abrangeu um período de profunda transformação no país, com a nova 
constituição de 2009 que redefiniu a função do setor público na economia e descentra-
lizou grandes responsabilidades dos governos subnacionais. A dimensão do programa 
operacional triplicou no período de 2011-2015, abrangido pela da avaliação, e ocorreram 
melhorias na gestão do programa por parte da representação. A partir de então, o contex-
to econômico da Bolívia vem se modificando, com baixo crescimento e ajuste fiscal, e os 
ambiciosos planos do governo de expandir a cobertura dos serviços básicos estão enfren-
tando desafios de qualidade e sustentabilidade. A APP sugeriu que o Banco continuasse 
a trabalhar junto ao país no sentido de consolidar as recentes reformas, desenvolver a 
capacidade dos governos subnacionais, aumentar o foco sobre a sustentabilidade dos in-
vestimentos e buscar oportunidades de parceria com o setor privado. 

https://publications.iadb.org/handle/11319/7230?locale-attribute=en
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BOX I.2 

APOIO DO BID À AGRICULTURA, 2002-
2014: EVIDÊNCIAS DAS PRINCIPAIS ÁREAS 
TEMÁTICAS

Entre 2002 e 2014, foram aprovados 83 em-
préstimos agrícolas no valor de US$ 3.9 bilhões 
(aproximadamente 3% da carteira do Banco) 
e 167 operações em outros setores também 
deram algum apoio à agricultura. A carteira 
agrícola do Banco se concentrou principal-
mente no crescimento do setor e, em segundo 
plano, na melhoria da receita dos pequenos 
produtores. Grande parte da carteira forne-
ceu apoio direto aos produtores e aos serviços 
agrícolas, enquanto projetos de outros setores 
do Banco concentraram-se na infraestrutura. 
Embora o apoio do Banco tenha se concentra-
do nos países mais pobres ou nos países com 
setores agrícolas de maior porte em relação ao 
PIB, a carteira não é largamente voltada para 
a pobreza e a classificação automática atual de 
todos os projetos agrícolas voltados para a po-
breza é equivocada.

Em termos gerais, a carteira tem sido relevan-
te e alinhada aos documentos estratégicos do 
Banco. Os projetos avaliados pelo OVE em três 
principais áreas temáticas tiveram resulta-
dos variados. Muitos projetos que ofereceram 
apoio direto aos produtores foram no mínimo 
parcialmente relevantes e eficazes, embora 
sua sustentabilidade no longo prazo seja ques-
tionável. Além disso, o apoio direto aos agri-
cultores, predominantemente através de bens 
privados, parece incongruente com a ênfase do 
Documento de Quadro Setorial (DQS) sobre a 
Gestão Agrícola e de Recursos Naturais sobre 
bens públicos. Alguns projetos que apoiam a 
saúde agrícola e a segurança alimentar tiveram 
resultados positivos, mas o principal desafio 

da América Latina e do Caribe é o acesso a ali-
mentos e não a disponibilidade de alimentos, 
sendo necessária uma abordagem multisseto-
rial mais ampla do que a foi feita no 9º Aumen-
to Geral de Capital do Banco (que se concen-
trou na produtividade agrícola). Além disso, 
a sustentabilidade fiscal de alguns serviços 
prestados pelas agências tem sido um desafio. 
Os projetos que apoiam a regularização e admi-
nistração de terras foram abrangentes, tratando 
das bases e funções dos sistemas de adminis-
tração de terras e da regularização em massa. 
A sustentabilidade é uma questão premente 
em muitos projetos porque as causas subja-
centes dos desafios enfrentados pelo setor não 
foram abordadas, e os resultados nas três áreas 
temáticas não puderam ser aprimorados com 
um diagnóstico mais aprofundado dos proje-
tos e de suas causas subjacentes. Embora os 
projetos tenham cada vez mais incluído as ava-
liações de impacto, são assegurados esforços 
contínuos para fortalecer o monitoramento e 
avaliação (M&A) dos projetos.
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A AVALIAÇÃO APRESENTOU CINCO RECOMENDAÇÕES, NO GERAL 
APOIADAS PELA RESPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO DO BID:

Descrever critérios claros na atualização do 
DQS 2016 para orientar os financiamentos de 
bens privados do Banco.

Promover uma abordagem multissetorial 
ampla e coordenada direcionada à segurança 
alimentar por meio do próximo DQS sobre 
Segurança Alimentar.

Ajustar o sistema de classificação de projetos 
do Banco de modo a refletir, de maneira preci-
sa, as contribuições da carteira agrícola para a 
redução da pobreza. 

Garantir um trabalho de diagnóstico prévio 
adequado para melhor definir a identificação 
e a elaboração dos projetos. Outra alternativa 
seria iniciar um projeto piloto que funcione 
como fase de diagnóstico.

Continuar aperfeiçoando as ações de monito-
ramento e a avaliação para promover apren-
dizagem e eficácia de longo prazo.

A APP do Brasil avaliou o maior programa de país do Banco, com mais de US$ 10 bi-
lhões em empréstimos no período de 2011 a 2014. O Brasil apresentou sólido crescimento 
econômico e redução da pobreza durante esse período até 2014, apesar de ter havido, re-
centemente, uma deterioração no ambiente econômico e político. No médio prazo, o país 
continua enfrentando deficiências significativas em infraestrutura e nos serviços públi-
cos que limitam sua produtividade e competitividade. Os resultados da avaliação estão 
resumidos no Box I.3.

A APP da Colômbia constatou que o programa do Banco foi abrangente, diversificado e 
relevante. Cerca de dois terços dos empréstimos foram baseados em políticas e acompa-
nhados por grandes volumes de CT. Esses programas apoiaram importantes reformas na 
saúde, descentralização e transporte, embora quatro das seis séries de empréstimos base-
ados em políticas programáticas (PBPs, por suas siglas em inglês) tenham sido cortadas. 
No que diz respeito aos empréstimos de investimentos, foram obtidos resultados impor-
tantes em transporte, descentralização e proteção social. A partir de então, a APP reco-
mendou que o Banco fortalecesse a elaboração, monitoramento e conclusão de programas 
baseados em políticas, fortalecesse a análise de riscos para reduzir os custos de projetos 
descontinuados ou cancelados, buscasse novas formas de trabalhar com governos subna-

https://publications.iadb.org/handle/11319/7252?locale-attribute=en
http://publications.iadb.org/handle/11319/6942


RELATÓRIO ANUAL   ‘15 RESUMO DE ATIVIDADES E ANÁLISE DE EMPRÉSTIMOS BASEADOS EM POLÍTICAS

BOX I.3 

AVALIAÇÃO DO PROGRAMA DE PAÍS: BRASIL 
2011-2014

O Banco continuou sendo uma importante fonte 
de financiamento internacional para o Brasil no 
período abrangido pela avaliação, de 2011 a 2014. 
O Banco aprovou 175 operações (empréstimos, 
garantias e concessões) no total de US$ 10.45 
bilhões. Embora a proporção de empréstimos 
federais e municipais tenha se mantido aproxi-
madamente a mesma do período anterior, os em-
préstimos aos estados aumentaram e os emprés-
timos ao Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico cessaram. Os empréstimos ao setor 
privado diminuíram e passaram de operações do 
setor real para o setor financeiro; o Banco encon-
trou um nicho de mercado no financiamento do 
comércio, onde havia grande demanda por seus 
empréstimos em moeda forte de longo prazo.

