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Avaliar o que funciona é fundamental para aprendizagem, prestação de contas e melhora 
do desempenho. Bancos multilaterais de desenvolvimento, como o Banco Interamericano 
de Desenvolvimento (BID), têm papéis importantes a desempenhar na melhoria de vidas, 
muitas vezes aquelas das pessoas mais pobres e vulneráveis do mundo. Esses papéis são 
inspiradores e promissores, mas também carregam um pesado fardo de responsabilidade. 

O Escritório de Avaliação e Supervisão (OVE) é o escritório de avaliação independen-
te do Grupo do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Desde a sua criação, há 17 
anos, procurou fornecer feedback preciso e construtivo sobre a efetividade do desen-
volvimento à Diretoria Executiva do BID - e, mais recentemente, à Diretoria Executiva 
da Corporação Interamericana de Investimentos. O trabalho do OVE complementa o 
da gestão do Grupo BID, que é responsável por trabalhar com os países clientes, para 
projetar e monitorar projetos de desenvolvimento “avaliáveis” e fornecer suas próprias 
autoavaliações dos resultados do projeto. As avaliações do OVE são divulgadas ao pú-
blico e estão disponíveis, juntamente com as respectivas respostas da administração do 
Banco, em www.iadb.org/evaluation. 

Este é o terceiro relatório anual preparado pelo OVE. Seu objetivo é fornecer uma visão 
geral do trabalho de avaliação que o OVE realizou em 2016. Você está convidado a re-
visá-lo e a divulgar os resultados. É imperativo que os bancos multilaterais de desen-
volvimento e a comunidade de desenvolvimento em geral aprendam atravez de susas 
experiências  e busquem evitar erros dispendiosos, sempre que possível. Uma avaliação 
relevante e de alta qualidade é fundamental para esse fim.

Gostaria de agradecer aos muitos funcionários e gerentes do Grupo BID e de insti-
tuições parceiras de financiamento do desenvolvimento, com os quais o OVE interagiu 
na preparação dessas avaliações, e aos muitas contrapartes em países clientes, que com-
partilharam seus conhecimentos e perspectivas. Estamos todos comprometidos com a 
missão do Grupo BID de ajudar as economias e os povos da América Latina e do Caribe 
a crescer e a prosperar.

       Cheryl W. Gray
       Diretor

http://www.iadb.org/evaluation
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O Escritório de Avaliação e Supervisão (OVE) é um escritório indepen-
dente do Grupo Banco Interamericano de Desenvolvimento (IDBG ou 
Grupo BID), criado para promover a efetividade em promover desenvol-
vimento da instituição através de avaliações. O OVE faz parte do IDBG, 
mas reporta diretamente à Diretoria Executiva - uma estrutura que in-
centiva a objetividade, permitindo, ao mesmo tempo, estreitas interações 
com outras partes da organização.

As avaliações do OVE têm incluído uma vasta gama de tópicos ao longo dos anos. Ao 
trabalhar com a Diretoria, para definir um programa de trabalho a cada ano, o OVE tem 
como objetivo avaliar temas de desenvolvimento e questões corporativas, que prova-
velmente serão de grande relevância, no futuro, para o Grupo BID e para os países da 
América Latina e do Caribe. Também busca assegurar que as avaliações sejam progra-
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madas adequadamente para estarem no caminho crítico de tomada de decisões no BID e 
na sua organização irmã do setor privado, a Corporação Interamericana de Investimen-
tos (CII). As avaliações do OVE destinam-se a fomentar tanto a aprendizagem quanto 
a prestação de contas e a apoiar a gestão e o pessoal em suas funções operacionais e as 
Diretorias do BID e da CII em seu papel de governança. Além disso, o OVE apoia o de-
senvolvimento de capacidades de avaliação na região da ALC e busca compartilhar os 
resultados da avaliação com os países membros do Banco. 

AVALIAÇÕES OVE POR ÁREA TEMÁTICA, 2011-2017
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O OVE produziu, durante 2016, 15 avaliações e seu relatório anual. Ao fazer isso, os 
especialistas do OVE viajaram para 18 países, em mais de 30 missões, entrevistaram 
mais de 1.750 pessoas e analisaram mais de 1.000 operações. Este relatório fornece bre-
ves resumos das avaliações concluídas em 2016 e discute alguns temas chave que deles 
emergiram. 

 

 AVALIAÇÕES DO OVE EM 2016

Habitação no 
Caribe

Intermediários 
financeiros

Programas para 
Água Rural: 
Paraguai

Parcerias Público-
-Privadas

Transporte urba-
no e Pobreza Cali 
e Lima

Iniciativa de Cida-
des Sustentáveis

http://www.iadb.org/ove/housing
http://www.iadb.org/ove/housing
http://www.iadb.org/ove/FI
http://www.iadb.org/ove/FI
http://www.iadb.org/ove/water
http://www.iadb.org/ove/water
http://www.iadb.org/ove/water
http://www.iadb.org/ove/PPP
http://www.iadb.org/ove/PPP
http://www.iadb.org/ove/transport
http://www.iadb.org/ove/transport
http://www.iadb.org/ove/transport
http://www.iadb.org/ove/Cities
http://www.iadb.org/ove/Cities
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Instrumentos 
para empréstimos 
contingentes

Argentina

Peru

Investimento em 
ações

Guatemala

Suriname

A Evolução 
das Despesas 
Administrativas 
no BID

Haiti

Trinidad e  
Tobago

http://www.iadb.org/ove/ContingentLending
http://www.iadb.org/ove/ContingentLending
http://www.iadb.org/ove/ContingentLending
http://www.iadb.org/ove/Argentina
http://www.iadb.org/ove/Peru
http://www.iadb.org/ove/EquityInvesting
http://www.iadb.org/ove/EquityInvesting
http://www.iadb.org/ove/Guatemala
http://www.iadb.org/ove/Suriname
http://www.iadb.org/ove/Budget
http://www.iadb.org/ove/Budget
http://www.iadb.org/ove/Budget
http://www.iadb.org/ove/Budget
http://www.iadb.org/ove/Haiti
http://www.iadb.org/ove/TrinidadTobago
http://www.iadb.org/ove/TrinidadTobago
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O programa de trabalho do OVE para 2017 inclui 14 avaliações principais e um relatório 
anual, conforme mostrado no cronograma abaixo.

PROGRAMA DE TRABALHO DO OVE PARA 2017
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AVALIAÇÃO DE 
RESULTADOS AO 
NÍVEL DO PROJETO 
INDIVIDUAL

O OVE ajuda o IDBG a avaliar os resultados de projetos individuais de duas maneiras. 
Primeiro, faz revisões comparativas de projetos para identificar lições relacionadas ao 
projeto e à implementação do projeto. O OVE concluiu três análises comparativas apro-
fundadas em 2016. Foi examinado o impacto dos sistemas de trânsito rápido de ônibus 
em Lima e Cali sobre pessoas pobres e como os benefícios para elas poderiam ser au-
mentados. Um segundo estudou sistemas de abastecimento de água rural no Paraguai, 
que são apoiados pelo BID, buscando entender as razões de seu sucesso. Um terceiro 
analisou o projeto e os resultados dos programas de habitação apoiados pelo BID em 
quatro países do Caribe - Barbados, Guiana, Suriname e Trinidad e Tobago. 

