




Estou convencido de que o Banco Interamericano irá 
desempenhar um papel vital no desenvolvimento do 

hemisfério. ... Esta instituição liberal e progressista, guiada, 
como é, por pessoas com um profundo conhecimento 

sobre os problemas da América Latina, pode ser de grande 
assistência em cumprir o desejo do hemisfério para a 

mudança social e o progresso econômico.

John F. Kennedy

Somos mais do um Banco se recordarmos que o nosso 
objetivo último é acelerar o desenvolvimento 

de toda a América Latina.

Felipe Herrera, Primeiro Presidente do BID 
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PREFÁCIO

Nos últimos anos, a comunidade internacional vem enfatizando cada vez mais a importância de medir e monitorar os resultados 
do desenvolvimento, inclusive dando maior foco na cuidadosa avaliação de projetos e programas. Aprender o que funciona e o que 
não funciona é essencial para que organizações cumpram as suas metas.

Como um dos principais bancos de desenvolvimento multilateral na América Latina e no Caribe, o Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID) tem como objetivo ajudar os seus países clientes a alcançar um forte crescimento econômico e a reduzir 
a pobreza. O Escritório de Avaliação e Supervisão (OVE) do BID foi criado em 1999 como um escritório totalmente independente 
que reporta ao Conselho de Administração de Diretores Executivos do Banco. O seu objetivo é avaliar e informar sobre a eficácia do 
desenvolvimento do trabalho do Banco. A sua localização dentro da organização oferece as vantagens da proximidade—incluindo 
alto conhecimento sobre o funcionamento diário da organização—enquanto o seu estado independente facilita a sinceridade e 
objetividade.

Este primeiro Relatório Anual analisa os últimos dois anos de trabalho do OVE (2013 e 2014). Este está organizado em duas partes. 
A Parte I relata as recentes atividades e conclusões de avaliações do OVE, a evolução da “arquitetura” de avaliação do Banco 
(incluindo auto-avaliações por parte da Administração e validações do OVE) durante o ano e também fala sobre o progresso da 
Administração na implementação de recomendações das avaliações do OVE. A Parte II destaca um assunto especial, buscando 
colocar o trabalho do OVE em uma perspectiva mais ampla ao trazer uma nova análise e conectar o trabalho de avaliação do OVE 
com os principais temas relevantes para a eficácia do desenvolvimento. Os temas deste ano são os principais objetivos do Banco – 
crescimento e redução da pobreza – conforme especificados no Acordo para o 9º Aumento Geral de Capital do BID em 2010. Esses 
temas continuam sendo relevantes para a próxima estratégia institucional do BID atualmente em preparação.

Todas as avaliações e respostas de gestão do OVE são divulgadas ao público e podem ser encontradas no site www.iadb.org/
evaluation. Esperamos que os leitores achem esse Relatório Anual interessante e que ele possa ajudar a tornar as avaliações do 
OVE acessíveis, informar sobre as principais conclusões e contribuir para a eficácia do desenvolvimento global do Grupo BID.  

Cheryl W. Gray

Diretora
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ATIVIDADES DE AVALIAÇÃO 

E RECOMENDAÇÕES DO OVE, 

2013-2014

O APOIO DO BID PARA A REDUÇÃO DA 

POBREZA E PARA O CRESCIMENTO 

SUSTENTÁVEL: CONSTATAÇÕES 

PERTINENTES DE ALGUMAS 

AVALIAÇÕES RECENTES DO OVE

BID
, 2010



Oatividades de avaliação e 
recomendações do ove, 2013-2014



OOVE empreende 10 a 15 importantes avaliações todos os anos, agrupadas em quatro 
categorias: avaliações de projetos, avaliações de programas de país, avaliações temáticas 
e setoriais, e avaliações corporativas. Este mix de produtos pretende proporcionar 
perspectivas variadas e complementares sobre o desempenho e a eficácia do 

desenvolvimento do BID. A Tabela 1.1 mostra as principais avaliações produzidas pelo OVE em 2013 
e 2014 e a Caixa 1.1 resume o processo de revisão, discussão e divulgação das avaliações do OVE.

TABELA 1.1 
GRANDES AVALIAÇÕES DO OVE 2013-2014

Avaliação de Projetos

Projetos de Regularização e Administração de Terras: Uma Avaliação Comparativa

O Desafio da Implementação: Lições de Cinco Projetos de Segurança Cidadã

Uma Análise Comparativa das Abordagens do BID no Apoio às PMEs: Analisando Resultados no Setor Industrial Brasileiro

Quinta Revisão Independente do Exercício do FEC nos Relatórios de Supervisão do Projeto Ampliado

Revisão da Avaliabilidade dos Projetos do Banco em 2012

Avaliações dos Programas de País

Belize 2008-2012 Costa Rica 2011-2014

República Dominicana 2009-2013 Honduras 2011-2014

Paraguai 2009-2013 Jamaica 2009-2014

Barbados 2010-2013 El Salvador 2009-2014

Chile 2011-2013

Avaliações Temáticas e Setoriais

Apoio do BID ao Ensino Secundário: Melhorando o Acesso, a Qualidade e as Instituições, 1995-2012

Resposta do BID aos Principais Desafios da Segurança Cidadã, 1998-2012

Mudanças Climáticas e o BID: Construção de Resiliência e Redução de Emissões

Avaliação Independente dos Fundos de Investimento do Clima (5 BDM)

Avaliações Corporativas

Avaliação de Meio-Termo dos Compromissos do BID-9

Segunda Avaliação Independente do Fundo Multilateral de Investimentos

Como está o BID servindo os Países de Renda Média-Alta? As Perspectivas dos Mutuários

Avaliação dos Resultados do Realinhamento

Segunda Avaliação Independente dos Fundos Fiduciários Japoneses no BID

Avaliação dos Programas Especiais Financiados com Capital Ordinário
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O Escritório de Avaliação e Supervisão (OVE) do Banco Interamericano 
de Desenvolvimento (BID, ou o Banco) tem o mandato de avaliar de forma 
independente a eficácia do desenvolvimento dos projetos, programas, 
políticas e iniciativas corporativas do BID. 
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Avaliações de Projetos

As avaliações de projetos individuais sustentam o trabalho de avaliação mais agregadas no 
país, setor, temática ou nível corporativo (ver Figura 1.1). Um quadro exato dos resultados do 
BID requer uma compreensão clara do desempenho, incluindo a relevância, eficácia, eficiência 
e sustentabilidade, das atividades ligadas aos empréstimos e doações do BID.

FIGURA 1.1
A PIRÂMIDE DE AVALIAÇÃO

CAIXA 1.1
O PROCESSO DE AVALIAÇÃO DO OVE
 
Todas as avaliações do OVE seguem um processo formal de elaboração, revisão, discussão com a Diretoria 
Executiva do Banco e de divulgação apresentado em vários documentos administrativos e de governança do BID. 
Cada avaliação começa com um Documento de Enfoque apresentando a metodologia e as perguntas de avaliação. 
Esses Documentos de Enfoque são revistos e discutidos com a Administração do BID, e depois de finalizados são 
enviados à Diretoria Executiva e divulgados ao público. Os rascunhos das avaliações finais são também revistos e 
discutidos com a Administração do BID e, no caso das avaliações dos programas de país, com as autoridades do 
país. Essas avaliações são depois finalizadas por OVE e enviadas à Diretoria Executiva para discussão e posterior 
divulgação. No caso do OVE incluir recomendações nas suas avaliações, a Diretoria Executiva decide se aprova ou 
não as recomendações. A resposta da Administração do BID às recomendações aprovadas é depois rastreada no 
novo Sistema de Seguimento das Recomendações de Avaliações discutido mais adiante na Parte I.

Os membros da Diretoria Executiva do BID têm tido discussões acaloradas sobre muitas das avaliações 
apresentadas neste relatório anual. As avaliações podem discutir desafios de gestão e de governança, sobre os 
quais os membros da Diretoria Executiva podem ter opiniões diferentes. Alguns membros da Diretoria têm 
questionado o grau de aprofundamento que o OVE deve ter sobre questões de política ao nível de país para definir 
o contexto das suas avaliações dos programas de país. Outros membros têm questionado se as recomendações do 
OVE têm um nível adequado de especificidade, se são demasiadas específicas ou pelo contrário demasiado gerais.
Reconhecendo que alguma tensão é inerente ao processo de avaliação, as avaliações têm levado a um diálogo 
construtivo sobre questões chave para a relevância do BID na América Latina e Caribe. 