O programa do Banco concentrou-se em rele-
vantes desafios de desenvolvimento, incluindo 
infraestrutura, setores sociais e questões fiscais 
e institucionais. O programa conseguiu envol-

ver estados e municípios nos setores de saúde, 
educação e segurança através de investimentos 
substanciais em CT e diálogo. Conforme previs-
to na Estratégia de País, o programa aumentou 
seu foco nas regiões mais pobres do país e se 
esforçou para incluir o gênero e a diversidade 
como uma questão transversal. 

A eficiência do ciclo de projetos continua sendo 
uma questão premente, na medida em que os 
custos de preparação e implementação no Brasil 
tendem a ser mais altos e o tempo de preparação 
mais lento que a média do Banco — pelo menos 
parcialmente, tendo em vista que o Banco trans-
feriu seus empréstimos do governo federal para 
os governos subnacionais, o que se torna mais 
oneroso (embora, sem dúvida, necessário). Os 
resultados do programa foram variados, com 
alguns sucessos significativos na maioria dos 
setores.

O OVE APRESENTOU SEIS RECOMENDAÇÕES, NO GERAL APOIADAS 
PELA RESPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO DO BANCO:

Trabalhar com o cliente na definição de um 
conjunto de prioridades temáticas e estraté-
gicas limitado para estruturar e integrar o 
programa do Banco.

Buscar parcerias de longo prazo com os go-
vernos subnacionais, quando possível, e des-
tinar recursos consideráveis para a aprendi-
zagem transversal.

Continuar trabalhando com os estados e mu-
nicípios no aprofundamento da reforma das 
finanças públicas.

Procurar trabalhar com as autoridades bra-
sileiras para ajudar a fortalecer as estruturas 
regulatórias das parcerias público-privadas 
nos vários níveis de governo.

Desenvolver um plano concreto para promo-
ver maior eficiência na colaboração inters-
setorial e público-privada no programa de 
país.

Continuar fortalecendo o monitoramento e a 
avaliação da carteira do Banco.
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cionais, testasse a utilidade da cooperação técnica por “taxa de serviço” e expandisse seu 
apoio às zonas rurais. 

A APP do Panamá abrangeu um período de rápido crescimento econômico no país, com 
média de 8,6% desde 2010. A APP constatou que de 2010 a 2014 o programa do Banco 
foi flexível, divergindo consideravelmente do que foi previsto na Estratégia de País. Os 
empréstimos e concessões aprovados durante o período totalizam cerca de US$ 2 bilhões, 
acima do valor previsto na estratégia. Cerca de 72% dos empréstimos com garantia so-
berana (GS) durante o período foram empréstimos baseados em políticas. Três das qua-
tro séries de empréstimos baseados em políticas foram cortadas, com o foco temático 
transferido da reforma fiscal para gestão do riscos de desastres e, em seguida, para a re-
gulamentação do setor financeiro. A carteira de empréstimos de investimentos foi bem 
pequena, mas bem direcionada, e ofereceu a oportunidade de concentrar recursos finan-
ceiros e técnicos fora da Cidade do Panamá — no Corredor Colon. O OVE então recomen-
dou que o Banco estruturasse a nova Estratégia de País em torno de temas transversais 
fundamentais em vez de setores, intensificasse o apoio à agenda de desenvolvimento a 
favor das regiões mais pobres, continuasse incluindo fortes componentes de desenvolvi-
mento institucional e fortalecesse a análise de riscos e a criação de projetos para reduzir 
os cancelamentos de projetos

Por fim, a APP do Uruguai  destacou a estreita parceria entre o BID e o país, incluindo 
sua atuação como o maior fornecedor multilateral de recursos financeiros. O Uruguai 
tem sido o principal usuário do instrumento financeiro condicionado do Banco, o PBL 
com opção de saque diferido. O programa de 2010 a 2015 do Banco apresentou importan-
tes avanços, principalmente no setor de energia (incluindo energias renováveis através 
do setor privado), inovação, facilitação comercial e moradia. A partir de então, a APP 
recomendou que o Banco aumentasse o foco multissetorial da estratégia de país, encon-
trasse um equilíbrio adequado entre empréstimos condicionados e para investimentos, 
aprofundasse a análise de custos de projetos de infraestrutura para evitar exceder orça-
mentos, criasse uma estratégia de conhecimento com o país e explorasse novos instru-
mentos de crédito e programação plurianual para satisfazer as necessidades emergentes 
do Uruguai e de outros clientes de média e alta renda1.  

1 As Respostas da Administração para todas as APPs e outras avaliações estão disponíveis em www.iadb.org/evaluation. A Administração 
concordou com a maioria das recomendações do OVE nas APPs concluídas em 2015, embora as Respostas da Administração contenham 
importantes nuances e ressalvas. No caso da APP do Uruguai, a Diretoria aprovou as cinco recomendações do OVE, mas solicitou que as 
últimas duas recomendações fossem discutidas novamente pelos comitês da Diretoria devido à sua natureza institucional.

https://publications.iadb.org/handle/11319/6971
https://publications.iadb.org/handle/11319/7299?locale-attribute=en
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AVALIAÇÕES CORPORATIVAS

 
As avaliações corporativas concentram-se na própria estrutura e processos do BID, e 
examinam como elas afetam a eficácia da atuação do BID no desenvolvimento da região. 
O principal produto corporativo executado pelo OVE em 2015 consiste em uma abran-
gente análise dos empréstimos baseados em políticas do BID, documentada em uma nota 
técnica separada e resumida na Parte II deste Relatório Anual. 

Nos últimos anos, o BID vem progredindo significativamente na melhoria da sua ar-
quitetura de avaliação de projetos, e o OVE vem trabalhando em conjunto com a Admi-
nistração do BID nesse esforço. Em 2015, o OVE concluiu uma análise dos sistemas do 
BID para a medição do desempenho de projetos (ver Box I.4). A análise contemplou as 
últimas iniciativas de unificação da metodologia de medição do desempenho de projetos 
no setor público e privado, assim como a unificação de metodologia entre as diferentes 
janelas do setor privado dentro do Grupo BID. Também foram informados os resultados 
de projeto relativos ao último conjunto de autoavaliações de projeto validadas pelo OVE. 
Um segundo relatório sobre os resultados de projetos da CII foi discutido pela Diretoria 
Executiva da CII em outubro de 2015.