Além de realizar suas próprias avaliações de projetos, o OVE desempenha um papel-
-chave na arquitetura de autoavaliação do projeto do Grupo BID. Em 2014, o BID atuali-
zou seu sistema de auto relato ex-post de resultados de projetos, para projetos do setor 
público, através de Relatórios de Conclusão de Projeto (PCRs). Em 2015, o Grupo BID 
revisou seu sistema de auto relato de resultados de projetos do setor privado por meio 
de Relatórios Ampliados de Supervisão (XSRs) e a CII está, atualmente, usando o siste-
ma revisado. Em 2016, o OVE começou a validar o primeiro conjunto de PCRs e XSRs 
preparados dentro dos novos sistemas e espera discutir os resultados com os Diretores 
Executivos do IDBG, no segundo trimestre de 2017.

Monitorar e avaliar os resultados ao nível do projeto constitui o alicerce do sistema de 
avaliação de qualquer banco multilateral de desenvolvimento (BMD). Os importantes 
esforços feitos para fortalecer o sistema de medição de resultados de projetos do IDBG 
estão começando a dar frutos e precisam de apoio contínuo.

https://publications.iadb.org/handle/11319/7695?locale-attribute=en
https://publications.iadb.org/handle/11319/7695?locale-attribute=en
https://publications.iadb.org/handle/11319/7614?locale-attribute=en
https://publications.iadb.org/handle/11319/8164?locale-attribute=en&
https://publications.iadb.org/handle/11319/8164?locale-attribute=en&
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Transporte urbano e Pobreza: Efeitos de mo-
bilidade e acessibilidade dos sistemas BRT 
apoiados pelo BID em Cali e Lima. Esta ava-
liação estuda o uso, pelos pobres, de sistemas 
de transporte rápido por ônibus (BRT) nessas 
duas cidades, após uma avaliação prévia visan-
do a efetividade mais ampla desses sistemas. 
Ele conclui que a cobertura de áreas pobres e a 
acessibilidade são substancialmente melhores 
em Cali (principalmente por causa de sua tarifa 
integrada), enquanto a economia de tempo é a 
principal vantagem em Lima. A avaliação sugere 
que o IDB ajuda essas duas cidades a aumentar a 
cobertura espacial e a melhorar a integração e a 
qualidade das rotas do BRT, explora estratégias 
para direcionar os subsídios relacionados à de-
manda e à oferta, facilita o diálogo entre as par-
tes interessadas e fortalece a capacidade técnica 
das autoridades do BRT.

Água Rural no Paraguai. Este estudo sobre o 
funcionamento e a sustentabilidade de 100 siste-
mas de água rural implementados no Paraguai 
com apoio do BID, entre 2004 e 2010, comprova 
que os sistemas estão funcionando bem, com 
alta qualidade e poucas interrupções. Este su-
cesso deve-se, em grande parte, à capacidade dos 
operadores de responder rápida e eficazmente a 
problemas técnicos (em especial no funciona-
mento e na manutenção das bombas). As comu-
nidades dão grande valor ao serviço e estão dis-
postas a pagar o suficiente para operação regular 
do sistema, mas não para o investimento inicial 

NOSSAS AVALIAÇÕES COMPARATIVAS DE 
PROJETOS: UMA ANÁLISE APROFUNDADA DAS 
OPERAÇÕES DO GRUPO BID

ou para uma expansão necessária. Em termos 
de sustentabilidade, uma análise econométrica 
mostra que os fatores econômicos e técnicos são 
mais importantes do que a participação social e 
os fatores ambientais.

Programas de Habitação de Baixa Renda no 
Caribe. A avaliação compara programas de 
melhoramento de moradias e de bairros apoia-
dos pelo BID em Barbados, Guiana, Suriname e 
Trinidad e Tobago. Ele conclui que a intervenção 
pública direta é necessária, pois o setor privado 
tem pouco apetite para o desenvolvimento de 
habitações para pessoas de baixa renda. No en-
tanto, os projetos não parecem estar embasados 
por análises de demanda de habitação e todos 
os quatro programas enfrentam desafios na im-
plementação. Embora os quatro programas me-
lhorem as condições de vida dos beneficiários, a 
avaliação aponta várias restrições - localização, 
política de terras e planejamento - que precisam 
de mais atenção. Ambiguidades sobre os direi-
tos de propriedade, baixa capacidade institucio-
nal e mudanças nas prioridades do governo são 
temas recorrentes em todos os países. 

https://publications.iadb.org/handle/11319/7695?locale-attribute=en
https://publications.iadb.org/handle/11319/7614?locale-attribute=en
https://publications.iadb.org/handle/11319/8164?locale-attribute=en&
https://publications.iadb.org/handle/11319/8164?locale-attribute=en&
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REVISÃO DOS 
INSTRUMENTOS E 
ABORDAGENS DO  
GRUPO BID

A maioria dos relatórios do OVE tem um alcance mais amplo do que avaliações de pro-
jetos individuais, enfocando a eficácia de desenvolvimento dos principais programas e 
iniciativas do BID e da CII e complementando - às vezes baseando-se - no monitoramen-
to de resultados em nível de projeto. No ano passado, o OVE concluiu cinco avaliações, 
que avaliam a experiência com instrumentos específicos do IDBG ou modos de engaja-
mento de clientes: 

Trabalho do Grupo BID Através de Intermediários Financeiros

Instrumentos para empréstimos contingentes

Investimento em ações

Parcerias Público-Privadas (PPPs)

Iniciativa de Cidades Emergentes e Sustentáveis (ESCI)

 
Estas avaliações abordam temas de grande importância para o IDBG. Os empréstimos 
concedidos através de intermediários financeiros e empréstimos para PPPs representa-
ram, cada um, um montante considerável de compromissos do IDBG durante a década 
revista - cerca de US$1,7 bilhão e US$580 milhões, em média, por ano, respectivamente. 
Os empréstimos contingentes e o capital próprio representaram participações muito 
mais reduzidas dos compromissos do IDBG, nos últimos anos, mas possuem caracte-

http://www.iadb.org/en/office-of-evaluation-and-oversight/evaluation-of-idb-groups-work-through-financial-intermediaries,20678.html
https://publications.iadb.org/handle/11319/7633?locale-attribute=en
https://publications.iadb.org/handle/11319/8207
http://www.iadb.org/ove/PPP
https://publications.iadb.org/handle/11319/8058?locale-attribute=en


ANNUAL REPORT ‘16RELATÓRIO ANUAL ‘16

rísticas únicas, que são de interesse para os países da ALC e têm potencial para crescer, 
no futuro. A avaliação do programa ESCI - iniciado em 2011 e financiado integralmente 
por doações - é a primeira avaliação aprofundada do OVE sobre um importante pro-
grama de cooperação técnica do IDBG. Essas avaliações complementam a revisão da 
OVE de Crédito Baseado em Políticas - outro importante instrumento do BID - concluí-
do em 2015 e resumido no Relatório Anual do ano passado.

Estas cinco avaliações de 2016 destacam muitos fatores que influenciam a efetividade 
do engajamento do IDBG com os países clientes. Uma das principais descobertas, co-
muns a todos eles, é a necessidade de uma visão estratégica clara. O que o Grupo BID 
espera alcançar, para seus clientes e para si mesmo? Em que condições o instrumento 
agregará valor no contexto do país? Que fundamentos são necessários para o sucesso 
do instrumento? Quais são os riscos e custos associados, e como eles podem ser miti-
gados? Ser capaz de responder a essas perguntas é essencial para o sucesso do IDBG.