Avaliação Comparativa de Projetos. Todos os anos, o OVE realiza avaliações de um conjunto 
de projetos semelhantes em um determinado setor. Estas avaliações de projetos comparativos 
fornecem experiências que ajudam a equipe de funcionários do Banco no desenho e 
implementação de futuros projetos nessas áreas. Em 2013-14, o OVE concluiu duas avaliações 
comparativas de projetos—Projetos de Regularização e Administração de Terras: Uma 
Avaliação Comparativa, que abrange nove projetos de terra, e O Desafio da Implementação: 
Lições de Cinco Projetos de Segurança do Cidadão—bem como uma avaliação de impacto Uma 
Análise Comparativa das Abordagens do BID no Apoio às PMEs: Analisando Resultados no 
Setor Industrial Brasileiro. Estas três avaliações e suas implicações para o apoio do Banco para 
o crescimento e a redução da pobreza estão descritas mais abaixo na Seção 2.

Apoio à Arquitetura de Avaliação de Projetos do BID. Além de realizar avaliações comparativas 
de projetos, o OVE tem um papel fundamental no reforço da “arquitetura” geral de avaliação 
do BID ao validar as auto-avaliações da Administração sobre o desempenho dos projetos. 
Nos últimos anos, o BID vem progredindo significativamente na melhoria da sua arquitetura 
de avaliação de projetos através da concepção e adopção de uma Estrutura da Eficácia do 
Desenvolvimento (EED) para todos os seus projetos (ver Caixa 1.2). O EED inclui instrumentos 
para medir a capacidade de avaliação de um projeto, monitorar os resultados do projeto 
durante a implementação e medir a realização dos objetivos de desenvolvimento do projeto 
na sua conclusão. Como um complemento para a EED, a Administração do BID também vem 
incorporando cada vez mais avaliações de impacto no desenho e na execução dos projetos.

CAIXA 1.2 
ESTRUTURA DA EFICÁCIA DO DESENVOLVIMENTO DO BID (EED) 

A EED para as operações públicas e privadas no BID evoluiu ao longo do tempo, com a melhoria da capacidade em 
prestar contas dos resultados. Ela inclui três instrumentos: 

MED

Avaliação ex ante  da eficácia do 
desenvolvimento, incluindo a 
avaliabilidade - O projeto tem 
todos os elementos necessários 
para a avaliação?

RMP/RSP

Relatório de Monitoramento 
de Progresso ou Relatório de 
Supervisão do Projeto - Como o 
projeto está progredindo?

RPC/RASP

Relatório de Conclusão do 
Projeto ou Relatório Ampliado 
de Supervisão - Quão bem 
sucedida foi a intervenção do 
BID?

Matriz de Eficácia no 
Desenvolvimento (MED), 
uma avaliação da eficácia do 
desenvolvimento de um projeto 
(para projetos do setor privado) e a 
“capacidade de avaliação” na fase de 
desenho e aprovação de projetos

Relatório de Monitoramento de 
Progresso (RMP, para projetos 
do setor público) ou Relatório de 
Supervisão do Projeto (RSP, para 
projetos do setor privado) para 
monitorar os resultados, os outputs 
e os custos de produção ao longo da 
implementação do projeto

Relatório de Conclusão do Projeto 
(RPC, para projetos do setor público) 
ou Relatório Ampliado de Supervisão 
do Projeto (RASP, para projetos do 
setor privado), preparado na conclusão 
do projeto para avaliar os resultados 
dos objetivos de desenvolvimento do 
projeto. 
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O BID é o único entre os bancos de desenvolvimento multilaterais (BDMs), que tem um sistema 
formal para medir a capacidade de avaliação de projetos à entrada, isto é, medir o grau em que os 
resultados destes projetos poderão ser avaliados quando forem concluídos. A Matriz de Eficácia 
no Desenvolvimento (MED) do BID mede a capacidade de avaliação de todas as operações, 
classificando os seguintes aspectos de cada projeto em uma escala de 1 a 10: o diagnóstico do 
problema de desenvolvimento a ser abordado, a lógica da intervenção selecionada, a matriz 
dos resultados para a intervenção, a análise econômica da intervenção, e a avaliação e plano 
de monitoramento. Um projeto deve ter uma pontuação de avaliabilidade de pelo menos 5 
pontos para ser submetido à aprovação da Diretoria. Desde 2011, todos os anos, o OVE seleciona 
aleatoriamente uma amostra de projetos do setor público aprovados pelo Conselho para validar 
a pontuação MED. Projetos do setor privado foram adicionados neste exercício em 2014, o 
primeiro ano em que esses projetos incluíram uma MED com uma estrutura semelhante ao 
dos empréstimos do setor público. A Figura 1.2 compara a pontuação média da possibilidade 
de avaliação de gestão com a pontuação média do OVE para projetos do setor público por ano, 
mostrando apenas uma pequena divergência entre os resultados da Administração e do OVE. 
No piloto da MED para empréstimos do setor privado em 2014, a Administração atribuiu uma 
pontuação média de 8,2 à MED e a pontuação validada do OVE foi de 7,9.

FIGURA 1.2
PONTUAÇÕES DA AVALIABILIDADE DO PROJETO: EMPRÉSTIMOS 
PARA O SETOR PÚBLICO

Embora o BID esteja à frente no seu trabalho na avaliabilidade de projetos, ele está atrás de 
outros BDMs no relatar dos resultados após o encerramento dos projetos. O instrumento do 
BID para medir os resultados dos projetos do setor público no encerramento, o Relatório de 
Conclusão do Projeto (RCP), já existe há muitos anos, mas, antes de 2013, a sua qualidade era 
irregular e geralmente bastante baixa. As equipes de projeto quase universalmente relatavam 
resultados positivos de seus projetos, com ou sem evidências para apoiar estes resultados. As 
entrevistas do OVE com as equipes dos projetos indicaram que essas equipas viam o RCP como 



tendo valor limitado, recebendo pouco financiamento e pouca atenção da Administração. O 
fato de que o escritório de avaliação independente não revisou ou validou esses relatórios, 
como em outros BDMs, também prejudicou a sua credibilidade e importância.1  

Nos últimos dois anos, o BID fez um grande esforço para revisar e melhorar o RCP. O novo 
sistema foi testado no início de 2014 e formalmente aprovado para apresentar relatórios sobre 
todos os empréstimos com fechamento após agosto 2014 que foram aprovados em ou depois de 
20092.  O OVE tem sido muito ativo no desenho e teste do novo sistema e está agora realizando 
uma avaliação independente dos 12 relatórios completos incluídos na fase piloto, que será 
apresentado à Diretoria Executiva do BID no início de 2015. O OVE começará a validar os RCPs 
em 2015 quando os primeiros forem concluídos sob o novo sistema. Os Futuros Relatórios 
Anuais do OVE e a Visão Geral da Eficácia do Desenvolvimento (VGED) da gestão do BID serão 
canais importantes para divulgar os resultados dos projetos. Embora possa ser difícil no 
início para algumas equipes de projeto fornecer provas suficientes sobre o seu desempenho, 
ao longo do tempo, os projetos devem beneficiar-se cada vez mais dos esforços iniciais para 
definir e monitorar indicadores de resultados e integrar a avaliação em projetos.

Historicamente, os relatórios de resultados dos projetos foram bastante diferentes para os 
setores público e privados do BID e outros BDMs, embora ambos tenham o mesmo problema 
de fiabilidade dos dados e provas. O BID está se movendo para unificar as duas abordagens para 
criar uma métrica comum para avaliar ex post a eficácia do desenvolvimento dos empréstimos 
do Grupo BID. Em 2014, o OVE se envolveu bastante em trabalhar com as janelas do setor 
privado do Grupo do Banco para unificar as ferramentas de acompanhamento dos resultados 
do projeto. O novo sistema de empréstimos do setor privado, assim como para projetos do setor 
público, terá como foco a realização dos objetivos do projeto, perguntando se esses objetivos 
são ou não relevantes para as necessidades de desenvolvimento do país e se o projeto alcança 
esses objetivos de forma eficaz, eficiente e sustentável. Ao mesmo tempo, esforços estão sendo 
feitos para garantir que as particularidades das operações do setor privado continuem a ser 
consideradas. Espera-se que as novas diretrizes para a elaboração de relatórios dos resultados 
para empréstimos do setor privado sejam aplicadas a todas as janelas do setor privado do 
Grupo BID (e, finalmente, a qualquer outra entidade do setor privado que sair do processo de 
fusão) a partir de 2015. 

1  Review of the Project Completion Reporting System for Sovereign Guarantee Operations do OVE (RE-417), Julho de 2012, 
apontou os principais problemas com os relatórios de resultados dos projetos. A revisão está disponível no site  
www.iadb.org/evaluation.