Em 2015, o OVE e o SPD também contrataram uma consultoria independente para ana-
lisar a fase piloto do Sistema de Rastreamento de Recomendações (ReTS, segundo a 
sigla em inglês), um sistema on-line destinado a acompanhar o andamento da imple-
mentação, por parte da Administração, das recomendações contidas nas avaliações do 
OVE e endossadas pela Diretoria Executiva. O relatório, apresentado à Diretoria em 
setembro de 2015, servirá de base para a atualização do Protocolo do ReTS para au-
mentar a eficiência e a eficácia do banco. Como 2015 foi um ano de transição, a Diretoria 
concordou que o OVE não deveria reportar neste Relatório Anual as medidas tomadas 
pela administração para tratar as recomendações de OVE no passado.

https://publications.iadb.org/handle/11319/7513?locale-attribute=en
https://publications.iadb.org/handle/11319/6975?locale-attribute=en&
https://publications.iadb.org/handle/11319/6975?locale-attribute=en&
https://publications.iadb.org/handle/11319/7383?locale-attribute=en
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BOX I.4 

MEDIÇÃO DO DESEMPENHO DE PROJETOS 
NO BID

Em 2015, o OVE continuou trabalhando com 
a Administração do BID para desenvolver um 
forte sistema de avaliação, alinhado com as 
exigências do Quadro de Eficácia no Desenvol-
vimento (DEF, de acordo com a sua sigla em 
inglês), determinadas no 9º Aumento Geral 
de Capital do BID. A medição de resultados ex 
post é a fase final da MED, que complementa a 
Matriz de Eficácia no Desenvolvimento (DEM, 
de acordo com a sua sigla em inglês) na aprova-
ção do projeto e o Relatório de Monitoramento 
de Progresso (PMR, de acordo com a sua sigla 
em inglês) durante a implementação do proje-
to. O desenvolvimento de todos os aspectos do 
DEF – e especialmente essa fase final ex post – 
é um grande avanço tanto para os projetos do 
setor público quanto do privado no Grupo BID.

Do lado do setor público, em agosto de 2014, o 
Banco adotou novas diretrizes para os Relató-
rios de Conclusão de Projeto (PCRs, seguindo a 
sigla em inglês), após um longo período de de-
senvolvimento e um piloto realizado no início 
de 2014 com 12 projetos concluídos. Essa ava-
liação analisou as diretrizes e os PCRs pilotos 
e constatou que a qualidade dos PCRs havia 
melhorado de maneira acentuada sob a nova 
abordagem. Assim, a avaliação recomendou 
alguns ajustes nas diretrizes—na metodologia 
de classificações, no formato da ferramenta de 
elaboração dos PCRs e no tratamento das ga-
rantias ambientais e sociais—com o intuito de 
ajudar a ajustá-las e alinhá-las à abordagem 
que se desenvolvia no setor privado.  

No setor privado, o OVE trabalhou junto às ja-
nelas do setor privado do Grupo BID durante 
o último ano, desenvolvendo novas diretrizes 
para a medição e elaboração de relatórios sobre 
o desempenho dos projetos. A nova abordagem 
(denominada XSR, seguindo a sigla em inglês, 
ou Relatório Ampliado de Supervisão) concen-
tra-se mais na eficácia do que as abordagens an-
teriores. As novas diretrizes para os projetos do 
setor público e privado são muito semelhantes 
(principalmente com o ajuste sugerido na ava-
liação), facilitando uma maior comparabilida-
de nas métricas de resultados nos projetos do 
Grupo BID.

Com a implementação de uma estrutura forte 
e unificada de reporte de resultados no Grupo 
BID, o principal desafio será garantir uma im-
plementação eficiente e eficaz. Se bem imple-
mentados, os novos sistemas podem promover 
aprendizado e melhorar os resultados gerais do 
BID. É importante que as equipes e partes inte-
ressadas de cada projeto tenham os recursos e 
incentivos para criar projetos avaliáveis, moni-
torá-los de forma eficaz e informar os resulta-
dos de maneira precisa e com base em evidên-
cias. A Administração, a Diretoria Executiva e 
o OVE terão um papel importante de contribuir 
para o êxito desses esforços.
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DISSEMINAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE CAPACIDADE 
DE AVALIAÇÃO

 
Para fomentar a aprendizagem e o compartilhamento de conhecimentos, o OVE dedica 
esforços consideráveis em disseminação, tanto dentro do BID quanto junto a parceiros 
e entidades congêneres do país na região da América Latina e Caribe. O OVE busca tor-
nar suas avaliações acessíveis através de suas publicações e website, eventos de divulga-
ção específicos e participação em seminários e conferências. Entre os principais even-
tos apoiados pelo OVE em 2015 destacam-se um seminário sobre mudanças climáticas 
na América Latina e no Caribe, realizado na Cidade do México (que contou com uma 
apresentação da avaliação das mudanças climáticas realizada pelo OVE em 2014), um 
workshop que reuniu especialistas da América Latina e Caribe sobre saúde animal e 
vegetal em Managua, na Nicarágua (que contou com uma apresentação da avaliação do 
setor de agricultura do BID realizada pelo OVE em em 2015), e um painel em torno da 
avaliação de programas de apoio a pequenas e medias empresas, conduzida pelo OVE em 
2014, em uma das principais conferências de economia do Brasil. 

Por fim, a função do OVE também inclui o desenvolvimento de capacidade de avaliação 
em países da América Latina e do Caribe. O OVE alavancou seus modestos recursos 
participando ativamente da Iniciativa CLEAR. A iniciativa CLEAR (“Centros para 
Aprendizagem sobre Avaliação e Resultados”) é um programa conjunto de 10 doadores 
e fundações multilaterais e bilaterais que apoiam os centros de capacitação de M&A em 
quatro regiões do mundo (http://www.theclearinitiative.org/). O Centro de Investigaci-
ón e Docencia Económicas no México foi selecionado em 2012 como o centro de língua 
espanhola da América Latina e Caribe e, em setembro de 2015, um centro de língua por-
tuguesa foi inaugurado na Fundação Getúlio Vargas em São Paulo. Esses dois centros 
têm conhecimento especializado e se dedicam à avaliação de projetos e intervenções, de 
modo que o OVE espera obter uma colaboração produtiva com esses centros. 

Sendo assim, o programa de trabalho do OVE para 2016 (Tabela I.2) inclui um amplo 
conjunto de avaliações. Com a transferência de todas as áreas do setor privado para a 
Corporação Interamericana de Investimento (CII), o OVE se responsabilizará como o 
escritório de avaliação independente da CII. Portanto, todas as APPs e outras avaliações 
relevantes incluirão o BID e a CII, e diversas avaliações – incluindo as parcerias público-
-privadas (PPPs) em infraestrutura, investimento de capital e a implementação da nova 
CII com todas as áreas do setor privado – tratarão de questões que são fundamentais 
para a atuação da CII. O programa do OVE também inclui trabalhos adicionais sobre os 

http://www.theclearinitiative.org/
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instrumentos utilizados pelo BID e a eficiência operacional do banco, uma avaliação do 
programa especial do BID para cidades sustentáveis, APPs diversas (incluindo análises 
dos grandes programas do BID na Argentina e no Haiti), e avaliações de impacto e aná-
lises de projeto nas áreas de produtividade do setor privado, moradia, acesso a agua em 
zonas rurais e transporte urbano e pobreza.