Uma questão fundamental é o papel e a vantagem comparativa do Grupo BID. A análi-
se dos instrumentos de empréstimos contingentes, por exemplo, questiona se e em 
que medida o IDBG deveria desempenhar um papel anticíclico, reservando recursos, 
que poderiam ser usados atualmente para empréstimos, de modo a preservar a capa-
cidade de resposta em uma recessão. O Fundo Monetário Internacional (FMI) tem um 
claro mandato anticíclico. Em que medida pode e deve o BID e outros BDMs duplicar 
isso? Esta questão estratégica está no cerne das decisões do IDBG sobre a concepção 
e utilização de instrumentos de empréstimo anticíclicos. A revisão do OVE destaca os 
compromissos de compensação e questões relevantes a ter em mente quando se consi-
dera este tópico.

Do lado do setor privado, a revisão de investimentos em capital do OVE também 
enfatiza a necessidade de a CII considerar cuidadosamente sua vantagem comparativa 
e os trade-offs envolvidos na construção de uma carteira de ações. A CII tem investido 
em ações desde a sua criação, embora o nível de capital tenha sido relativamente limita-
do - um total de 130 operações (em média cerca de cinco por ano) por US$383 milhões, 
desde 1989. Olhando para o futuro, o plano de negócios da CII aloca entre US$25 mi-
lhões e US$50 milhões anuais para investimentos de capital. A revisão do OVE conclui 
que as instituições financeiras de desenvolvimento de comparação (IFDs) investiram 
em média cerca de 20% de sua carteira em ações, geralmente por meio de carteiras bem 
diversificadas. O desenvolvimento desses programas de equidade foi tipicamente um 
processo gradual, que levou várias décadas, durante o qual foi necessário aprender o 

http://www.iadb.org/en/office-of-evaluation-and-oversight/ove-annual-report-2015,20677.html
https://publications.iadb.org/handle/11319/7633?locale-attribute=en
https://publications.iadb.org/handle/11319/8207
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EMPRÉSTIMOS CONTINGENTES:  
PESANDO COMPROMISSOS DE COMPENSAÇÃO

Os empréstimos contingentes visam garantir a 
disponibilidade de fundos para uma necessida-
de de financiamento real, geralmente condicio-
nada à ocorrência de um determinado estado 
ou evento. Enquanto o BID tradicionalmente 
se concentrou nos empréstimos de emergência 
ex-post em tempos de crise, durante os anos de 
2009 a 2012 adoptou quatro instrumentos con-
tingentes que permitiram aos países empenha-
rem-se preventivamente em situações de crise 
econômica ou de catástrofes naturais.  A avalia-
ção do OVE mostra que, na prática, a demanda 
por esses instrumentos tem sido limitada, não 
apenas no BID, mas também nas instituições 
parceiras. A maioria dos países não está dispos-
ta a pagar um prêmio significativo nas taxas de 
“front-end” e “stand-by” para produtos contin-
gentes. Além disso, as condições não financeiras 
afetam a procura, caso reduzam a certeza dos 
mutuários sobre a disponibilidade rápida de 
fundos quando necessários. 

Outros fatores que afetam a demanda incluem 
o limitado conhecimento sobre os produtos e a 
incerteza sobre a disponibilidade de recursos, 
dado o capital cada vez mais limitado do BID. Os 
países mais pobres têm pouco acesso a emprés-
timos contingentes para crises financeiras e eco-
nômicas: somente o FMI tem produtos para eles. 
Finalmente, a avaliação aponta que os bancos 
multilaterais de desenvolvimento podem tam-
bém agregar valor ao ajudar os clientes a abor-
dar os riscos de outras formas, que não pelos 
empréstimos. Um bom exemplo é o sucesso do 
Banco Mundial em ajudar os clientes a ter acesso 
a seguros privados para desastres naturais.

Com base nessas descobertas, a revisão do OVE 
sugere que o BID realize consultas cuidadosas 
com as partes interessadas para construir uma 
visão estratégica amplamente compartilhada 
sobre :

Vantagem comparativa do BID e capacidade 
de concessão de empréstimos anticíclicos; 

Compromissos entre poupanças conjuntas 
(sob a forma de um amortecedor de capital) 
e individuais (dentro dos envelopes de em-
préstimo dos países), para tempos difíceis; 

Opções para instrumentos de empréstimo 
(incluindo emergência versus empréstimo 
contingente, termos e condições e elegibili-
dade); e 

Demanda e capacidade do BID como inter-
mediário de risco.
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carteira de ações de, pelo menos, US$200 
milhões - ou US$300 milhões, se decidir 
fazer investimentos diretos e fundos - nos 
próximos cinco anos - para atrair e manter 
especialistas suficientes.

Um horizonte de longo prazo, um inves-
timento de paciência e o poder da per-
manência também são fundamentais para 
o bem-sucedido investimento em ações. A 
CII precisa encontrar maneiras de cercar 
e proteger seus compromissos com ações, 
pelo menos ao longo dos próximos 10 anos. 

A transparência nas avaliações e em outras 
métricas de ações é essencial para alin-
har os incentivos ao longo dos períodos 
mais longos, inerentes ao investimento em 
ações. A CII terá de reforçar a sua atual 
carteira e capacidades de gestão de risco 
e rever os incentivos do pessoal. A coope-
ração com parceiros, para a formação e as-
sistência técnica, e/ou trazer colaboradores 
de IFDs líderes no setor pode ajudar, como 
medidas de curto prazo.

INVESTIMENTO EM AÇÕES:  
UM NEGÓCIO BASTANTE DIFERENTE 

As instituições financeiras de desenvolvimen-
to de comparação (IFDs) investem em capital 
próprio para fornecer capital a empresas com 
alto potencial de desenvolvimento, para desen-
volver um mercado de ações local e gerar renda 
para si mesmas. Através desses investimentos 
elas podem desempenhar um papel fundamen-
tal no desenvolvimento de padrões ambientais, 
sociais e de governança do setor privado. Ao 
longo do tempo, muitas DFIs geraram carteiras 
bem diversificadas, especialmente em nível seto-
rial. No entanto, há trade-offs entre empréstimos 
e investimento em ações, que as IFDs precisam 
considerar. As ações proporcionaram às IFD 
rendimentos mais elevados do que os emprés-
timos, mas com maior utilização de capital e 
maior volatilidade (particularmente nos investi-
mentos diretos, em oposição a fundos). Os retor-
nos têm sido altamente sensíveis às condições 
macroeconômicas.

O estudo do OVE extrai várias lições para a CII, 
na construção de uma carteira de ações:

Definir claramente os objetivos, a-priori, é 
fundamental para o sucesso.

Também é fundamental entender e geren-
ciar trade-offs. A IIC terá de pesar os prós 
e os contras de várias opções de calendário 
para a expansão da equidade, enquan-
to também leva em conta o fato de que as 
ações podem perder até 20-30% em qual-
quer ano específico.

Investimento em ações é um negócio espe-
cializado, muito diferente de uma dívida, 
e requer conhecimentos especializados. O 
OVE estima que a CII precisará criar uma 
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negócio e, particularmente, aprender a gerenciar ações em paralelo com empréstimos. 
A CII tem potencial para ter sucesso em ações, mas precisa dar atenção às lições de sua 
própria experiência e das de outras IFDs.

A questão da vantagem comparativa do IDBG também surge na avaliação das parcerias 
público-privadas (PPPs) pelo OVE. A América Latina e o Caribe enfrentam enormes 
deficiências de infraestrutura e precisarão de grandes investimentos nos próximos anos. 
As PPP são um modelo de entrega que pode ajudar a superar alguns problemas tradicio-
nais associados à provisão pública, embora também representem riscos técnicos, finan-
ceiros, políticos, ambientais e sociais. Em teoria, com um mandato que lhes permite se 
envolverem com os setores público e privado, os bancos multilaterais de desenvolvimento 
têm um nicho potencial forte no apoio às PPPs. Para o IDBG desenvolver esse nicho, na 
prática, será necessário ter uma clara visão estratégica e organizacional e capacidade de 
colaboração em toda a instituição.  