2  A nova abordagem está baseada nas Normas de Boas Práticas do Grupo de Cooperação para a  Avaliação, centrada 
na realização de objetivos dos projetos e atribuindo-lhes uma classificação para a relevância, eficácia, eficiência 
e sustentabilidade, bem como uma classificação geral do projeto. O BID não planeja classificar o desempenho do 
Banco ou dos mutuários, dois critérios adicionais “abaixo da linha” incluídos nessas normas. Grupo de Cooperação 
para a Avaliação, Normas de Boas Práticas para a Avaliação de Projetos do Setor Público, revisto em 2010, disponível em 
www.ecgnet.org.
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CAIXA 1.3 
RESPONDENDO AOS DESAFIOS DOS 
PAÍSES PEQUENOS – LIÇÕES DA APP 
DO BELIZE
 
A heterogeneidade da América Latina e Caribe (ALC) é 
um desafio para o BID, incluindo em seu engajamento 
com os países pequenos, especialmente os do Caribe. 
A Avaliação dos Programas de País do OVE: Belize 
2008-2012 ilumina os desafios especiais dos pequenos 
Estados: eles tendem a ser altamente vulneráveis 
aos choques econômicos e naturais; eles têm na sua 
maioria uma diversificação econômica limitada e 
uma abertura comercial e financeira insuficiente; 
eles não têm economias de escala, um problema que 
é acentuado em países com dispersão demográfica; e 
eles têm recursos humanos e financeiros limitados, 
bem como uma capacidade limitada para absorver a 
cooperação internacional. 

No passado, o Banco identificou os desafios de 
desenvolvimento e de engajamento que os pequenos 
estados representam separadamente, mas não 
como parte de um fenômeno sistêmico mais amplo 
relacionado à escala das operações. Na verdade, o 
Banco não tem uma estratégia para trabalhar com os 
pequenos Estados, mesmo que vários de seus membros 
mutuários pertencem a este grupo.

A APP do Belize constatou que a implementação 
das operações de crédito no país é mais cara do 
que em outros grupos de países. Em parte, isso 
é resultado da capacidade limitada do país, área 
em que a Representação do Banco Mundial está 
trabalhando. Trabalhar com Belize não é caro apenas 
para o Banco, mas também para o país. O Governo 
do Belize é pequeno em quantidade de funcionários, 
especialmente com cargos altos, o que implica que a 
execução dos projetos financiados pelas várias agências 
de desenvolvimento se acrescenta aos estresses de 
um governo já sobrecarregado com suas atividades 
essenciais. Além disso, não há coordenação suficiente 
entre as agências de desenvolvimento, o que implica o 
risco de duplicação e interferências, bem como a perda 
de potenciais sinergias.

A APP do Belize recomenda atender as necessidades dos 
pequenos Estados: priorizar a integração econômica do 
país com o resto do mundo; reduzir a vulnerabilidade 
do país (entendida em um sentido mais amplo); 
trabalhar dentro dos limites da capacidade de absorção 
do país em termos de instituições e recursos humanos; 
garantir que as operações do Banco sejam consistentes 
com a sustentabilidade da dívida; reduzir os custos que 
o Banco impõe ao país; e considerar um aumento da 
presença do Banco no país. 

Avaliações dos Programas de País

A Avaliação do Programas de País (APP) analisa a 
relevância, eficácia, eficiência e sustentabilidade de 
todo o apoio prestado pelo BID para um país mutuário 
durante um período de 4 a 5 anos. Cada APP envolve várias 
discussões com a Administração e as contrapartes do país, 
assim como uma análise do Comité de Programação antes 
da discussão com a Diretoria Executiva  sobre a estratégia 
do Banco para o determinado país.

Em 2013/2014, o OVE completou APPs para nove países: 
Barbados, Belize, Chile, Costa Rica, República Dominicana, 
El Salvador, Honduras, Jamaica e Paraguai. Embora cada 
país seja único, as descobertas do OVE indicam que estes 
países e os seus programas com o BID compartilham 
algumas características. Como a maioria destes países é 
de pequena dimensão, o BID tende a desempenhar um 
papel importante (exceto no Chile) no fornecimento de 
financiamento e apoio técnico. Em geral, os programas do 
BID têm sido altamente relevantes para as necessidades 
de desenvolvimento desses países, embora em muitos 
casos haja atrasos significativos na implementação do 
programa, muitas vezes devido ao lento processo legal e/
ou a debilidades institucionais. Belize é um exemplo do 
desafio de trabalhar com pequenos estados (ver Caixa 1.3).

A infraestrutura e os setores sociais, especialmente a 
educação e a proteção social (muitas vezes através de 
programas de transferência condicional de renda) têm sido 
as principais áreas de apoio do Banco na maioria dos países. 
Vários desses países, especialmente El Salvador, Honduras 
e Jamaica, estão lutando com níveis anormalmente 
elevados de criminalidade e violência, e buscaram o apoio 
do BID para abordar esses problemas. Mais da metade 
dos países enfrentam encargos fiscais e de dívida bastante 
significativos e se beneficiaram do apoio orçamental do 
BID por meio de empréstimos com base em políticas ou 
empréstimos de desembolso rápido para a proteção social. 
Por exemplo, na Jamaica, o BID já colaborou com o FMI 
e o Banco Mundial no fornecimento de financiamento 
e continua sendo um dos principais fornecedores de 
suporte técnico para a reforma fiscal. Em contraste, o 
Chile, tem fortes fundamentos macroeconômicos e acesso 
pronto a financiamento através dos mercados de capitais 
internacionais; o desafio do BID é manter sua relevância 
neste cenário de renda média-alta.  



Avaliações Temáticas e Setoriais

O OVE completou três grandes avaliações de setor/temática em 2013/2014 nas áreas de 
segurança cidadã, ensino secundário e mudanças climáticas. A segurança cidadã é uma área 
muito desafiadora para o engajamento dos BDMs, e nos últimos anos, o BID é o único entre os 
BMDs com sua atenção virada para o tema. A avaliação Resposta do BID aos Principais Desafios 
da Segurança do Cidadão, 1998-2012 do OVE documenta os desafios enfrentados e a evolução 
da abordagem do Banco com base nos resultados detalhados da avaliação comparativa de 
projetos . Concluiu-se que o foco do Banco, em matéria de prevenção da criminalidade, tem sido 
inovador e relevante, e que o movimento mais recente do apoio direto à polícia e aos sistemas 
prisionais é compreensível, mas carrega riscos significativos que precisam ser monitorados. 
Os projetos iniciais enfrentaram grandes desafios no desenho e na implementação, mas o 
Banco parece estar aprendendo com esta experiência e melhorando o desenho dos projetos. 

A quantidade e qualidade do ensino secundário é um desafio crítico na ALC e o BID fornece 
um amplo suporte nesta área. O Apoio do BID ao Ensino Secundário: Melhorando o Acesso, a 
Qualidade e as Instituições, 1995-2012, 1995-2012 do OVE procura determinar em que medida 
o Banco apoiou o acesso equitativo à educação secundária, a melhoria da qualidade do 
ensino secundário e as reformas das instituições de ensino para melhorar a capacidade de 
gerenciamento. Embora o Banco possa fazer contribuições significativas para melhorar os 
resultados no ensino secundário para todos os alunos, as desvantagens na educação são mais 
profundas e complexas do que a disparidade na quantidade de escolas com bibliotecas, as 
condições dos edifícios da escola ou a disponibilidade de computadores. A avaliação concluiu 
que mais atenção deve ser dada para o que tem funcionado, isto é, quais estratégias mostraram 
melhorar a retenção, a conclusão e o sucesso escolar. As dinâmicas políticas precisam ser 
compreendidas e levadas em conta no desenho das operações. Em muitos países da ALC é 
imperativo continuar melhorando a gestão do sistema educacional em todos os níveis, 
especialmente nas áreas de gestão com base em resultados, avaliação e monitoramento.

A avaliação Mudanças Climáticas e o BID: Construção de Resiliência e Redução de Emissões do 
OVE, concluída em outubro de 2014, olha amplamente para o trabalho do Banco nos principais 
setores relacionado às mudanças climáticas (MC); energia, agricultura e recursos naturais, 
transportes, e gestão de riscos de desastres. Ela identifica uma carteira crescente de 796 
projetos relevantes para o clima, totalizando US$ 20,7 bilhões na concessão de empréstimos 
e cooperações técnicas ao longo da última década (Figura 1.3), e pergunta como o Banco 
está abordando direta e indiretamente a mitigação e adaptação das MC por meio de suas 
estratégias, operações, transferência do conhecimento e estrutura organizacional.