TABELA I.2 Avaliações do OVE em 2016

Avaliações de Projeto

Validações de PCRs e XSRs

Acesso à agua em zonas rurais (Paraguai)

Apoio aos Setores Produtivos (Brasil)

Moradia (Caribe)

Transporte Urbano e Pobreza

Avaliações Temáticas e Setoriais

PPPs de Infraestrutura

Cidades Sustentáveis

Avaliações dos Programas de País

Argentina

Guatemala

Haiti

Peru

Suriname

Trinidad & Tobago

Avaliações corporativas

Relatório Anual: Implementação da Fusão Externa do Setor Privado no Grupo do BID

Investimento de Capital

Instrumentos de Crédito Condicionados

Eficiência Operacional do BID
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BASEADOS  
EM POLÍTICAS  
NO BID

A segunda parte do Relatório Anual explora profundamente um tema re-
levante. No ano passado, a Parte II do Relatório Anual abordou as im-
plicações das constatações da avaliação do OVE em relação aos objetivos 
mais amplos do BID no que diz respeito ao crescimento sustentável e re-
dução da pobreza. Neste ano, a Parte II discute a criação e uso de um im-
portante instrumento de crédito, os PBLs. O OVE nunca havia analisado 
detalhadamente a criação e o uso desse instrumento entre os mutuários, 
embora suas APPs e avaliações setoriais e temáticas tenham analisado o 
uso e a eficácia dos PBLs em determinados países. Tendo em vista que a 
Administração do BID está planejando uma análise abrangente dos ins-
trumentos de crédito do BID em 2016, este é o momento ideal para o OVE 
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analisar como o instrumento é utilizado na prática e como evoluiu ao lon-
go do tempo. Uma análise mais detalhada está disponível na nota técnica 
anexa a este relatório (ver Anexo). 

ORIGENS E EVOLUÇÃO DOS PBLS NO BID 

 
Como a maioria dos bancos de desenvolvimento multilateral (BDMs), o BID foi criado com 
a intenção de financiar principalmente projetos de investimento. De fato, o Acordo de Es-
tabelecimento do BID de 1959 afirma que “os empréstimos que o Banco conceda ou garanta 
serão destinados, principalmente, para o financiamento de despesas específicas”. As ope-
rações de investimentos podem incorporar algumas políticas e componentes de fortaleci-
mento institucional para ajudar a superar os obstáculos que dificultam a eficácia dos inves-
timentos, mas essas operações raramente preveem mudanças estruturais significativas. 

Em 1989, após a crise de endividamento na América Latina e Caribe, o BID criou o em-
préstimo baseado em políticas, então denominado “empréstimo setorial”, sob a Sétima 
Reposição de Capital (BID-7). Através da adaptação do modelo de empréstimo de ajuste 
estrutural criado pelo Banco Mundial no final da década de 70, o Banco estabeleceu esse 
novo instrumento com dois objetivos: proporcionar liquidez aos países mutuários para 
ajudar a satisfazer suas necessidades de financiamento e apoiá-los na realização de re-
formas. A principal característica do empréstimo baseado em políticas que o diferencia 
dos empréstimos para investimento é que os recursos são desembolsados com base no 
cumprimento de condicionalidades pré-acordadas (reformas políticas e institucionais), 
em vez de despesas específicas. 

Para garantir que os projetos de investimento permanecessem no centro da assistência ao 
desenvolvimento do Banco, em 1989 o Banco estabeleceu limites agregados sobre os em-
préstimos baseados em políticas. Desde 2011, o limite foi estabelecido em 30% dos emprés-
timos totais do Banco em quatro anos, e as aprovações foram mantidas abaixo do limite.

À medida que os países-membro mutuários tiveram maior crescimento, fortaleceram 
sua capacidade institucional e obtiveram melhor acesso aos mercados de capital, novas 
modalidades de PBL foram adicionadas ao instrumento original com múltiplas parcelas. 
Duas modalidades propiciaram flexibilidade significativa: a variante programática dos 

https://publications.iadb.org/handle/11319/7513?locale-attribute=en
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PBLs (PBPs), apresentada em 2005 (sob a qual uma sequência de empréstimos apoia um 
determinado programa de reforma), e a modalidade de DDO, incluída em 2012 (sob a qual 
os recursos podem ser desembolsados se e quando necessários). Além disso, o Banco 
ampliou sua própria análise sobre a adequação das estruturas macroeconômicas dos pa-
íses e progressivamente passou a reduzir sua dependência da visão do Fundo Monetário 
Internacional (FMI).

O uso de empréstimos baseados em políticas para o desenvolvimento foi assunto de di-
versos debates ao longo dos anos. Algumas perguntas frequentes, resumidas no Box II.1, 
referem-se à fungibilidade das diferentes formas de financiamento para o desenvolvi-
mento; à compatibilidade dos objetivos da reforma financeira e política na concessão dos 
empréstimos baseados em políticas; ao limite em que a causalidade (ou “adicionalidade”) 
precisa estar evidente no financiamento de doações; ao papel da condicionalidade; e à 
necessidade dos empréstimos baseados em políticas estarem atrelados à confiabilidade 
dos sistemas de governança e gestão financeira do país.

Embora a estrutura de PBLs do Banco, que vem evoluindo, claramente acomodou a du-
pla motivação dos empréstimos baseados em políticas (financiamento e reforma), ela 
não deixou claro qual dos seus dois amplos objetivos deve predominar. Por vezes, essa 
falta de clareza implicou em desenho e diretrizes deficientes. Por exemplo, as diretrizes 
operacionais de PBL do Banco não fornecem orientação específica sobre o que se quali-
fica como reforma política ou institucional e, portanto, como condicionalidade política 
adequada. Além disso, a definição dos limites de empréstimos específicos para os PBLs 
careceu de fundamentação analítica e empírica.
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BOX II.1  

PRINCIPAIS QUESTÕES RELACIONADAS À 
INTRODUÇÃO DE EMPRÉSTIMOS BASEADOS 
EM POLÍTICAS 

Qual o nível de fungibilidade dos recursos 
financeiros para o desenvolvimento? Os 
BDMs foram criados sob a premissa de que 
financiariam, em sua maioria, despesas espe-
cíficas relacionadas a projetos de investimen-
to. Acreditava-se que os PBLs, que concedem 
apoio orçamental, estavam em desacordo com 
essa premissa. No entanto, existem duas razões 
principais pelas quais a diferença entre ins-
trumentos pode ser acentuada. Consideremos 
a concessão de um empréstimo para investi-
mentos em obras rodoviárias no valor de US$ 
1 bilhão. Devido ao fato de que os recursos de 
empréstimos liberam quantias que podem ser 
usadas para outras finalidades, é improvável 
que o empréstimo aumente as despesas totais 
em obras rodoviárias em mais de US$ 1 bilhão. 
Sob esse aspecto, as estimativas sugerem que o 
efeito líquido de um dólar de ajuda externa (in-
cluindo empréstimos de BDM) é o aumento do 
investimento público em apenas 29 centavos — 
exatamente a quantia com a qual o aporte adi-
cional de recursos do governo aumentaria os 
investimentos.a Isso significa que (i) os investi-
mentos totais não aumentam o valor total dos 
empréstimos de investimentos; e (ii) a despesa 
que o Banco pensa que está financiando não é 
exatamente o investimento subsidiário finan-
ciado pelo empréstimo. 

Esses objetivos duplos dos PBLs são com-
patíveis? A introdução dos empréstimos ba-
seados em políticas levantou questões sobre a 

adequação de se tentar atingir dois objetivos 
distintos com um único instrumento. Essa con-
trovérsia foi muito bem ilustrada pelo BID em 
meados da década de 90, quando a Administra-
ção declarou que “o equilíbrio na motivação de 
liberação de empréstimos baseados em políti-
cas frequentemente cria um ambiente no qual 
os elementos políticos dos empréstimos se tor-
nam secundários à primazia das preocupações 
com o equilíbrio nos pagamentos” (GN-1955). 
Para reforçar este ponto, a Administração citou 
um artigo do Professor G. Ranis: “Uma das di-
ficuldades inerentes [...] é que é impossível al-
cançar dois objetivos com um só instrumento. 
Se, na esteira do Plano Brady, os BDMs tiverem 
que liberar dinheiro a favor do perdão da dívi-
da, não devemos esperar que a mudança na po-
lítica em questão seja levada muito a sério por 
nenhuma das partes” (FN-1955, parágrafo 5,11). 