A avaliação da Iniciativa de Cidades Emergentes e Sustentáveis (ESCI) por parte 
do OVE ilustra o que pode ser alcançado com uma visão estratégica clara e um modelo 
apropriado de engajamento para alcançá-lo. A ESCI foi lançada em 2012, para ajudar as 
cidades de médio porte a identificar, priorizar e financiar setores e ações que possam le-
var ao desenvolvimento sustentável. Ela aplicou uma metodologia multidisciplinar para 
desenvolver e apoiar a execução dos planos de ação das cidades. Embora ainda seja cedo 
para avaliar o impacto final e a efetividade dos planos de ação das cidades elaborados no 
âmbito do programa, as realizações da ESCI, até a data, têm sido notáveis.  

As avaliações do OVE também enfatizam a necessidade de uma visão estratégica em nível 
de país. No caso dos empréstimos para intermediários financeiros, por exemplo, a 
avaliação salienta a necessidade de compreender o que está restringindo o acesso ao finan-
ciamento, num país mutuário, para ajudar a conceber o programa de apoio mais adequa-
do. Em muitos países, a principal restrição pode não ser a liquidez, mas sim um quadro 
jurídico e regulador fraco, a falta de concorrência bancária (que conduz a taxas de juro 
elevadas) ou infraestruturas financeiras subdesenvolvidas (como os registros de garantia). 
A abordagem tradicional de fornecer liquidez aos intermediários financeiros pode não se 
revelar eficaz para aumentar o acesso ao financiamento, nesses contextos. Uma visão com-
partilhada do Grupo BID sobre empréstimos para intermediários financeiros ajudaria a 
priorizar as intervenções e a determinar em que condições o empréstimo a bancos do setor 
público, com garantia soberana, é justificado quando comparado a empréstimos aos ban-
cos do setor privado, sem essa garantia. 

http://www.iadb.org/ove/PPP
http://www.iadb.org/ove/PPP
https://publications.iadb.org/handle/11319/8058?locale-attribute=en
http://www.iadb.org/en/office-of-evaluation-and-oversight/evaluation-of-idb-groups-work-through-financial-intermediaries,20678.html
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Os BDM possuem uma potencial vantagem 
comparativa, no apoio às PPPs, dada a sua ca-
pacidade de interagir diretamente com os secto-
res público e privado. Como o Grupo BID pode 
fortalecer seu papel e eficácia nessa área? Esta 
avaliação extrai lições do apoio do Grupo BID 
às PPPs na última década, com foco em seis 
países: Brasil, Colômbia, República Dominica-
na, Guiana, Peru, e Uruguai. Durante o período 
2006-2015, o Grupo BID aprovou 145 operações 
de PPP por US$5,8 bilhões, com foco na melho-
ria do ambiente propício e no financiamento de 
projetos de PPP (principalmente em energia e 
transportes), com apoio limitado apenas para 
a preparação de projetos. A carteira do Grupo 
BID só recentemente começou a incluir setores 
menos tradicionais, como educação e saúde.

A avaliação aponta tanto para os êxitos como 
para as deficiências no apoio por parte do 
Grupo BID. Os objetivos relacionados com o 
ambiente propício foram em grande parte al-
cançados, mas os projetos centrados no finan-
ciamento tiveram dificuldades em países com 
ambientes facilitadores fracos. As condições 
básicas para o êxito da prestação de serviços de 
infraestrutura através de PPP estavam ausen-
tes na metade dos projetos examinados. Quan-
do diferentes partes do Grupo BID agiram de 
forma independente, as ineficiências aumenta-
ram e as oportunidades para fornecer soluções 
abrangentes foram perdidas. O Grupo BID não 
conduz, rotineiramente, uma análise de valo-
r-pelo-dinheiro no início do seu processo de 
tomada de decisão, comprometendo seu poten-
cial valor agregado. Quando deu apoio ad hoc 
à preparação de projetos, o fez na maior parte 
na fase financeira, quando era difícil mudar 
as condições do projeto. E a sustentabilidade a 

PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS:  
CRIANDO UM NICHO PARA O GRUPO BID

longo prazo do apoio do Grupo BID era mui-
tas vezes incerta, dados os riscos ambientais e 
sociais, a escassez de financiamento em moeda 
local a longo prazo e a limitada transparência.

O Grupo BID tem tido êxito particular em 
alguns países (principalmente Colômbia e 
Uruguai), onde tem um compromisso de lon-
go prazo com os governos, tem sido flexível e 
adaptável às mudanças de contexto e traba-
lhou em novas áreas com alto potencial. For-
necer um “selo de aprovação” reconhecido, 
no início da preparação do projeto, e aplicar 
padrões de salvaguarda ambiental e social são 
outras áreas onde é possível agregar valor.

As recomendações do OVE baseiam-se nos 
principais ensinamentos que emergem dos de-
senvolvimentos de PPPs na região e da própria 
experiência dos BDMs e do BID: a necessidade 
de:  

Uma estratégia de PPP clara e focada;  
 
Uma massa crítica de competências e co-
nhecimentos de PPP;

Uma abordagem coordenada e colaborati-
va em todas as partes envolvidas da insti-
tuição, e 

Um conjunto adequado de instrumentos 
relacionados com PPP (incluindo conheci-
mento, política e financiamento)
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A Iniciativa de Cidades Emergentes e Susten-
táveis (ESCI) começou como piloto em cinco ci-
dades em 2011 e, em 2016, atingiu 71 cidades em 
todos os 26 países membros mutuários do BID. 
A avaliação atribui esse rápido crescimento 
ao desenvolvimento de parcerias sólidas (com 
mais de 70 contrapartes do governo, do meio 
acadêmico e do setor privado) e ao alto grau de 
aceitação, por parte das cidades, da metodolo-
gia de planejamento da ESCI.

A avaliação também apontou vários outros as-
pectos positivos da abordagem da ESCI. A ESCI 
desenvolveu uma marca forte e seu processo de 
planejamento urbano promoveu a cooperação 
e a coordenação entre as partes interessadas, 
dentro e fora das cidades participantes. O exer-
cício de priorização foi baseado em evidências 
e digno de confiança. O modelo de geração e 
disseminação do conhecimento, combinado 
com uma cultura de abertura e transparência, 

INICIATIVA DE CIDADES EMERGENTES E 
SUSTENTÁVEIS:  
APOIO AO DESENVOLVIMENTO URBANO

foi particularmente valioso e inovador. Além 
disso, a ESCI parece ter facilitado o acesso das 
cidades à assistência técnica e a outras fontes 
de apoio nacionais, bilaterais e multilaterais.

A avaliação também apontou algumas áreas 
para melhoria na metodologia da ESCI, ob-
servando que o programa gerou expectativas 
significativas de investimento nas cidades sem 
fornecer uma “estratégia de saída”. Relativa-
mente poucas cidades conseguiram mobilizar 
financiamento para implementar planos de 
ação. O OVE recomendou que o BID mantives-
se a marca “ESCI” com alguns ajustes meno-
res, desenvolvesse mecanismos para canalizar 
recursos de investimento para financiar planos 
de ação desenvolvidos no âmbito da ESCI, re-
avaliasse a ESCI depois que se passasse mais 
tempo e explorasse formas de usar o modelo 
ESCI de parcerias e compartilhamento de con-
hecimento em outras iniciativas.