Além da sua própria avaliação de MC, o OVE também esteve envolvido em uma avaliação 
conjunta com os Fundos de Investimento Climático (FICs), concluída em meados de 2014. Essa 
avaliação foi financiada pela Comissão do Fundo Fiduciário do FIC e gerenciada em conjunto 
pelas unidades de avaliação do Banco Mundial, Banco Africano de Desenvolvimento, Banco 
Asiático de Desenvolvimento, Banco Europeu de Reconstrução e Desenvolvimento e o BID. 
Os FICs ainda estão em um estágio  operacional relativamente inicial, e a avaliação buscou 
identificar formas de definir metas, racionalizar a governança e monitorar os resultados 
daqui para frente.
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FIGURA 1.3 
EMPRÉSTIMOS DO BID ASSOCIADOS ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS 

Avaliações Corporativas

OVE completou seis avaliações corporativas em 2013/2014, três por ano. A maior avaliação 
corporativa concluída pelo OVE até hoje, e entre as maiores realizadas em qualquer BDM, foi a 
Mid-Term Evaluation of IDB-9 Commitments. Essa avaliação analisou as reformas institucionais 
impostas pelos Governadores do BID no contexto do aumento de capital realizado em 2010. As 
reformas foram amplamente destinadas a fortalecer o foco estratégico, a eficácia e a eficiência 
no desenvolvimento de forma a ajudar o Banco a manter-se competitivo e relevante. A avaliação 
foi concluída no final de 2012 e apresentada aos Governadores do Banco nas Reuniões Anuais 
no Panamá em março de 2013. A principal síntese da avaliação foi complementada com 22 
documentos, que a Diretoria Executiva analisou e discutiu detalhadamente durante o primeiro 
semestre de 2013. A Caixa 1.4 resume os principais resultados da avaliação.

Durante 2013, o OVE também completou a Segunda Avaliação do Fundo Multilateral de 
Investimentos (FUMIN). Essa avaliação foi financiada pelo FUMIN, um fundo do BID que 
apoia o setor privado no desenvolvimento, financiamento e execução de modelos de negócios 
inovadores que beneficiam os empresários e famílias pobres e de baixa renda. A avaliação foi 
programada para fornecer inputs para as discussões sobre a reposição de cpaital do FUMIN 
e também foi apresentada nas Reuniões Anuais do BID de 2013. A avaliação reconheceu os 
esforços recentes do FUMIN para melhorar o seu foco e igualmente as suas fortes contribuições 
para a inovação, enquanto identifica como áreas a melhorar o enfoque na pobreza e os esforços 
de ampliação.



Outra avaliação corporativa de 2013 Como está 
o BID servindo os Países de Renda Média-Alta? As 
Perspectivas dos Mutuários analisou o papel e as 
atividades do BID em 10 países de renda média-
alta na ALC. Constatou-se que o BID continua 
sendo um parceiro de desenvolvimento valorizado 
e confiável na maioria desses países. Ele ainda é 
financeiramente competitivo, mesmo em países 
com grau de investimento como classificação 
de risco soberano, e é especialmente assim 
durante tempos de turbulência internacional. As 
contrapartes do BID valorizam vários aspectos 
da sua cooperação com o Banco: a disciplina 
que o BID ajuda a transmitir no desenho e na 
execução de operações, juntamente com o reforço 
das capacidades relacionadas ao gerenciamento 
de projetos; a oportunidade que o BID dá para 
aprender com outras experiências na Região; o 
selo de aprovação que uma operação financiada 
pelo BID fornece através das suas garantias 
sociais, ambientais e fiduciárias; e a capacidade 
que o BID tem para facilitar projetos de médio a 
longo prazo entre os ciclos políticos. No entanto, 
a avaliação também identificou problemas 
relacionados à utilidade das estratégias nacionais, 
ao envolvimento com os governos subnacionais, 
ao suporte para as atividades do setor privado, 
ao desenho de alguns instrumentos de crédito, 
à rapidez da preparação e implementação de 
projetos, à criação e compartilhamento de 
conhecimento, bem como à introdução de 
serviços pagos.

Em 2014, o OVE completou três avaliações 
corporativas. A Avaliação dos Resultados do 
Realinhamento avaliou a reorganização do BID em 
2007 e fez cinco recomendações para fortalecer 
a nova organização matricial, os incentivos, a 
eficiência, e o foco setorial e de país do Banco (ver 
Caixa 1.5). As outras duas avaliações analisaram 
detalhadamente os produtos de cooperação 
técnica do BID: a Segunda Avaliação Independente 
dos Fundos Fiduciários Japoneses no BID, solicitada 
pelo Governo do Japão, revisou os últimos cinco 
anos do apoio fornecido pelo Fundo Japonês 
para iniciativas de cooperação técnica do BID; e 
a Avaliação de Programas Especiais Financiados 
com Capital Ordinário, solicitada pela Diretoria 

CAIXA 1.4 
RESULTADOS DA AVALIAÇÃO A  
MEIO-TERMO DO 9º AUMENTO DE   
CAPITAL DO BID (BID-9) 

A Administração do BID tem se esforçado intensamente para 
implementar as reformas impostas pelos Governadores do 
Banco no contexto do 9º Aumento Geral de Capital do BID. O foco 
do Banco em resultados aumentou, especialmente ao nível dos 
projetos. A Administração implementou a nova EED do Banco e 
aprofundou a orçamentação com base em resultados. O Banco 
tomou medidas para reforçar as garantias, adotar iniciativas 
de combate à corrupção e melhorar a utilização dos sistemas 
nacionais para a aquisição de projetos e acordos fiduciários, 
embora permaneçam alguns desafios de implementação. Uma 
nova política de divulgação de informações foi adotada, mas 
precisa de mais esclarecimentos para fechar potenciais brechas 
e garantir que os seus objetivos sejam cumpridos. No que diz 
respeito aos instrumentos operacionais, os empréstimos do 
Banco têm sido relativamente estruturados, embora seus 
instrumentos de doações (notavelmente, as cooperações 
técnicas) continuem sendo um trabalho em andamento. 
Reformas do lado financeiro, incluindo novas regras de gestão 
de renda e adequação de capital, foram implementadas como 
previsto, e um ajuste e uma atenção contínuos irão ajudar a 
garantir uma melhor utilização do capital e a manutenção da 
classificação de crédito AAA do Banco. Reformas para fortalecer 
os processos de negócio e gestão de recursos humanos do 
Banco também estão seguindo em frente, embora com atrasos 
significativos no processo de negócio e TI.

A avaliação também constatou uma eficácia limitada na 
implementação de algumas das reformas, especialmente 
aquelas destinadas a promover seletividade estratégica do 
apoio que oferece o Banco aos países: reforçar o quadro de 
resultados institucionais, cumprir os objetivos de crédito 
(incluindo transferências obrigatórias para o Haiti), renovar 
e melhorar as estratégias setoriais, e melhorar as estratégias 
de país e a programação com os países mutuários. Estas 
reformas enfrentam tensões inerentes com a orientação do 
Banco baseada na demanda do cliente, e é por isso necessário 
um diálogo reforçado com o país para realmente identificar 
as áreas em que as capacidades do Banco e as demandas do 
mutuário se cruzam. 

As áreas mais desafiadoras, em que o OVE recomenda 
reformulação importante, são as operações de estratégia e 
coordenação de apoio ao desenvolvimento do setor privado, 
as Avaliações de Sustentabilidade Macroeconômicas para 
países mutuários, bem como o Mecanismo Independente 
de Consulta e Investigação. A Administração respondeu à 
avaliação com iniciativas importantes de reforma em todas as 
três áreas. A avaliação, a resposta da Administração do BID e 22 
documentos de referência estão disponíveis no site www.iadb.
org/evaluation.
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CAIXA 1.5
AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS DA REALINHAMENTO DO BID EM 2007 

Em 2007, o BID realizou um amplo processo de reestruturação e renovação chamado de “Realinhamento”. Ele definiu quatro 
principais metas para responder a uma percepção de perda de relevância do Banco e presença na ALC: melhorar o foco e 
a expertise setorial, aprofundar o foco no país, fortalecer a gestão baseada em risco e resultados, e melhorar a eficiência 
institucional. Para atingir essas metas, ele propôs correções na estrutura, nos processos, e incentivas e recursos humanos do 
Banco: entre outras coisas, a introdução de uma nova organização matricial, a delegação de responsabilidades adicionais para 
os escritórios de país e líderes das equipes de projeto, a atualização operacional e de processos corporativos, e mudanças no 
pessoal e políticas dos Recursos Humanos.

A avaliação do OVE concluiu que o Realinhamento em direção a uma estrutura matricial e uma maior descentralização foi 
adequado, mas ainda não atingiu todos os seus objetivos. Há várias tendências notáveis do lado positivo. As habilidades técnicas 
dos funcionários do Banco melhoraram, a capacidade de gerar e disseminar conhecimento aumentou, e mais autoridade foi 
delegada a representantes de países e líderes de equipe, colocando o BID mais perto do cliente. A colaboração entre equipes do 
mesmo setor em escritórios de país e na sede aumentou, assim como a continuidade dos membros das equipes de projeto ao 
longo do seu ciclo. 