Os PBLs devem alavancar as reformas, 
apoiar a implementação da reforma ou 
recompensar o comportamento passado? 
Como concebida originalmente, a condiciona-
lidade nos PBLs tinha como objetivo estimular 
as reformas: em geral, as condições consistiam 
em medidas que o país mutuário precisava to-
mar para que os recursos fossem desembolsa-
dos (ou seja, elas raramente incluíam medidas 
que já tinham sido tomadas). Na década de 90, 
aumentou o controle sob a condicionalidade 
—precisamente relacionada à ideia de que di-
nheiro pode “comprar” reformas políticas difí-

a  Auxílio de Avaliação do Banco Mundial, 1998: O que funciona, o que não funciona e por quê? Cambridge: Oxford University   
 Press.
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b   P. Collier in World Bank, 2005, Conditionality Revisited. Conceitos, Experiências e Lições. Washington, DC: Banco Mundial.
c   Ibid.

ceis, inclusive na falta de comprometimento do 
país. Além das questões de comprometimento, 
essa abordagem apresentou problemas de cre-
dibilidade: “Se a motivação básica dos doado-
res com relação à condicionalidade política for 
desembolsar rapidamente uma grande quantia 
de dinheiro, a credibilidade de uma agência 
de fiscalização é destruída.”b A abordagem 
original se modificou ao longo do tempo, e os 
PBLs (incluindo os do BID) têm cada vez mais 
incluído medidas já adotadas pelos países mu-
tuários (mesmo antes dos empréstimos terem 
sido incluídos no planejamento). Sendo assim, 
geralmente se reconhece que em séries progra-
máticas, os primeiros empréstimos tendem a 
recompensar realizações anteriores, enquanto 
as operações posteriores buscam estimular no-
vas ações. Ainda se tem dúvida sobre a melhor 
abordagem ou o equilíbrio ideal. Por exemplo, 
alguns acreditam que é melhor se basear em 
ações anteriores em países com forte cenário 
institucional, mas os BDMs devem tentar esti-
mular novas reformas quando os históricos das 
ações forem fracos e surgirem problemas de 
credibilidade.c

Qual o nível de eficácia da condicionalida-
de? Havia (e ainda há) evidências empíricas in-
conclusivas sobre o efeito dos empréstimos dos 
BDMs e a condicionalidade sobre a redução da 
pobreza, sobre a probabilidade de sobrevivên-
cia de maus governos e também sobre a proba-
bilidade de reforma política. O principal apren-

dizado obtido a partir da literatura foi que a 
condicionalidade pode ser útil para ajudar na 
identificação e implementação de reformas, 
mas só tem êxito quando há comprometimento 
por parte do país. Em 2005, essa aprendizagem 
foi a base do Fórum de Alto Nível sobre a Efi-
cácia da Ajuda da OCDE e da Declaração de 
Paris, resultante do Fórum.

Será que a concessão de empréstimos base-
ados em políticas deve estar condicionada 
a boas práticas de governança e sistemas 
nacionais? Considerando que os recursos 
disponibilizados como apoio orçamental estão 
sujeitos aos sistemas públicos de gestão finan-
ceira dos países, o uso eficaz desses recursos 
depende da confiabilidade desses sistemas, 
e também, de maneira geral, da qualidade da 
governança e das instituições do país. Um 
tema recorrente foi se os PBLs devem ou não 
se limitar aos países mutuários com sistemas 
públicos de gestão financeira suficientemente 
bons e fortes instituições do governança—re-
conhecendo, no entanto, que o significado de 
“suficientemente” pode ser um tanto arbitrário.
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TENDÊNCIAS DA CARTEIRA

Desde o estabelecimento dos empréstimos baseados em políticas em 1989, o Banco aprovou 
cerca de 300 PBLs, com 230 programas baseados em políticas (considerando que um pro-
grama pode ser apoiado por mais de um empréstimo). Nos 25 anos de existência do instru-
mento, os empréstimos baseados em políticas totalizaram US$ 45 bilhões, representando 
um quarto dos empréstimos totais com garantia soberana do Banco e 28% dos desembol-
sos com garantia soberana. O BID é o segundo maior fornecedor de financiamento baseado 
em políticas para a América Latina e Caribe, depois do Banco Mundial.

Refletindo a expansão dos empréstimos do Banco, a concessão de empréstimos baseados 
em políticas aumentou ao longo do tempo (a preços constantes). Isso também se intensifi-
cou em momentos de crise econômica: por exemplo, durante o Efeito Tequila em 1995, os 
PBLs representavam cerca de 30% dos empréstimos totais do Banco enquanto que em 1994 
eles, somavam apenas 10%; da mesma forma, a demanda por PBLs aumentou considera-
velmente durante a crise de 2001 na Argentina e em outros países do Cone Sul, e durante a 
crise financeira internacional entre 2008 e 2009 (Figura II.1). No entanto, o OVE constatou 
que os PBLs, na prática, desempenharam um modesto papel anticíclico2 , embora os em-
préstimos de investimentos, de desembolso rápido, provavelmente tenham complementa-
do esse papel durante a crise financeira de 2008.

Todos os países da América Latina e Caribe receberam pelo menos um PBL, embora o uso 
do PBL tenha variado bastante entre os países da região. Não há relação estatisticamente 
significativa entre o uso dos PBLs e o PIB per capita ou o nível de desenvolvimento ins-
titucional de um país (medido pelos indicadores comumente usados). Durante a última 
década, os PBLs foram responsáveis pela maioria das aprovações com garantia soberana 
em vários países  (incluindo Colômbia, Guatemala, Peru, Jamaica e Suriname), enquanto 
praticamente (ou totalmente) inexistente em outros. Em termos de valores absolutos de 
aprovação, o Brasil, o México e a Colômbia foram os três principais beneficiários de PBLs 
ao longo da última década, representando cerca de metade das aprovações totais de PBLs. 
No entanto, os empréstimos do Banco baseados em políticas tem sido menos concentrados 

2 Diversos fatores limitam a capacidade dos PBLs de proporcionar apoio anticíclico eficaz. Primeiro, os PBLs não podem ser aprovados ou 
desembolsados se os mutuários não tiverem uma avaliação macroeconômica positiva. Segundo, o valor total dos empréstimos baseados 
em políticas está sujeito ao limite total de 30%. Terceiro, o impacto dos empréstimos do BID em países de médio e grande porte é neces-
sariamente limitado pelo seu pequeno porte em relação às suas economias.
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do que os do Banco Mundial. A concessão de empréstimos baseados em políticas do Banco 
Mundial é voltada para países com renda média ou alta em comparação com o BID, com 
menos países se beneficiando de PBLs no total (Tabela II.1).

FIGURA II.1. Montante Total Aprovado de PBL, 1990-2014

Fonte: OVE baseado na base de dados do BID. Salvo quando indicado, a figura exclui empréstimos de emergência. 