O mesmo tipo de pensamento estratégico é necessário para as PPP, em nível de país, que 
pode ou não ser uma abordagem eficaz, em termos de custos, para o financiamento da in-
fraestrutura necessária para o país. As PPPs têm custos e benefícios em comparação ao 
fornecimento tradicional de infraestrutura e serviços sociais por parte do setor público e 
um ambiente legal, regulatório e empresarial propício é fundamental para seu sucesso. Ao 
conceber um programa de PPP é importante que o IDBG avalie cuidadosamente esses cus-
tos e benefícios e entenda as características do ambiente de negócios do país.



ANNUAL REPORT ‘16RELATÓRIO ANUAL ‘16

Esta avaliação analisa 10 anos e US$17 bilhões 
de empréstimos do Grupo BID a intermediários 
financeiros (IFs), para linhas de crédito a peque-
nas e médias empresas (PMEs), habitação (hipo-
tecas), investimentos “verdes”, leasing e facto-
ring e financiamento do comércio. Os resultados 
se dividem em três áreas principais.

Em primeiro lugar, a avaliação documenta a 
abordagem amplamente descoordenada e não-
-estratégica adotada até o momento, tanto no 
Grupo BID quanto em nível nacional. Janelas 
separadas do Grupo BID tiveram estratégias, 
objetivos e processos operacionais diferentes. 
Por vezes, o BID financiou indiretamente bancos 
e empresas privadas (através de empréstimos a 
bancos de desenvolvimento públicos de segundo 
nível) que as suas janelas do sector privado não 
teriam financiado diretamente. Em nível de país, 
as operações do Grupo BID muitas vezes não 
conseguem abordar as principais restrições para 
acesso a financiamentos e tendem a apoiar os 
maiores bancos, sem considerar os efeitos sobre 
a concorrência no setor financeiro.

Em segundo lugar, os empréstimos concedidos 
pelos IF não foram bem concebidos para promo-
ver mudança significativa, a nível dos IFs. O Gru-
po BID tem se concentrado em “seguir o dinhei-
ro” - ou seja, identificar uma lista de projetos que 

INTERMEDIÁRIOS FINANCEIROS: AVALIANDO 10 
ANOS DE EMPRÉSTIMOS DO GRUPO BID

foram financiados pelos recursos do Grupo BID. 
Isso é inútil, dada a fungibilidade do dinheiro, e 
incentiva os bancos a “escolherem” os emprés-
timos mais fáceis ou melhores para incluir nas 
listas do BID. Uma abordagem mais eficaz seria 
encorajar as IF a expandirem a dimensão das 
suas carteiras relevantes - como as PME ou os 
empréstimos hipotecários - e a melhorarem glo-
balmente os seus sistemas de gestão.

Em terceiro lugar, embora os quadros de mo-
nitoramento e avaliação do Grupo BID tenham 
sido fortalecidos nos últimos anos, os incentivos 
para os líderes de equipe e os agentes de inves-
timento ainda estão orientados principalmente 
para a obtenção de volumes de empréstimos em 
vez da efetividade do desenvolvimento. Além 
disso, o IDBG raramente usa sua estruturação e 
incentivos para que os IFs melhorem os resulta-
dos de desenvolvimento. A avaliação identificou 
práticas de outras instituições financeiras de 
desenvolvimento que o Grupo IDB pode querer 
considerar para fortalecer ambos os tipos de in-
centivos.
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Uma estratégia bem-sucedida de PPP também requer estruturas organizacionais e in-
centivos adequados. A necessidade de colaboração público-privada, na implementação 
de PPP nos países clientes, se reflete na necessidade de coordenação BID-CII dentro do 
Banco. Essa colaboração também é crítica para os empréstimos de intermediários finan-
ceiros, dada a importância fundamental dos quadros jurídicos e regulatórios para o setor 
financeiro e a presença de bancos do setor público e privado na maioria dos países da ALC. 

A decisão do Grupo BID, em 2015, de unir na CII todas as aberturas para o setor privado, 
aumentou a coordenação entre as aberturas para o setor privado mas poderia, potencial-
mente, aumentar os obstáculos à colaboração entre as partes do setor público e privado 
dentro do IDBG. O BID e a CII estão tomando medidas para superar essas barreiras, prin-
cipalmente por meio de gerentes e unidades de coordenação comuns a mais de um país. 
No futuro, será fundamental que esses mecanismos funcionem efitivamente, se o IDBG 
quiser aproveitar ao máximo sua vantagem comparativa nesses espaços públicos e priva-
dos conjuntos.
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AVALIAÇÃO DE 
PROGRAMAS NACIONAIS

As avaliações de programas nacionais (CPEs) do OVE analisam a relevância e efetivida-
de do apoio do IDBG aos países mutuários no período de quatro a cinco anos, geralmente 
correspondendo ao tempo coberto pela estratégia mais recente do país. O OVE entregou 
seis CPEs em 2016 - para Argentina, Guatemala, Haiti, Peru, Suriname e Trini-
dad e Tobago. Esses países enfrentam muitos desafios institucionais e econômicos, e as 
CPEs mostram um registro de sucesso misto nos programas do Banco. 

Uma das principais conclusões que emergem deste lote de CPEs de 2016 é a importância 
de adaptar o programa e o projeto ao contexto do país. Muitas das questões identifica-
das pelo OVE, em vários programas de país, surgiram por causa de projetos que eram 
muito ambiciosos para a capacidade institucional do país. No Haiti, as pressões para 
preparar projetos e desembolsar fundos rapidamente (particularmente no período de 
emergência pós-terremoto, mas também em anos posteriores) resultaram na aprovação 
de alguns projetos com estudos de viabilidade e impacto socioambiental fracos - e, em 
última análise, com desenhos inadequados, levando em conta a capacidade institucio-
nal do país. As CPEs da Guatemala, Suriname e Trinidad e Tobago também documen-
taram problemas decorrentes de objetivos e prazos irrealistas, trabalho de diagnóstico 
incompleto, subestimação de custos e design excessivamente complexo, dada a limitada 
capacidade institucional nos ministérios e unidades de implementação do projeto. A 
mudança rápida das prioridades nas políticas, muitas vezes acompanhando as mudan-
ças na liderança do governo, também foi fator relevante em alguns casos.

A adequação de projetos do BID à capacidade institucional parece ser um pouco mais 
forte na Argentina e no Peru, embora questões permaneçam. As operações de infraes-
trutura em várias fases do BID, na Argentina, foram gerenciadas por agências de execu-
ção centralizadas e tendiam a apresentar um desempenho relativamente bom. Os pro-
blemas de implementação foram mais comuns nas atividades em outros setores (como 
a política econômica e o judiciário) ou em operações administradas no nível provincial. 

https://publications.iadb.org/handle/11319/7687?locale-attribute=en&locale-attribute=es
https://publications.iadb.org/handle/11319/8061?locale-attribute=en
https://publications.iadb.org/handle/11319/8057?locale-attribute=en&locale-attribute=en
https://publications.iadb.org/handle/11319/8065?locale-attribute=en
https://publications.iadb.org/handle/11319/7780?locale-attribute=en&locale-attribute=es
https://publications.iadb.org/handle/11319/8060?locale-attribute=es&locale-attribute=en&locale-attribute=es
https://publications.iadb.org/handle/11319/8060?locale-attribute=es&locale-attribute=en&locale-attribute=es
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Essas citações, extraídas das seis CPEs concluídas pelo OVE em 2016, resumem as conclusões sobre 
a eficácia geral do Banco durante os períodos de avaliação. Estas conclusões e as recomendações re-
sultantes foram amplamente aprovadas pelas contrapartes dos países e pelas Diretorias pertinentes 
do Grupo BID.