No entanto, a estrutura matricial do novo banco ainda não está funcionando de forma otimizada. A Vice-Presidência dos Países, 
que lidera o diálogo, coordena e supervisiona o programa de empréstimos do Banco com os países mutuários, tem autoridade 
limitada e poucos mecanismos para coordenar as diversas contribuições do Banco ao nível do país para garantir a entrega de 
um programa coerente e eficiente. A Vice-Presidência de Setores (VPS), que projeta e executa os produtos financeiros e não 
financeiros do setor público do Banco em países e desenvolve conhecimentos para apoiar as estratégias nacionais e os projetos 
e programas de desenvolvimento, e da Vice-Presidência do Setor Privado (VPP), que coordena o desenvolvimento e a entrega 
de programas operacionais do setor privado e sem garantia soberana, têm oportunidades ou incentivos limitados para trazer 
o seu conhecimento e influência para a estratégia e programação de país. Os silos setoriais são elevados e as pressões para 
emprestar e desembolsar são maiores do que nunca. Como resultado, o Banco e seus países mutuários não estão colhendo 
todos os potenciais ganhos da coordenação e colaboração matricial na formulação das estratégias e programação de país, no 
desenho e implementação de projetos, e no compartilhamento de conhecimento.

A avaliação não encontrou evidências conclusivas da melhoria da eficiência. Alguns processos (tais como o controle de 
qualidade ao nível do projeto) parecem desnecessariamente demorados e incertos, e a falta da contabilização dos custos totais 
ou as restrições orçamentárias para equipes de trabalho diminuem os incentivos para a utilização eficiente dos recursos. 

O relatório ofereceu cinco recomendações: 

 

As quatro primeiras recomendações foram aceites pela Administração e aprovadas pela Diretoria Executiva, enquanto que a 
quinta não foi aprovada por razões específicas descritas na resposta da Administração. Para mais detalhes sobre a avaliação e 
a resposta da Administração do BID, consulte o link www.iadb.org/evaluation.

UM
 
Reforçar a função de 
gestão dos escritórios 
de país para aumentar o 
foco no país. 

DOIS
 
Reforçar o papel de VPS 
e VPP na definição da 
estratégia e programação 
de país para melhorar 
a coordenação entre as 
Vice-Presidências e a 
coerência do programa 
no país.

TRÊS
 
Fortalecer os 
mecanismos de controle 
de qualidade dos 
produtos operacionais 
do Banco para 
melhorar a eficácia no 
desenvolvimento.

QUATRO
 
Continuar a fortalecer 
os processos 
orçamentários e os 
sistemas de informação 
para garantir uma 
contabilidade completa 
e exata de custos e assim 
aumentar a eficiência. 

CINCO 

Preencher mais cargos 
de gestão através de 
processos competitivos 
transparentes para 
promover eficácia e 
eficiência. 



Executiva do Banco, revisou 19 programas setoriais de cooperação técnica financiados com a 
receita líquida do Banco. Durante a última década, o orçamento para esses programas cresceu 
para US$ 100 milhões anualmente. A avaliação recomendou medidas para racionalizar 
e melhorar a eficiência dos programas especiais do Banco, e salientou a importância de 
ponderar os trade-offs envolvidos na alocação do capital escasso do Banco entre este e outros 
fins concorrentes.

Acompanhando a Implementação das Recomendações  
do OVE

Em 2013, a Diretoria Executiva aprovou o uso de um Sistema formal de Seguimento 
das Recomendações de Avaliações (ReTS) para acompanhar a implementação de ações 
administrativas tomadas em resposta às recomendações feitas pelo OVE e aprovadas 
pela Diretoria3. O ReTS requer que a Administração prepare um plano de ação para cada 
recomendação aprovada pela Diretoria indicando como e quando pretende abordar a 
recomendação. A Administração tem 90 dias para finalizar um plano de ação após ter sido 
apresentada à Diretoria e tornada pública.  

Este Relatório Anual fornece a primeira avaliação das medidas tomadas pela Administração 
durante a implementação da fase piloto do ReTS entre meados de 2013 a dezembro de 2014. A 
avaliação do OVE visa determinar a extensão em que os planos de ação da Administração estão 
abordando as recomendações do OVE e sendo implementadas como planejadas. Como o ReTS 
está em uma fase piloto, a avaliação não se destina apenas a um exercício de responsabilidade, 
mas também é uma forma de fortalecer o aprendizado para o futuro. A análise do OVE 
também servirá como contribuição para uma avaliação completa do piloto ReTS mandato pelo 
Protocolo, em que o OVE e a Administração estão fazendo em conjunto e que está prevista 
para ser concluída no primeiro trimestre de 20154. 

Para esta avaliação, o OVE analisou várias dimensões do ReTS: (i) a relevância das ações 
propostas pela Administração, ou seja, a extensão em que essas ações abordaram as 
recomendações5; (ii) se os planos de ação incluíram metas e prazos claros e mensuráveis6; e 

3  Sistema de Acompanhamento de Recomendação da Avaliação do BID – Protocolo para Implementação, GN-2707-2, julho 
de 2013. O protocolo foi elaborado em conjunto pelo Ove e SPD em resposta a solicitação do Conselho Administrativo.

4  A revisão conjunta da fase piloto é destinada a abordar questões relacionadas ao processo de acompanhamento e/
ou a funcionalidade identificada do sistema durante este período (GN-2702-2, par. 4.1).

5  Os planos de ação foram classificados como “totalmente relevantes” quando a maioria das ações propostas foi 
considerada pelo OVE como específica e significativa para abordar a recomendação; “parcialmente relevante” 
quando pelo menos uma ação foi considerada específica e significativa para abordar a recomendação; ou “não 
relevante” quando as ações foram consideradas gerais demais ou não abordavam a recomendação.

6  Para a avaliação de se os planos de ação tinham metas e prazos claros e mensuráveis, eles foram classificados com 
base em se eles incluíram cada dimensão na maioria das ações propostas (“totalmente”), em pelo menos uma das 
ações propostas (“parcialmente”), ou em nenhuma das ações propostas (“nenhuma meta” ou “nenhum prazo”).
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(iii) o grau de progresso reportado pela Administração na execução das ações7,  medidas em 
relação aos prazos definidos pela própria Administração. O OVE baseou a sua avaliação nas 
informações incluídas pela Administração no ReTS até 22 de novembro de 2014. 

A revisão do OVE abrange as 69 recomendações das 15 avaliações do OVE que a Diretoria 
Executiva considerou durante a fase piloto, bem como as recomendações da Avaliação de Meio-
Termo dos Compromissos do BID-9 e de Como está o BID servindo os Países de Renda Média-Alta? As 
Perspectivas dos Mutuários concluídas no início de 2013 (ver anexo 1)8.   Das 69 recomendações 
endossadas que formam o principal inventário do ReTS, 48 foram discutidas antes de 30 
setembro de 2014, e portanto estão sujeitas a todos os requisitos da fase piloto do sistema9.  
Destas 48, os planos de ação foram preparadas para todas elas, exceto 410.  

Os tempos médios entre as principais etapas do ReTS para as recomendações aprovadas pela 
Diretoria Executiva entre meados de 2013 e meados de 2014 são mostrados na Figura 1.4 
abaixo. Durante este período, a plataforma de TI do sistema passou por uma série de ajustes 
enquanto a Administração trabalhava para implementar as diferentes fases do processo 
ReTS. O tempo médio de preparação dos planos de ação ultrapassou os 90 dias previstos no 
protocolo ReTS, em parte devido a estes desafios no início do processo.

O OVE considera que os planos de ação são totalmente relevantes para 57% das 48 
recomendações acompanhadas e parcialmente relevante para 23% (ver Tabela 1.2 para 
exemplos específicos). Uma parte inferior a 55% dos planos de ação incluem metas totalmente 
claras e mensuráveis para acompanhar o progresso, enquanto pelo menos um quarto não 
inclui. Sete por cento dos planos de ação estão atrasados, ou seja, ainda estão em andamento 
além do prazo definido pela Administração, e 14% dos planos de ação não especificam prazos.

7  Os planos de ação foram classificados como “concluído” quando as ações foram concluídas; “progresso realizado” 
quando algum progresso foi verificado; “nenhum progresso” quando nenhum progresso pôde ser verificado; e 
“indeterminado” quando o plano de ação não foi atualizado para informar sobre os progresso realizado.

8  Em 18 de junho de 2013, O Conselho de Diretores do BID concluiu que algumas recomendações endossadas pelo 
Conselho decorrentes das avaliações apresentadas antes da aprovação do ReTS ainda seriam monitoradas, 
incluindo aquelas da Avaliação de Meio-Termo dos Compromissos do BID-9 e Como está o BID servindo os Países de Renda 
Média-Alta? As Perspectivas dos Mutuários (Minutos PEC, 18 de junho de 2013). As três avaliações comparativas de 
projetos concluídas pelo OVE durante o período piloto—Uma Análise Comparativa das Abordagens do BID Apoiando 
às PMEs: Avaliação de Resultados no Setor Industrial Brasileiro; Regularização de Terras e Projetos de Administração: 
Uma Avaliação Comparativa; O Desafio da Implementação: Lições de Cinco Projetos de Segurança do Cidadão—contêm 
sugestão da gerencia, mas nenhuma recomendação formal.