Nota: Os valores constantes são baseados no Deflator de Preços Implícito do PIB nos Estados Unidos, 1990=100

 



p. 33PARTE 02

TABELA II.1 Uso Relativo de PBLs (BID) e Empréstimos Baseados em Políticas de 
Desenvolvimento (EBPL) (Banco Mundial), 2010-2014

BID

 

 
BM

Usuário PBL 
acima da media-
na (conforme % 
dos emprésti-
mos com garan-
tia soberana)

Usuário PBL 
abaixo da 
mediana (con-
forme % dos 
empréstimos 
com garantia 
soberana)

Não usuário

Usuário EBPL 
acima da media-
na (conforme % 
dos emprésti-
mos com garan-
tia soberana)

Colômbia
República  

Dominicana
Guatemala
Jamaica
Panamá

Brasil
México
Uruguai

Usuário EBPL 
abaixo da 
mediana (con-
forme % dos 
empréstimos 
com garantia 
soberana)

Peru El Salvador
Haiti
Honduras
Paraguai

Não usuário Barbados
Suriname

Bolívia
Chile (cancelado)
Guiana
Nicarágua
Bahamas
Trinidad & 

Tobago

Argentina
Belize
Costa Rica
Equador
Venezuela

 
Observação: Barbados, Trinidad & Tobago e Bahamas não se qualificavam para empréstimos do Banco Mundial durante o período devido a 
limitações de renda per capita. O BID não conta com regras de “classificação” semelhantes para os mutuários.

 
Em termos de complementariedade com outros instrumentos do Banco, a grande maioria 
das séries de PBP tem sido acompanhada de CTs paralelas, que geralmente oferecem apoio 
ao diálogo político, trabalho de diagnóstico e cumprimento da condicionalidade (Figura 
II.2). O apoio oferecido pelas CTs é muito relevante por dois motivos. Primeiro, enquanto 
os recursos dos PBLs são direcionados ao tesouro nacional, as CTs correspondentes dão 
apoio direto aos ministérios responsáveis pelas reformas. Segundo, há uma forte relação 
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positiva entre o apoio da CT e a probabilidade de concluir a série de PBPs. Em uma esca-
la menor, os empréstimos de investimentos também têm acompanhado os processos de 
PBPs. Dois exemplos de produtos complementares estão destacados no Box II.2.

FIGURA II.2. Numero de CTs paralelas em series PBP

Fonte: OVE, baseada em 82 series PBPs

A análise do OVE sugere que os empréstimos baseados em políticas concedidos pelo 
Banco geralmente acompanham os processos de reforma nas áreas nas quais o Banco 
acumula conhecimento e experiência, dando continuidade ao diálogo político de longo 
prazo em nível do nacional. Essa constatação também é compatível com a hipótese de 
que quando os países precisam de rápido apoio financeiro, o Banco se concentra nos 
setores em que ele possui experiência de forma que o apoio financeiro possa ocorrer 
mais rapidamente. 

Cerca de 13% de todas as operações baseadas em políticas aprovadas desde 1989—apro-
ximadamente um quarto dos financiamentos totais baseados em políticas—têm sido co-
-financiados com outros parceiros de desenvolvimento, principalmente o Banco Mun-
dial. A maioria dos co-financiamentos ocorreu no início da criação dos PBLs, embora 
em escala menor, permaneceu importante até 2005. Desde então, o Banco tem financia-
do quase todos os PBLs individualmente. Paralelamente, as aprovações de PBLs depen-
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BOX II.2 

O PROGRAMA DE REFORMA DO 
TRANSPORTE NA COLÔMBIA E O PROGRAMA 
DE REFORMA ENERGÉTICA NA NICARÁGUA
O Banco ofereceu um apoio de longo prazo à 
Colômbia no processo de institucionalização da 
Política de Logística Nacional, primordialmente 
através de um conjunto de empréstimos para in-
vestimento (CO-L1065 e CO0263) aprovados em 
2004 e 2008 para apoiar a participação privada 
e as concessões em infraestrutura. O CO-T1214, 
aprovado em 2010, também fomentou o diálogo 
no setor, apoiando as negociações comerciais e a 
implementação de acordos comerciais. Em 2011, 
esse trabalho foi complementado pela aprovação 
do primeiro empréstimo de séries de PBP para 
apoiar a Política Logística Nacional (CO-L1090), 
que tinha como objetivo auxiliar a Colômbia na 
implementação da política. Diversas CTs presta-
ram apoio paralelo (RE-477): uma CT reembolsá-
vel (CO-L1109) e seis CTs não reembolsáveis. Em 
boa parte, contudo, muitas condições incluídas 

no PBP se basearam nas medidas cumpridas 
anteriormente (e o segundo empréstimo da série 
nunca foi realizado). 

Da mesma forma, o apoio do Banco ao Progra-
ma de Fortalecimento do Setor Energético na 
Nicarágua, iniciado em 2013, foi precedido de 
uma série de empréstimos para investimen-
to—o Programa de Apoio ao Setor Energético 
(NI-L1021, NI-L1022 e NI-L1036) e o Programa 
de Energias Renováveis e Eletrificação Susten-
tável (NI-L1040, NI-L1050 e NI-L1063) em 2010. 
PBPAs séries de PBP têm como objetivo conso-
lidar o progresso alcançado através desses em-
préstimos para investimento, promovendo mais 
reformas nas áreas de sustentabilidade financei-
ra, transparência e desenvolvimento de energia 
sustentável, e integração regional. 

Empréstimos de investimentos e Cooperações Técnicas relacionadas ao PBP CO-L1090

CO-L1090

CO-L1065

CO-L1109

CO-0263 CO-T1229

CO-T1245CO-T1233

CO-T1237

CO-T1214

CO-T1230

CO-T1238

PBP

Empréstimos de investimentos

CT

Apoio direto para PBP

Apoio indireto para PBP (no mes-

mo tópico e área em que não foram especifi-

camente aprovados para apoiarem o PBP).
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diam muito da existência de um programa de apoio do FMI nos países mutuários. Essa 
tendência foi diminuindo ao longo do tempo, devido à redução dos programas de apoio 
do FMI na América Latina e Caribe e ao crescente desprendimento do BID as avaliações 
do FMI (além da ampliação do uso de análise interna). 

 
VANTAGENS DA APLICAÇÃO DOS PBLs 

A importância dos PBLs nos empréstimos do Banco pode ser atribuída tanto a fatores 
relacionados à demanda (por exemplo, mutuário) quanto à oferta (por exemplo, Banco). 
Do ponto de vista da demanda, os PBLs fornecem apoio orçamentário com rápido de-
sembolso e podem ter custos menores de transação que os projetos de investimentos; 
esses empréstimos costumam oferecer assessoria em assuntos relacionados a políticas 
e capacitação; e podem ajudar os governos a criar consenso e legitimar sua agenda de 
reformas. Essa análise constatou que a justificativa predominante dos países para o uso 
de PBLs é o apoio orçamentário em tempos de tensão financeira. Especificamente, os 
países utilizam os PBLs para lidar com as exigências de financiamento reais ou previs-
tas, mas o uso dos PBLs aumenta muito em situações de choques econômicos. Isso de 
fato acontece nas pequenas economias, que tendem a ser mais vulneráveis aos choques 
econômicos externos e para as quais o financiamento do BID pode ser decisivo para 
acalmar um período turbulento. Assim sendo, o papel anticíclico dos PBLs tem sido 
bastante limitado, como observado anteriormente. 