Argentina 2009-2015. “O apoio do Banco, na 
Argentina, foi proporcionado em um contexto 
de transição do país para taxas de crescimento 
econômico mais moderadas, expansão dos des-
equilíbrios na economia, desafios na provisão 
de infraestrutura, deficiências na qualidade e 
eficácia da despesa social, desafios institucio-
nais e uma deterioração do clima empresarial. 
As ações previstas no programa do Banco [...] 
foram limitadas e parcialmente relevantes, 
dada a limitada oportunidade que o governo 
proporcionou para o a discussão de políticas e 
para o apoio em áreas-chave, visando enfrentar 
os desafios do desenvolvimento “.

Haiti 2011-2015. “O período foi caracterizado 
por mudanças no governo, que afetaram a im-
plementação do programa do BID. Em parte 
como resultado da pressão dos compromissos 
do BID-9, o Banco projetou e implementou um 
ambicioso programa que não levou suficiente-
mente em conta os desafios associados à fragili-
dade do Haiti. Como resultado, o Banco acabou 
financiando um programa operacional despro-
porcional em relação às capacidades institucio-
nais e de absorção do país “.

Guatemala 2012-2016. “Os objetivos estraté-
gicos foram relevantes, mas os resultados es-
perados foram ambiciosos, em muitos casos, 
dadas as dificuldades que o Banco enfrentou, 
tradicionalmente, na implementação de ope-
rações no país. Apesar dos avanços em várias 
áreas, o progresso em direção aos objetivos es-
tratégicos foi, geralmente, limitado”.  

Peru 2012-2016. “No balanço, o trabalho do 
Banco com o Peru, entre 2012 e 2016, está positi-

AVALIAÇÕES DO PROGRAMA DO PAÍS:   
O QUANTO OS PROGRAMAS DE PAÍSES DO GRUPO 
BID SÃO EFICAZES? 

vo. A estratégia do país estava em grande parte 
alinhada com as prioridades do governo e com 
as necessidades de desenvolvimento do país, 
algumas das operações aprovadas apresenta-
vam sinais de continuidade e, em geral, houve 
uma forte coordenação com outras agências de 
cooperação internacional. Além disso, a exe-
cução do programa se acelerou, atingindo o 
nível médio de desempenho do Banco”.

Suriname 2011-2015. “O foco da estratégia 
nacional foi relevante [...], mas a Estratégia do 
País foi excessivamente ambiciosa no contexto 
do país. Embora houvesse avanços em vários 
setores, o progresso para atingir a maior parte 
dos objetivos estratégicos propostos pelo Ban-
co foi limitado. Além disso, em algumas áreas 
de progresso inicial, as reformas não progredi-
ram - em grande parte devido a atrasos na im-
plementação das reformas que acompanharam 
o apoio orçamentário, bem como atrasos na 
implementação de empréstimos para o inves-
timento.

Trinidad e Tobago 2011-2015. “O Banco não 
foi capaz de desenvolver uma relação eficaz, 
com Trinidad e Tobago, que leve a resultados 
de desenvolvimento. O BID tem continuamen-
te desenvolvido estratégias de países e apro-
vado projetos que não foram implementados. 
Embora a Estratégia do País visasse os princi-
pais desafios de desenvolvimento, seu projeto 
excessivamente grande e complexo levou a 
uma estratégia pouco realista e a um ambicio-
so programa de reformas que excedeu a capa-
cidade do país - e do Banco - para que fossem 
cumpridas”.

https://publications.iadb.org/handle/11319/7687?locale-attribute=en&locale-attribute=es
https://publications.iadb.org/handle/11319/8057?locale-attribute=en&locale-attribute=en
https://publications.iadb.org/handle/11319/8061?locale-attribute=en
https://publications.iadb.org/handle/11319/8065?locale-attribute=en
https://publications.iadb.org/handle/11319/7780?locale-attribute=es
https://publications.iadb.org/handle/11319/8060?locale-attribute=es&locale-attribute=en&locale-attribute=es
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Além disso, a fraca coordenação entre os governos nacionais e provinciais afetou a sus-
tentabilidade dos investimentos em infraestrutura. Os programas de financiamento ba-
seados em políticas, no Peru, foram bem implementados, mas as fracas implementação 
e responsabilização afetaram alguns projetos de investimento.

Um dos resultados mais comuns do fraco ajuste institucional são os atrasos na imple-
mentação dos projetos. Em Trinidad e Tobago, os cinco empréstimos de investimento 
concluídos durante o período de avaliação tiveram atrasos médios de implementação de 
quatro anos e meio, mais do que o dobro da média do Banco. Metade das operações de 
investimento na carteira ativa da Guatemala, em 2016, também teve atrasos, com média 
de quase quatro anos. Os atrasos podem, por sua vez, resultar em significativos exces-
sos de custos, exacerbados por apertados mercados para empreiteiras e materiais, em 
contextos institucionais restritos. A CPE do Haiti observa, por exemplo, que as negocia-
ções de contratos “resultaram em aumentos [...] de mais de 30% em relação aos valores 
inicialmente orçados”, o que, em alguns casos, forçou o cancelamento das atividades 
planejadas.

Cancelamentos de empréstimos de investimento e “truncamento” de programas de em-
préstimos baseados em políticas (em função do cancelamento de empréstimos posterio-
res na série) também são comuns. Todos os quatro programas de empréstimo com base 
em políticas programadas (PBP) aprovados em Trinidad e Tobago durante o período 
da CPE foram truncados após o primeiro empréstimo. O estudo conclui que “o Banco 
não analisou adequadamente os riscos prováveis associados ao uso do PBP, incluin-
do a significativa coordenação necessária entre agências, para aprovar, implementar e 
sustentar a agenda de reformas [...]. A falta de consulta levou à inclusão de condições 
de empréstimo que estavam desligadas das realidades de trabalho e da capacidade dos 
ministérios pertinentes e que, realmente, eram inviáveis “. 

Da mesma forma, o BID aprovou seis séries de empréstimos baseados em políticas para 
o Suriname durante o período da CPE. Uma primeira operação foi aprovada para todos 
os seis, mas as reformas, então, ficaram paralisadas e apenas três tiveram um segundo 
empréstimo aprovado (e nenhum terceiro empréstimo) até o final do período da estraté-
gia. O projeto técnico das reformas progrediu a um ritmo razoável, mas gargalos surgi-
ram na fase legislativa. Atualmente, o país está tentando retomar a agenda de reformas, 
num contexto de maior instabilidade macroeconômica.
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Ainda mais importante, esses problemas de implementação prejudicaram a realização 
de muitos dos objetivos de desenvolvimento dos projetos. Assegurar capacidade ins-
titucional suficiente, não só ao nível dos projetos e dos programas, mas também nos 
níveis mais elevados do governo, é fundamental para o sucesso. Embora o BID possa 
ajudar os países a desenvolver capacidade a médio prazo, é igualmente importante que 
o BID compreenda as restrições de capacidade existentes e formule suas estratégias e 
programas de apoio para se ajustarem ao contexto do país. 