9  As recomendações resultantes das avaliações OVE apresentadas ao Conselho de Diretores do BID nos últimos 
três meses de 2014 foram excluídas desta revisão, visto que a gerencia ainda está dentro do prazo de 90 dias para 
finalizar os planos de ação para as recomendações aprovadas pelo Conselho. A Figura 1.4 sobre o tempo decorrido 
entre as etapas do ReTS não inclui as recomendações aprovadas antes do ReTS ter sido formalmente aprovado em 
meados de 2013.

10  Uma foi a recomendação da Avaliação de Meio-Termo dos Compromissos do BID-9 para reformar a Consulta 
Independente e o Mecanismo de Investigação do BID, para o qual a ação estava fora do alcance da gerencia porque o 
Mecanismo reporta para o Conselho. As outras três foram da Quinta Revisão Independente do Exercício de Supervisão 
do Relatório do Projeto Ampliado do FEC. OVE está consciente de que algumas ações vêm sendo realizadas em todos 
esses casos, mesmo que não sejam relatadas no ReTS.



FIGURA 1.4 
TEMPO DECORRIDO ENTRE ETAPAS NO PILOTO ReTS * 
(em dias úteis)

Nota: *Exclui as recomendações das avaliações do BID-9 e do apoio do BID aos países de renda média-alta, que antecederam 

à adoção do formato ReTS. 

A Administração relatou progresso na implementação de todos os planos de ação que foram 
atualizados no sistema até novembro de 2014. Após a revisão, o OVE concluiu que um progresso 
considerável havia sido feito em muitos casos, com 10 planos de ação totalmente concluídos. O 
OVE não encontrou nenhum progresso significativo na implementação de 5 recomendações: 
3 das 4 endossadas pela Diretoria Executiva da Avaliação dos Resultados do Realinhamento, e 
2 da APP do Paraguai.  

FIGURA 1.5 
PROGRESSO NA IMPLEMENTAÇÃO DE PLANOS DE AÇÃO  
(até 22 de novembro de 2014)
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TABELA 1.2
EXEMPLOS DAS AVALIAÇÕES DO OVE SOBRE A RELEVÂNCIA  
DOS PLANOS DE AÇÃO 

avaliação  
ove 

recomendação 
ove 

plano de ação explicação

Totalmente 
relevante

Certificar-se de que as 
informações da Matriz 
de Resultados aprovados 
sejam inseridas no 
sistema antes da execução, 
e alterações durante a 
execução são monitoradas 
(Avaliabilidade da Revisão 
dos Projetos do Banco 
2012).

Ação 1 – RMP e RCP irão incluir recursos 
que permitem o monitoramento de 
mudanças na matriz de resultados
Ação 2 – Oferecer treinamento para as 
equipes e funcionários sobre as novas 
funcionalidades do RMP e RCP em relação à 
matriz de resultados do projeto.

As ações são específicas e 
significativas, e abordam 
a recomendação.

Parcialmente 
relevante

Continuar explorando 
opções para se envolver 
operacionalmente com 
entidades subnacionais 
em HMICs, seja através de 
empréstimos ou doações 
com SG ou NSG (Como 
está o BID servindo os 
Países de Renda Média-
Alta? As Perspectivas dos 
Mutuários).

Ação 1 – Continuar a implementação de 
projetos com ênfase subnacional.
Ação 2 – Completar as avaliações “Profisco” 
e “Procidades”.
Ação 3 – Atualizar as linhas diretrizes ao 
nível setorial para fornecer orientações 
sobre novas abordagens operacionais para 
os governos subnacionais (…).
Ação 4 – Avançar a investigação sobre PPC 
em níveis subnacionais (…).
Ação 5 – mesmo que a ação nº 3
Ação 6 – Progredir na pesquisa sobre 
ferramentas de captação de valor para 
financiar o desenvolvimento urbano.
Ação 7 – Progredir a pesquisa sobre a 
sustentabilidade orçamentária dos governos 
subnacionais (…).

As ações não se 
diferenciam das outras. 
Não está claro como vão 
lidar a novas formas 
de se envolverem 
operacionalmente, 
especialmente através de 
empréstimos.

Não relevante
Garantir a execução 
beneficiária de operações 
de cooperação técnica 
(Avaliação de Programas de 
País) Chile 2011-2013).

A Administração vai concordar com o 
governo para reduzir o número de TCs 
executadas pelo Banco, com excepção das 
TCs para Contribuição Operacional ou TCs 
para pesquisa e difusão.  

As ações são gerais 
demais, sem metas ou 
alvos específicos. 
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Oo apoio do bid para a redução da pobreza 
e para o crescimento sustentável: 

constatações pertinentes de algumas 
avaliações recentes do ove



Em 2010, os países membros do BID concordaram em aumentar o capital do Banco 
em US$ 170,9 bilhões (um aumento de US$ 70 bilhões) para responder ao aumento 
da procura de empréstimos de desenvolvimento na região. No contexto deste 
aumento, os Governadores do BID reiteraram que as metas de redução de pobreza 

e desigualdade e a promoção do crescimento sustentável devem “estar no centro dos esforços 
do Banco para mobilizar os recursos destinados a cumprir a sua missão corporativa ao 
longo da próxima década11.” Os Governadores observaram que estes dois objetivos globais 
são complementados com dois outros objetivos estratégicos para a instituição—“lidar 
com as necessidades especiais em países menores e menos desenvolvidos e promover o 
desenvolvimento através do setor privado12”,—deixando claro que os objetivos e as metas 
estratégicas devem ser traduzidas em prioridades, metas, políticas e medidas de desempenho 
para o Banco.

A teoria e a prática econômica identificaram uma série de elementos essenciais para o 
crescimento econômico sustentável. Esses elementos incluem o investimento em capital 
humano e físico, a alocação eficiente de recursos em todos os setores e regiões, ambientes 
macroeconômicos e fiscais estáveis, governos locais e nacionais inclusivos e capazes, a 
abertura ao comércio, um ambiente de negócios que promova inovação e a capacidade de 
mitigar e adaptar os riscos globais emergentes, incluindo as mudanças climáticas, pandemias 
e violência13. O crescimento rápido e inclusivo também exige que todos os cidadãos tenham 
acesso a oportunidades econômicas e a redes eficazes de proteção social que lidem com riscos 
individuais e gerais para toda a economia14. 

11  Report on the Ninth General Increase in the Resources of the Inter-American Development Bank, para. 3.6.

12  Ibid., para. 3.9.

13  Comissão de Crescimento e Desenvolvimento. 2008. The Growth Report e Banco Mundial. 2014. Global Monitoring 
Report 2014/2015 Ending Poverty and Sharing Prosperity. 

14  Banco Mundial. World Development Report 2000/2001: Attacking Poverty.

pa
rt

e 02
A primeira parte deste Relatório Anual apresentou um breve resumo das 
avaliações de projeto, país, setor, temática e corporativas do OVE de 2013-
2014, assim como a contribuição do OVE para melhorar a capacidade do BID 
para se auto-avaliar e aprender com a experiência.Esta segunda parte 
resume as avaliações selecionadas que fornecem ensinamentos úteis sobre 
maneiras de melhorar o apoio do BID para a redução da pobreza e para o 
crescimento sustentável nos países clientes. 
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Por sua vez, o acesso equitativo a oportunidades econômicas exige esforços sustentados para 
investir em capital humano e nas habilidades dos mais pobres, para aumentar o acesso a 
serviços sociais e infraestrutura de boa qualidade em áreas rurais e urbanas marginalizadas, 
e para permitir um ambiente de negócios que promova a criação de empregos e o crescimento 
da produtividade para todos os trabalhadores, empresas e empresários. 

Algumas avaliações do OVE em 2013 e 2014 fornecem conclusões e recomendações para 
ajudar a melhorar o trabalho do BID no fortalecimento desses elementos essenciais para o 
crescimento sustentável e a redução da pobreza na ALC. As avaliações mencionadas abaixo 
analisam programas do BID para promover reformas estruturais e de sustentabilidade fiscal; 
para apoiar o desenvolvimento do setor privado e aumentar a produtividade das pequenas 
empresas; para aumentar o acesso ao crédito para as pequenas empresas; para garantir os 
direitos de propriedade da terra; para combater as mudanças climáticas e a segurança do 
cidadão; e para promover a acumulação de capital humano ao nível secundário. 



CAIXA 2.1 
TENDÊNCIAS DE CRESCIMENTO E POBREZA NA ALC
A maioria dos países na ALC alcançou um crescimento econômico sustentado desde 1990. O crescimento acelerou 
na região durante a primeira década do século, antes de ser interrompido durante a crise financeira global de 2009. 
Embora seja esperado que o crescimento continue durante o resto da década, é provável que seja mais lento por causa 
de fatores externos e falta de motores de crescimento domésticos. A média do PIB per capita na ALC aumentou de cerca 
US$ 5.000 no início de 1980 para cerca de US$ 14.900 em 2013 (todos os valores em paridade de poder de compra). Mas 
as médias regionais escondem várias diferenças. Enquanto o PIB per capita nos países mais ricos alcança mais de US$ 
20.000, nos mais pobres é inferior a US$ 2.000. 