Do ponto de vista do Banco, os PBLs podem ser elaborados e implementados com mais 
rapidez e menor custo que os projetos de investimentos, e geram mais renda por dólar 
aprovado. Além disso, em dezembro de 2014, a qualidade de crédito da carteira de PBLs, 
como refletido pelas classificações dos países-membro mutuários, era melhor do que a 
da carteira de investimentos. 

Os desembolsos de PBLs tendem a atingir seu ponto mais alto nos anos fiscais do BID e 
dos países. Esse fenômeno provavelmente reflete os incentivos conjuntos para requerer 
e fornecer este instrumento de crédito, junto com os incentivos criados pelo processo 
anual de programação de país do BID para impulsionar as aprovações de projetos (mui-
tas vezes seguidas de desembolsos no caso dos PBLs) no final do ano.
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ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO 

 
Para uma análise detalhada das características de elaboração e implementação, o OVE 
criou uma amostra aleatória estratificada de 40 programas baseados em políticas que 
abrangem 70 empréstimos em 18 países. A amostra foi extraída do conjunto de progra-
mas baseados em políticas aprovados desde 2005 em quatro áreas temáticas—gover-
nança e gestão econômica do setor público, setores sociais, setor financeiro e energético. 
A amostra corresponde à metade dos programas aprovados nessas áreas durante o pe-
ríodo. O OVE analisou a amostra com base em três dimensões: profundidade política, 
encadeamento e lógica vertical (Tabela II.2).

TABELA II.2 A abordagem do OVE às Características de Elaboração dos PBLs 

Dimensão Descrição

Profundi-
dade 

A medida em que as condições de políticas são suficientemente fundamentais para des-
encadear, por si mesmas, uma mudança institucional ou de política. Condições de políti-
cas muito orientadas a processos ou facilmente reversíveis, ou que apenas sugerem 
intenções, são consideradas de baixa profundidade; as condições de impacto imediato 
(mas não duradouro) são normalmente consideradas de média profundidade; e as 
condições que podem, por si mesmas, desencadear mudanças duradouras no ambiente 
institucional ou de políticas são consideradas de alta profundidade. A dimensão da 
profundidade inclui uma análise de progressão que avalia em que medida as condições 
de políticas aumentam em profundidade conforme os avanços do programa de reforma.

Encadeamen-
to Sequencial 

A medida em que as condições de políticas incluídas em cada parcela de um PBL de 
múltiplas parcelas, ou em cada empréstimo de uma série de PBP, segue uma sequência 
lógica no tempo, apoiando diferentes estágios do ciclo do processo de reforma: formu-
lação ou elaboração, adoção ou aprovação, implementação, monitoramento e avaliação.

Lógica 
vertical

A coerência entre as condições e o objetivo do programa de reforma e os indicadores de 
resultados.

Fonte: OVE. Para detalhes adicionais, ver nota técnica, Anexo.

 
Elaboração. O OVE constatou que o encadeamento sequencial de condicionalidade 
tem seguido normalmente os estágios do ciclo de reforma: tanto para os PBLs quanto 
para os PBPs com múltiplas parcelas, as condições da primeira parcela ou empréstimo 
se concentram nos primeiros estágios do processo de reforma política (preparo, aprova-



RELATÓRIO ANUAL   ‘15 RESUMO DE ATIVIDADES E ANÁLISE DE EMPRÉSTIMOS BASEADOS EM POLÍTICAS

ção), enquanto uma fatia maior das condições em parcelas ou empréstimos subsequen-
tes se concentra na implementação. Isso sugere que, comparativamente, o Banco apoia 
um processo de reforma desde a etapa inicial e tem como objetivo manter seu apoio até 
as etapas posteriores. No entanto, o estágio de monitoramento e avaliação é raramente 
incluído como condicionalidade. 

O OVE também constatou que 15% das condições da amostra apresentavam alta pro-
fundidade, 54% apresentavam média profundidade e o restante, baixa profundidade. As 
condições com baixa profundidade exigem medidas básicas isoladas ou simplesmen-
te intenções expressas, de forma que dificilmente podem ser consideradas “essenciais 
para o alcance dos resultados esperados,” conforme previsto nas diretrizes do Banco 
(CS-3633-1). Isso sugere que há espaço para a redução do uso de medidas de baixa pro-
fundidade como condições de políticas nos PBLs do Banco. 

O OVE também constatou que a profundidade das condições aumenta conforme os 
avanços no processo de reforma: 43% das condições dos primeiros empréstimos das 
séries de PBPs tendem a ter baixa profundidade, enquanto a proporção cai para 30% e 
16% no segundo e terceiro empréstimos, respectivamente (Figura II.3). 

FIGURA II.3.   Profundidade e Sequencia do Empréstimo – Series de PBPs 
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Na análise da profundidade política e institucional surgem diferenças acentuadas entre 
os países, bem como entre os programas dentro dos países. Entretanto, no geral, três 
constatações se destacam: (i) o progresso do país em busca de um processo de reforma 
no início do programa está positivamente relacionado à profundidade do programa; (ii) 
reformas apoiadas em momentos de crise são um pouco mais profundas; e (iii) pro-
gramas dos setores financeiro e energético tendem a ter mais profundidade do que os 
programas de gestão pública e social e dos conjuntos macroeconômicos. No entanto, o 
fato de que os PBLs muitas vezes recompensem reformas já realizadas dificulta o enten-
dimento dessas constatações.

A análise constatou que não existe correlação entre o tamanho do empréstimo conce-
dido e a quantidade de condições de políticas ou entre o tamanho do empréstimo e a 
profundidade do programa de reforma apoiado. 

Implementação. No âmbito dos tradicionais PBLs com múltiplas parcelas, os países 
costumavam pedir isenções caso não conseguissem cumprir com a condicionalidade. 
No caso dos PBPs, os países não precisam pedir isenções, mas as condições de políticas 
em si divergem dos pontos indicativos originais. 

Além disso, muitos programas de PBPs não estão totalmente concluídos (ou seja, eles 
foram “cortados”)3. Das 82 séries de PBPs aprovadas entre 2005 e 2014, 59 alcançaram o 
estágio maduro e, desses, 44% foram cortados (Figura II.4). Considerando que as condi-
ções de alta profundidade tendem a se concentrar nos últimos empréstimos da série, o 
corte prejudica a profundidade do programa como um todo. No entanto, os motivos para 
o corte dos PBPs variam em cada caso e não estão claramente relacionados à profundi-
dade do programa. O corte está normalmente associado a mudanças nas exigências de 
financiamento dos países e/ou nas prioridades do governo. Nesse sentido, a análise do 
OVE sugere que deve existir uma margem para melhorar o alinhamento de tempo entre 
o apoio do Banco a um programa de reforma e o ciclo político do país. 

3 De acordo com a definição estabelecida pelo Escritório de Planejamento Estratégico e Eficácia de Desenvolvimento do BID (SPD), o 
OVE considera que as séries de PBLs foram interrompidas ou “cortadas”, em um dos casos a seguir: (a) o governo solicita formalmente 
a interrupção de pelo menos uma operação das séries; (b) não há empréstimo previsto 24 meses após a data do último desembolso da 
operação mais recente; ou (c) um empréstimo pendente nas séries se manteve no planejamento por mais de 36 meses após a data do 
último desembolso da operação mais recente.
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FIGURA II.4  Status das Series PBPs, 2005-2014

Fonte: OVE, baseada em 82 series PBPs

 
O OVE constatou também que em muitos casos os países continuam seus trabalhos de 
reforma após o corte do PBP, embora muitas vezes em ritmo mais lento. Isso questiona 
a capacidade e os incentivos do Banco para avaliar de modo realista — junto ao mutuá-
rio—o ritmo das reformas.