Esse duplo desafio - assegurar um ajuste realista à capacidade institucional do país e, 
ao mesmo tempo, ajudar a construir essa capacidade - enquadra várias das recomenda-
ções recorrentes do OVE nestas CPEs:

Focalizar os programas do BID em um número razoável de tópicos e setores, re-
conhecendo que espalhar o apoio demasiadamente fino coloca encargos indevidos 
sobre a capacidade limitada do governo e torna mais difícil o sucesso em qualquer 
área particular.

Simplificar o projeto das intervenções do BID, uma vez que projetos simples são 
mais fáceis de implementar e têm maior probabilidade de sucesso.

Tirar o máximo proveito das potenciais sinergias entre os instrumentos, empare-
lhando cooperação técnica e empréstimos de investimento com os PBPs, por exem-
plo, para apoiar a implementação.

Assegurar uma supervisão fiduciária adequada, que, em contextos com capacida-
de limitada, pode envolver a combinação de funções de gestão financeira e de com-
pras, para múltiplos projetos, em uma entidade fiduciária transversal.

Investir na capacidade estatística do país para ajudar a elucidar suas necessida-
des e projetar melhor as intervenções, afim de atendê-las.
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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. Um esforço subs-
tancial é dedicado ao desenvolvimento de capacidades de divulgação e avaliação, tanto 
dentro do BID como com parceiros e contrapartes nacionais. O OVE pretende tornar 
as suas avaliações facilmente acessíveis, através de suas publicações e website, por 
eventos de disseminação e pela participação em workshops e conferências. Em 2016 
o OVE realizou, em El Salvador, um workshop sobre programas de transferência de 
renda condicionada na América Central e, no Brasil, um workshop sobre programas 
de desenvolvimento produtivo. O pessoal do OVE também apresentou resultados de 
avaliações em eventos na Argentina, China, Itália, México, Suriname, Reino Unido e 
EUA. Nosso site registrou mais de 53.000 visitas e o total de downloads de relatórios 
alcançou quase 75.000.

O OVE também continuou a participar ativamente da CLEAR Initiative. CLEAR (Cen-
ters for Learning on Evaluation and Results - Centros para aprendizado sobre avalia-
ção e resultados) é um programa conjunto de 10 doadores e fundações multilaterais e 
bilaterais para apoiar centros de capacitação para monitoramento e avaliação (M&A) 
em quatro regiões do mundo. O Centro CLEAR para a ALC, operacional desde 2012, 
está baseado no Centro de Pesquisa e Ensino em Economia na Cidade do México. Pu-
blicou, em 2016, uma análise comparativa dos sistemas nacionais de M&A em 10 países 
da ALC, realizou um seminário internacional sobre o uso da avaliação em políticas pú-
blicas e ofereceu 13 cursos e workshops de treinamento, envolvendo mais de 430 parti-
cipantes do governo, sociedade civil e academia. Também trabalhou diretamente com 
várias agências governamentais, no México e outros países da ALC, para fortalecer as 
práticas de M&A.

http://www.iadb.org/evaluation
https://www.theclearinitiative.org/
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DIVULGAÇÃO E DISSEMINAÇÃO EM 2016

O Centro CLEAR para o Brasil e África Lusófona, com sede na Fundação Getúlio Var-
gas, em São Paulo, Brasil, iniciou suas operações em setembro de 2015. Em 2016, o Cen-
tro trabalhou com duas instituições do Estado de Santa Catarina - a Secretaria de Edu-
cação e a Federação das Indústrias - para entender melhor e melhorar a implementação 
dos programas técnicos e vocacionais do Estado. Trabalhou também com o Ministério 
da Fazenda do Brasil, para fazer uma avaliação ex-ante das políticas brasileiras de pro-
teção ao trabalhador, e com a Fundação JP Morgan Chase, para identificar lacunas entre 
oferta e demanda de mão-de-obra em São Paulo. O Centro implantou os elementos bá-
sicos para cursos de formação aberta, para reforçar as competências e conhecimentos 
de M&A.
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IMPLEMENTAÇÃO DAS 
RECOMENDAÇÕES 
DO OVE PELA 
ADMINISTRAÇÃO

O OVE realizou muitas avaliações ao longo dos anos. Até que ponto essas 
avaliações influenciam a maneira com que o Banco faz negócios? Para 
ajudar a responder a essa pergunta, em 2013 o OVE trabalhou com a ad-
ministração do BID para estabelecer um sistema visando monitorar a 
implementação das recomendações do OVE, o Sistema de Rastreamento 
das Recomendações de Avaliações (ReTS - Recommendation Tracking 
System). As recomendações emitidas pelo OVE e endossadas pela Direto-
ria são acompanhadas por meio do ReTS. A gerência prepara um plano 
de ação para cada recomendação e atualiza o progresso anualmente. O 
OVE, então, valida esse progresso. O sistema ReTS e os resultados da va-
lidação são descritos com maior detalhe no documento de referência que 
acompanha este Relatório Anual.

http://www.iadb.org/ove/RETS
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Em 2016, o OVE concluiu a primeira rodada de validações após a fase piloto do ReTS. 
As validações analisaram duas questões: 

 Relevância: Qual a relevância do plano de ação para a recomendação?

Implementação: Até que ponto a administração está no caminho certo para imple-
mentar as ações devidas até o final de 2016?

Entre fevereiro de 2013 e dezembro de 2016, o OVE emitiu 152 recomendações, das quais 
142 foram aprovadas pelo Conselho e 109 tiveram planos de ação que foram apropriados 
para validação pelo OVE. As recomendações do OVE variam de muitas maneiras, em 
razão de seus contextos muito diferentes, mas todas elas dizem respeito a formas de 
aumentar a eficácia de desenvolvimento do IDBG. As recomendações cobertas no ReTS 
deste ano podem ser categorizadas em oito amplas atividades:

 
Aumentar o foco estratégico do trabalho do IDBG, nos níveis seja do setor, da te-
mática ou do país.

Expandir o envolvimento do IDBG nos países clientes - por exemplo, com o setor 
privado, governos subnacionais ou processos de formulação de políticas em nível 
nacional.

Alterar a estrutura organizacional, os procedimentos ou o pessoal do IDBG.

Reconsiderar o desenho e/ou utilização dos instrumentos de empréstimo do 
Banco.

Reconsiderar o desenho e/ou o uso dos instrumentos de conhecimento e coope-
ração técnica do Banco.

Melhorar a concepção e/ou a implementação de projetos em contextos especí-
ficos.

Melhorar a monitoração e a medição dos resultados.

Reforçar e/ou expandir o trabalho do IDBG em áreas substantivas específicas.
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EXEMPLOS DE RECOMENDAÇÕES DO OVE

Categoria Exemplos 

Foco estratégico Segurança do cidadão: “Selecionar e concentrar-se em uma gama 
mais estreita de intervenções, para facilitar o desenvolvimento de 
especializações internas e melhorar a capacidade do Banco para mostrar 
resultados”.
Agricultura: “Promover uma abordagem multissetorial abrangente e 
coordenada para a segurança alimentar, através do próximo Documento-
Base Setorial sobre Segurança Alimentar”.

Envolvimento do 
Cliente

CPE Brasil: “Buscar parcerias de longo prazo com os governos 
subnacionais (estados e municípios) sempre que possível, e dedicar 
recursos substanciais ao aprendizado mútuo”.
CPE Barbados: “Fortalecer a relevância e a eficácia de desenvolvimento 
do programa do Banco, através de um maior envolvimento com o setor 
privado”.