Tendência de Crescimento na ALC, 1990-2020
(Média simples e tendências lineares de 26 países)

diminuição do crescimento 
e crise financeira

 de 1998-2001

projeção de diminuição 
e lento 

crescimento 2014-2020
 

aumento do 
crescimento 
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financeira 
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O aumento do PIB per capita, junto com uma redução modesta da desigualdade durante a década de 2000, levou a uma 
redução significativa da pobreza. Cerca de metade dos latino-americanos viviam na pobreza no início de 1990, mas 
através de crescimento e políticas compensatórias, quase 20% superaram a pobreza durante as últimas duas décadas. 
A pobreza extrema caiu quase metade. Mas, apesar destes ganhos, 3 em cada 10 latino-americanos ainda vivem na 
pobreza. Os dados agregados escondem muita heterogeneidade entre e dentro dos países. Em cinco países da região 
(Guatemala, Haiti, Honduras, Nicarágua e Suriname), mais da metade da população vive na pobreza. E, enquanto 
alguns estados brasileiros, tais como Santa Catarina, Rio de Janeiro e São Paulo, têm taxas de pobreza comparáveis aos 
da Argentina, Chile e Uruguai, outros, incluindo Alagoas, Piauí e Maranhão, têm taxas comparáveis às dos países mais 
pobres da região. Depois de décadas de urbanização, a maioria das pessoas pobres da Região vivem em áreas urbanas. 
Mas esta média esconde diferenças importantes entre os países, e nos países mais pobres na ALC, a pobreza ainda é 
um fenômeno rural.



Distribuição da População da ALC por Categoria de Renda, 2000-2012

fonte: OVE, com base em dados do BID/SCL.

pobre
(<4us$/dia)

vulnerável
(>4us$/dia, <10us$/dia)

classe média
(>10us$/dia, <50us$/dia)

rico
(>50us$/dia)

100

80

60

40

20

0

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

2%
20%

31%

33%

45%

3%

36%

30%

Apesar dos ganhos recentes, as desigualdades de renda e oportunidade continuam sendo a principal preocupação. 
O declínio da desigualdade na região estagnou após a crise financeira global1 e metade dos 20 países mais desiguais 
do mundo está na América Latina. Altos níveis de desigualdade são acompanhados por baixa mobilidade social 
e desigualdade de acesso a oportunidades. Estudos recentes mostram que o acesso às oportunidades educacionais, 
medido pela conclusão do ensino fundamental, está mais equitativo na Argentina, Chile, Equador, Jamaica, México e 
Uruguai do que no Brasil, El Salvador, Honduras, Nicarágua e Guatemala2.

Desigualdade na ALC (GINI), 2000 x. 2012

fonte: OVE, com base em dados do BID/SCL.
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1  Cord, Louise, et.al. 2014. Inequality Stagnation in Latin America in the Aftermath of the Global Financial Crisis. Documento 7146 Pesquisa de 
Políticas do Banco Mundial.

2  Paes de Barros, Ricardo, et al. 2009. Measuring Inequality of Opportunities in Latin America and the Caribbean. Banco Mundial, Palgrave MacMillan.



Apoio para a sustentabilidade fiscal e a reforma de 
políticas: As avaliações de empréstimos baseados em 
políticas
A reforma de políticas permanece no centro da agenda do desenvolvimento na maioria dos 
países da ALC. Nas últimas décadas, as reformas têm se focado nos mercados financeiros 
e de comércio, mas não acompanharam outras áreas fundamentais para o aumento da 
produtividade e crescimento econômico mais acelerado (ver caixa 2.2). Por exemplo, as 
reformas continuadas são necessárias para modernizar as instituições legais e regulamentares, 
fortalecer os mercados de trabalho e reduzir a informalidade, melhorar a qualidade dos 
serviços de educação e de saúde, e expandir a infraestrutura básica através de parcerias 
públicas-privadas e outros meios.

Uma das principais ferramentas do BID para apoiar a sustentabilidade fiscal e promover a 
reforma estrutural é o empréstimo baseado em políticas (EBP), que fornece financiamento 
de desembolso rápido para apoiar reformas institucionais e políticas. Estes empréstimos são 
geralmente acompanhados por assistências técnicas para ajudar os países a implementar 
o programa de reformas. Entre 2010 e 2013, os EBPs constituem cerca de um quarto dos 
empréstimos com garantia soberana do BID, com foco nos países mais endividados do Caribe 
e da América Central, como Panamá e Jamaica.  

As recentes Avaliações dos Programas de País (APP) para a Jamaica, Honduras e El Salvador 
frisam a necessidade que o BID tem de equilibrar as necessidades fiscais de curto prazo de 
um país com o apoio de longo prazo para alterações fiscais, institucionais e regulatórias 
significativas. Muitas das reformas apoiadas pelos EBPs do BID nestes países tiveram um 
grau intermediário ou baixo de profundidade estrutural15 (ver a Figura 2.1 na Jamaica), 
especialmente aquelas apoiadas pelos primeiros empréstimos de uma série programática. 
Além disso, os cancelamentos de outros empréstimos baseados em políticas em uma série de 
EBPs eram comuns, e algumas reformas necessárias que os programas enfocavam no início 
não foram alcançadas. As recomendações dessas avaliações recentes evidenciam a importância 
de apoiar reformas com elevada profundidade e de completar as séries programáticas de EBPs 
sempre que possível.

15  A profundidade estrutural das condições do EBP foi medida utilizando a metodologia do Escritório de Avaliação 
Independente do FMI (Condicionalidade Estrutural nos Programas Apoiados pelo FMI, Documentos de Referência, 
IEO, 2007). Seguindo esta metodologia, o OVE atribuiu uma classificação para cada estado, de acordo com o 
grau de mudança estrutural que a implementação da condição traria ao ambiente institucional do país -- baixa: 
compromissos que sozinhos não trariam nenhuma mudança significativa, embora, talvez, servisse como um 
trampolim para reformas mais significativas no futuro; médias: compromissos que poderiam ser esperados 
ter efeitos imediatos e significativos, embora não de longa duração; e alta: compromissos que sozinhos trariam 
mudanças duradouras no ambiente institucional.
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CAIXA 2.2 
MELHORANDO A PRODUTIVIDADE NA ALC

Melhorar a produtividade é essencial para o crescimento sustentável de longo prazo. O crescimento da produtividade 
na ALC tem sido lento comparado com o de países desenvolvidos, tais como os Estados Unidos, e especialmente os 
de economias emergentes da Ásia (Figura 2.5). Embora a produtividade na ALC tenha crescido ao longo da última 
década, contribuindo com cerca de 1,2% do crescimento médio anual do rendimento nacional bruto per capita, essa 
contribuição foi apenas o suficiente para compensar a contribuição negativa das duas últimas décadas.

Produtividade na ALC e em Regiões e Países Selecionados

fonte: conference board, total economy database

china américa latina áfrica oced países em 
desenvolvimento

600

500

400

300

200

100

0

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

Os países da ALC têm forte potencial para aumentar a produtividade e reduzir a pobreza ao melhorar as competências 
dos trabalhadores e o ambiente de negócios, e ao realocar o trabalho e capital de pequenas empresas ineficientes para 
empresas e setores mais produtivos.1 Entre as causas mais marcantes da baixa produtividade na Região estão o emprego 
informal e os mercados de trabalho pouco competitivos. Os indicadores mais recentes da Organização Internacional do 
Trabalho mostram que os países da ALC não só têm as maiores taxas de informalidade quando comparadas com as de 
outros países de renda média (quase 20 pontos percentuais), como também parecem ter taxas mais elevadas do que os 
países de baixa renda em outras regiões.

1  Pages, Carmen, Editor. 2010. The Age of Productivity: Transforming Economies from the Bottom Up. Banco Interamericano de Desenvolvimento, 
Desenvolvimento nas Américas.



FIGURA 2.1
JAMAICA, PROFUNDIDADE ESTRUTURAL DE EMPRÉSTIMOS 
BASEADOS EM POLÍTICAS

Nota: Inclui as seis séries PBP: Programa de Fortalecimento da Competitividade; Programa de Gestão de Desempenho 

Financeiro e Público; Programa de Consolidação Fiscal; Programa Estrutural Fiscal para o Crescimento Econômico; Apoio 

à Reforma do Setor Educacional; e Programa de Proteção do Capital Humano. 

 

A avaliação do OVE sobre a mudança climática analisou 17 EBPs em nove países com componentes 
de MC, por um total de US$ 3 bilhões, ou cerca de 20% de todos os compromissos e operações 
de EBP do Banco entre 2007 e 2013. A avaliação constatou que um terço das condições (40) 
foi alterada para ações menos ambiciosas enquanto os programas procederam, diminuindo a 
profundidade estrutural dos programas. Outros compromissos programáticos foram retirados 
ou acrescentados durante uma série programática. Algumas segundas e terceiras operações de 
uma série não foram aprovadas, deixando o processo de reforma previsto incompleto. Dos 16 
programas de EBPs aprovados entre 2008 e 2013, 7 foram totalmente implementados.