Monitoramento e avaliação. A avaliabilidade dos PBLs tem sido tradicionalmente 
mais fraca que a dos empréstimos de investimentos, com pontuações na DEM mais bai-
xas no momento de aprovação do empréstimo. As pontuações são especialmente baixas 
no monitoramento e avaliação, talvez refletindo os desafios metodológicos na estimativa 
do impacto de um PBL. A análise do OVE constatou também que os objetivos do pro-
grama não contam com bons indicadores de resultados/impactos para acessa-los, con-
siderando que as matrizes de resultados concentram-se principalmente nas atividades 
e produtos. 

O monitoramento dos PBLs tem sido tradicionalmente fraco. Até recentemente, para 
as séries que foram indefinidamente adiadas ou suspensas, a equipe ainda não havia 
preparado um PCR. Além disso, a natureza de rápido desembolso dos PBLs faz com 
que muitos empréstimos nunca estejam sujeitos ao ciclo de reporte de monitoramento 
de projeto, que dura seis meses. As novas diretrizes de PCR aprovadas em agosto de 
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2014 representam um avanço considerável, pois determinam que um PCR seja produzi-
do mesmo quando a série é interrompida ou a próxima operação na série é indefinida-
mente adiada. Outra mudança importante recentemente incorporada aos PBLs incluiu 
a obrigatoriedade da análise econômica. 

 
SUMÁRIO E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Do ponto de vista conceitual, os PBLs exercem um papel fundamental no apoio às re-
formas políticas e institucionais. Os recursos dos PBLs são fungíveis—assim como são, 
definitivamente, muitos dos empréstimos de investimentos. Na medida em que os paí-
ses da América Latina e Caribe começaram a ter acesso aos mercados de capitais, o BID 
desenvolveu modalidades mais flexíveis de empréstimos baseados em políticas, que 
têm sido muito atraentes para os mutuários. O uso dos PBLs tem variado bastante nos 
países da América Latina e Caribe, embora cada país tenha tido pelo menos um PBL 
desde 1990. A proporção de PBLs na carteira total com garantia soberana mostra que 
não existe relação significativa com os níveis de renda dos países ou os indicadores de 
fortalecimento institucional.

Historicamente, existe uma dupla motivação para a concessão de empréstimos basea-
dos em políticas por parte do Banco: proporcionar aos países mutuários liquidez para 
ajudar a atender suas necessidades orçamentárias e/ou de equilíbrio do financiamento 
de seus pagamentos, e apoiá-los na realização de reformas políticas e institucionais. O 
equilíbrio entre esses objetivos varia, e não se pode sempre supor que haja compatibili-
dade entre eles. Por exemplo, quando as necessidades de financiamento de um país são 
grandes, os elementos políticos se tornam secundários. Sob esse aspecto, o OVE cons-
tatou que não existe correlação entre o tamanho do empréstimo concedido (em termos 
absolutos e em termos per capita) e a quantidade de condições de políticas, ou entre 
o tamanho do empréstimo e a profundidade do programa de reforma apoiado. Essas 
constatações estão de acordo com as diretrizes de empréstimos baseados em políticas 
do Banco, o que deixa claro que o volume de empréstimos não está necessariamente 
relacionado ao custo das reformas políticas e às mudanças institucionais apoiadas pelos 
PBLs, e sim às necessidades de financiamento do país.



RELATÓRIO ANUAL   ‘15 RESUMO DE ATIVIDADES E ANÁLISE DE EMPRÉSTIMOS BASEADOS EM POLÍTICAS

Tendo em vista que o Banco analisa seus instrumentos de crédito em 2016, seria im-
portante que o Banco analisasse sua estrutura e orientação para os PBLs. As diversas 
disposições que compõem a estrutura dos PBLs têm evoluído ao longo dos anos, mas 
permanecem, de certa forma, pouco claras, e essa falta de clareza pode ter como conse-
quência uma formulação deficiente. Por exemplo, as diretrizes operacionais do Banco 
para os empréstimos baseados em políticas dão pouca orientação sobre o que se con-
sidera reforma política ou institucional e, portanto, sobre condicionalidade política 
adequada. Além disso, a justificação lógica dos limites específicos para os empréstimos 
baseados em políticas (gerais e não por país) carece de fundamentação analítica e em-
pírica. Além disso, ainda não está claro se os PBLs servem para alavancar reformas 
(ou seja, possibilitar reformas que não seriam realizadas de outra forma), para apoiar a 
implementação de reformas (por exemplo, por meio do aporte de conhecimento técnico) 
ou para recompensar as reformas já realizadas. Por exemplo, até que ponto devem os 
PBLs se basear nas medidas tomadas antes do início das operações? Por quanto tempo 
as medidas ainda podem ser consideradas condições de políticas em um PBL do Banco? 

Quanto ao conteúdo do empréstimo, a orientação do Banco é que as condições das polí-
ticas sejam decisivas e em menor quantidade possível. No entanto, o OVE constatou que 
um terço das condições de políticas são de baixa profundidade, envolvendo medidas 
isoladas básicas, ou apenas intenções expressas – condições que dificilmente podem ser 
consideradas essenciais para o alcance dos resultados esperados, como previsto pelas 
diretrizes do Banco. Além disso, o número médio de condições dos programas de em-
préstimos baseados em políticas aumentou na última década, embora um maior núme-
ro de condições não signifique maior profundidade. As CTs podem ser o instrumento 
ideal para ajudar os países a concretizar as medidas básicas necessárias para estabele-
cer a base para um programa de reforma, possibilitando mais parcimônia na seleção da 
condicionalidade do PBL. 

Finalmente, com relação à implementação, das 82 séries de PBLs aprovadas entre 2005 e 
2014, 23 ainda estão ativas, 33 foram concluídas e 26 foram cortadas. Dessa forma, a taxa 
de corte até esta data (o número de séries cortadas considerando a soma de séries con-
cluídas e cortadas) é 44%. Em alguns países, o corte resultou em mudanças frequentes 
no foco político dos PBLs do Banco. Considerando que as condições de profundidade 
média e alta tendem a se concentrar no segundo e terceiro empréstimos de uma série, o 
corte das séries de PBLs dilui a profundidade total dos programas de PBLs (embora isso 
não indique necessariamente o fim do processo de reforma do país). Significativamente, 
o OVE constatou uma relação positiva entre o uso da CT paralelamente às séries de 
PBLs e a probabilidade de conclusão das séries. 
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As avaliações analisadas neste Relatório Anual ressaltam o papel do BID como um im-
portante parceiro de desenvolvimento para os países da América Latina e Caribe, e o 
papel dos PBLs como instrumento chave do apoio do Banco. À medida que as condições 
econômicas e o cenário de financiamento do desenvolvimento evoluem na região, o BID 
precisa analisar e atualizar seu pacote de instrumentos de crédito e doações para garan-
tir sua relevância e eficácia contínua. 
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