Organização, 
processo, 
pessoal do IDBG

Realinhamento: “Para reforçar o foco no país, reforçar a função da 
gestão dos programas do país, nos escritórios no país.”
Mudança Climática (CC): Fortalecer a integração das preocupações 
sobre CC no BID, mantendo um grupo de CC altamente qualificado, cujo 
mandato e incentivos são fornecer conhecimento técnico de ponta e apoio 
às divisões em todas as Vice-Presidências operacionais “.

Instrumentos 
para 
empréstimos

Países com Renda Média-Alta: “Analisar a experiência com 
empréstimos motivados pelo desempenho, no BID e instituições pares, e 
considerar a introdução de modalidades de empréstimo em moeda local, 
bem como swaps de moeda e taxa de juros”.
CPE Panamá: “Fortalecer a concepção, monitoramento e conclusão de 
futuras séries programáticas baseadas em políticas [...]. Quando uma 
série PBP é interrompida, é recomendável que as operações restantes 
sejam removidas do pipeline de empréstimo e que seja preparado um 
relatório de conclusão do projeto, para a série truncada”.

Instrumentos 
para 
conhecimento

Ensino secundário: “Colocar mais ênfase na inovação e fortalecer 
o repositório de conhecimentos para aprender e disseminar lições 
resultantes de experiências no ensino secundário”.
CPE Paraguai: “Usar instrumentos concessionais (TCs e empréstimos) 
estrategicamente, para aprofundar o diálogo em áreas que não serão 
cobertas por operações de empréstimo”.
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Concepção e 
implementação 
de projetos

CPE Jamaica: “Assegurar dimensionamento apropriado para novos 
empréstimos de investimento”.
CPE Colômbia: “Fortalecer a análise de risco durante a concepção 
do projeto e periodicamente reavaliar e priorizar o programa de 
empréstimos, com base no diálogo entre o Banco e o Governo da 
Colômbia, visando reduzir o custo dos projetos elaborados mas, 
posteriormente, removidos do pipeline ou cancelados”. 
CPE Uruguai: “Aprofundar a análise e a estimativa de custos dos 
projetos de infraestrutura”.
CPE Bolívia: “Colocar mais ênfase na sustentabilidade dos 
investimentos financiados pelo Banco, assegurando que todos os projetos 
incorporem, sistematicamente, mecanismos para assegurar as operações 
e a manutenção dos serviços”.

Mensuração dos 
resultados

Mudança Climática: “Aprofundar a capacidade e a motivação para 
acompanhar as atividades e os resultados do Banco relacionados com a 
mitigação das mudanças climáticas e com a adaptação a elas”.
Medição do desempenho de projetos: “Revisar as diretrizes do PCR 
para harmonizá-las com as do setor privado e tratar das deficiências 
identificadas neste relatório”.

Expandir 
o trabalho 
em áreas 
substantivas 
específicas

CPE República Dominicana: “Promover a reativação do diálogo 
político no setor elétrico, com o objetivo de promover a agenda de 
reformas exigida como complemento dos programas de investimento”.
CPE Argentina: “Abordar os problemas de qualidade e equidade nos 
programas do Banco que apoiam a prestação de serviços sociais básicos”.

Três quintos dos planos de ação analisados foram considerados pelo OVE como abor-
dando totalmente (42) ou substancialmente (24) a recomendação. Os outros foram consi-
derados parcialmente relevantes (38) ou não relevantes (5) em abordar a recomendação. 

As ações propostas pelo Banco para tratar de questões de mensuração de resultados 
foram mais relevantes (87%) do que as de outras categorias, refletindo os esforços de 
longo prazo do IDBG e do OVE nessa área. Para as recomendações que solicitavam um 
enfoque estratégico do IDBG para melhor definir em que medida e como a instituição 
deveria apoiar setores específicos (como a agricultura ou o setor financeiro) ou dar 
maior enfoque aos programas nacionais, as ações propostas foram menos relevantes 
(38%). As decisões relativas à visão estratégica são complexas e os resultados sugerem 
a necessidade de um processo mais sólido de consulta e coordenação, dentro do IDBG, 
para construir um consenso sobre essas questões.
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PARCELA DOS PLANOS DE AÇÃO QUE SÃO TOTAL OU  
SUBSTANCIALMENTE RELEVANTES

Categoria %

Mensuração dos resultados 87

Envolvimento do Cliente 69

Áreas substantivas 65

Instrumentos para empréstimos 57

Organizações e processo do IDBG 57

Concepção e implementação de projetos 56

Instrumentos para conhecimento 44

Foco estratégico 38

Fonte: OVE

 
O OVE pôde validar a extensão da implementação de 74 dos 109 planos de ação. Destes, 
o OVE considerou que mais de quatro quintos (60) estavam bem encaminhadas, em 
dezembro de 2016. Os planos de ação relacionados à concepção e implementação de pro-
jetos, à organização do IDBG e ao foco estratégico eram os que tinham mais atividades 
bem encaminhadas, enquanto aqueles relacionados a instrumentos de conhecimento 
eram os que tinham menos. Do ponto de vista estratégico, o rápido acompanhamento 
das recomendações da CPE por parte da administração explicou o alto grau de imple-
mentação. Esses resultados reforçam o benefício de agendar as CPEs durante a prepa-
ração de novas estratégias do país, para que a administração possa reagir a tempo em 
função das recomendações do OVE. 

O OVE avaliou o nível geral de adoção (considerando a relevância e o grau de imple-
mentação dos planos de ação) de 33 recomendações relatadas pela gerência, para serem 
concluídas até o final de 2016, concluindo que dois terços foram total ou substancial-
mente adotados pela gerência do IDBG. Para seis avaliações (com 22 recomendações), 
os planos de ação para todas as recomendações foram relatados como concluídos até o 
final de 2016. Estas estão listadas abaixo, desde o nível mais elevado de adoção (quase 
totalmente adotado) até o nível mais baixo (nível de adoção relativamente baixo). 
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PARCELA DOS PLANOS DE AÇÃO COM IMPLEMENTAÇÃO 
BEM ENCAMINHADA (EM DEZEMBRO DE 2016)

Categoria %

Concepção e implementação de projetos 100%

Organização e processo do IDBG 91%

Foco estratégico 88%

Mensuração dos resultados 86%

Envolvimento do Cliente 71%

Áreas substantivas 71%

Instrumentos para empréstimos 67%

Instrumentos para conhecimento 57%

Fonte: OVE

CLASSIFICAÇÃO DAS AVALIAÇÕES PELA EXTENSÃO DA 
ADOÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES DO OVE 

1. Análise da Capacidade de Avaliação dos Projetos do Banco em 2012

2. Medição do desempenho de projetos no BID

3. Como o BID atende a países com renda média-alta? 

4. Análise do Apoio do BID ao Ensino Secundário 

5. Avaliação do programa do país: República Dominicana 2009-2013

6. Avaliação do programa do país: Jamaica 2009-2014
Fonte: OVE

O ReTS é um trabalho em andamento. O BID fez progressos na implementação de re-
comendações do OVE aprovadas pela Diretoria, embora haja espaço para melhorar. O 
sistema está melhorando ao longo do tempo e o OVE continuará trabalhando com a ad-
ministração para agilizar os processos e incentivar a participação e o acompanhamento 
em todo o Grupo BID.



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

Encontre aqui 
a resposta da 
administração do BID 
a este relatório
www.iadb.org/ove/
ResponseAR2016

http://www.iadb.org/evaluation
http://www.iadb.org/evaluation
http://www.iadb.org/ove/ResponseAR2016
http://www.iadb.org/ove/ResponseAR2016
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