Essas avaliações realizadas em 2013 e 2014 tiveram um enredo específico e os resultados 
dessa análise não podem por isso ser generalizados aos EBPs do Banco como um todo. Dada 
a importância de apoiar reformas de políticas na região, uma análise mais compreensiva dos 
empréstimos baseados em políticas do BID será realizada para o Relatório Anual do próximo ano.

Desenvolvimento do setor privado: Revisão da estrutura 
do setor privado do BID
O setor privado é o motor do crescimento, e o BID apoiou o desenvolvimento do setor privado 
desde a sua fundação. Inicialmente, isso foi feito através de operações para aumentar a 
competitividade e o acesso ao crédito, com intermediação através de entidades públicas. Em 
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1994, sob o 8º Aumento Geral de Capital, o Banco lançou um programa de empréstimos diretos 
ao setor privado. O 9º Aumento Geral de Capital em 2010 fez do desenvolvimento através do 
setor privado um objetivo principal do Banco.  

A avaliação do OVE sobre a estrutura do setor privado do BID, realizada como parte da 
Avaliação de Meio-Termo do BID-9, destacou a importância em ajudar os governos a formular 
políticas e regulamentos adequados para apoiar o setor privado. Ao criar condições favoráveis 
para a concorrência e ao promover novos operadores e inovadores de todos os tamanhos, o 
Grupo BID pode ajudar a estimular a atividade empresarial, gerando um aumento de emprego, 
renda e benefícios para os consumidores. A avaliação reconheceu as importantes vantagens 
comparativas do BID em sua capacidade de apoiar tanto os setores públicos quanto os privados. 
Através do apoio coordenado, o Banco pode ajudar a fortalecer o ambiente de negócios, 
enquanto promove uma resposta por parte das empresas ao nível da oferta. 

No entanto, esta abordagem depende de uma colaboração muito mais estreita entre as janelas 
do Banco do que existe atualmente—tanto do lado público quanto do privado, e também entre 
as várias janelas do setor privado do Grupo BID (Caixa 2.3). A avaliação do OVE constatou que 
as operações coordenadas com ações públicas e privadas e objetivos integrados são raros. 
A coordenação limitada resultou em uma perda significativa de oportunidades, não só em 
infraestrutura, onde uma colaboração melhor poderia trazer ganhos claros através de parcerias 
e concessões públicas-privadas, mas também no setor financeiro, onde as melhorias na 
regulamentação do mercado financeiro poderia complementar o apoio direto ao setor privado 
através de instituições financeiras.

Como o Banco está explorando a consolidação e reforma substancial das suas janelas do setor 
privado, o fortalecimento da coordenação entre os braços dos setores público e privado do 
Grupo BID será um desafio fundamental. Uma estratégia relevante para toda a instituição 
focada para o crescimento do setor privado precisa reconhecer e construir sobre os motores 
de produtividade e crescimento econômico. Do lado do setor privado, isso inclui a entrada de 
novas empresas e o apoio à competitividade e inovação. Do lado do setor público, isso exige 
melhorias no clima de investimento, o que sugere que o Banco deveria se envolver com os 
países mutuários em um diálogo mais estruturado e frequente sobre o  ambiente regulatório.

Melhorando as oportunidades econômicas para os 
pequenos produtores e empresas: Avaliação do Fundo 
Multilateral de Investimentos
Em 2007, o FUMIN reorientou o seu mandato para apoiar as micro e pequenas empresas 
e famílias pobres ao focar-se no aumento do acesso ao financiamento, mercados e serviços 
básicos. O FUMIN direcionou o seu trabalho no acesso ao financiamento em direção aos 
mercados ausents e incompletos, tais como mercados rurais, e em direção a novos serviços 
financeiros, tais como poupança e seguros. Também redirecionou a ênfase em microcrédito 
urbano em mercados mais maduros para o microcrédito em países com mercados menos 
desenvolvidos. No que toca ao acesso aos mercados, o FUMIN se focou em micro e pequenos 
produtores para conectá-los aos mercados mais amplos através de “empresas de liderança” e 
uma abordagem de cadeia de valor, bem como em programas de formação de jovens. No acesso 
aos serviços básicos, o FUMIN se focou em parcerias públicas-privadas, provisão privada de 
serviços básicos para as famílias pobres e energia limpa. 



CAIXA 2.3
APOIO DO GRUPO BID PARA O DESENVOLVIMENTO DO SETOR PRIVADO
 
O BID realiza seu trabalho de desenvolvimento do setor privado através dos departamentos de Instituição para 
o Desenvolvimento (IFD), Financiamento Estruturado e Corporativo (FEC) e Oportunidades para a Maioria (OMJ). 
Este esforço é complementado pela Corporação Interamericana de Investimento (CII) e pelo Fundo Multilateral de 
Investimentos (FUMIN), que fazem parte do Grupo BID, mas como instituições separadas e independentes.

IFD
O IFD oferece empréstimos com garantia soberana e cooperação técnica; seu trabalho é 
focado no desenvolvimento de mercados de capitais e instituições financeiras, e em promover 
o aumento da produtividade e competitividade a nível nacional, regional e local, com ênfase 
global na melhoria do ambiente de negócios e com ênfase especial na tecnologia e inovação.

FEC O FEC, o maior ramo do setor privado do BID, é responsável pelo financiamento de instituições 
financeiras de segunda linha e empresas do setor privado com operações sem garantia soberana.

OMJ
O OMJ, também um ramo do setor privado do BID, concentra-se em iniciativas do setor privado 
que promovam a inclusão da população na “base da pirâmide” através de iniciativas orientadas 
ao mercado.

CII A CII complementa as atividades do BID com foco em empréstimos sem garantia soberana para 
pequenas e médias empresas (PME).

FUMIN
O FUMIN apoia o setor privado no desenvolvimento, financiamento e execução de modelos 
de negócios inovadores, que beneficiam empresários e famílias pobres e de baixa renda; é um 
laboratório para testar abordagens de desenvolvimento pioneiras e baseadas no mercado.

Há uma sobreposição significativa no apoio prestado por essas janelas do setor privado, especialmente nas áreas de 
mercados financeiros e de apoio às PMEs. A análise de carteira que o OVE fez indica que as operações do setor financeiro 
representam cerca de um terço das operações do IFD e 56% dos seus recursos, cerca de um quarto das operações sem 
garantia soberana do BID, e 37% das operações da CII e 66% do valor da sua carteira. O FUMIN concentra 78% das 
suas operações e 69% dos seus empréstimos nas PME, e a CII, IFD, e OMJ também têm um número significativo de 
operações e recursos destinados às PME.
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A Segunda Avaliação Independente do Fundo Multilateral de Investimentos que o OVE realizou 
em 2013 descobriu que a maioria dos projetos do FUMIN tentou resolver as limitações que as 
micro, pequenas e médias empresas enfrentam e, portanto, estão relacionadas com o objetivo 
geral de promover a competitividade. A avaliação constatou que o FUMIN tem tido sucesso 
na segmentação de micro e pequenas empresas: trabalhando predominantemente com 
empresas com faturamento abaixo de US$ 50.000, e esta segmentação aumentou ao longo 
do tempo. Os modelos de intervenção do FUMIN geralmente são alinhados com o objetivo de 
afetar a produtividade ao nível da empresa, ou afetar a estrutura de custos de uma empresa ou 
tecnologia, que são determinantemente fundamentais para a competitividade.

Como uma organização relativamente pequena e com metas ambiciosas, o FUMIN tem uma 
estratégia para obter um impacto que depende de alavancar os fundos dos parceiros e usar 
projetos como instrumentos de experimentação e demonstração, em vista a intensificar as 
experiências bem sucedidas. A avaliação constatou que o FUMIN tem sido bem sucedido no 
fortalecimento de parcerias, mobilização de recursos e geração de impactos mais amplos 
através de efeitos de demonstração. O FUMIN tem tido algum sucesso em afetar os mercados 
locais e ambientes de política, por exemplo, através do seu trabalho com os jovens e o 
desenvolvimento econômico local. No entanto, a realização de mudanças mais significativas 
no mercado tem provado ser uma meta mais evasiva. Embora no começo o FUMIN tenha tido 
um sucesso impressionante para ajudar a gerar uma indústria de microfinanciamento, ele 
não replicou o mesmo sucesso em outras áreas. A área de trabalho que teve o maior impacto 
sistêmico nos últimos anos tem sido o de capital de risco.

A avaliação do OVE constatou que o FUMIN tem lutado para encontrar um modelo para poder 
abordar a pobreza. O FUMIN não usou a renda empresarial nem a renda familiar, ou a pobreza 
como um critério explícito para priorizar projetos em fase de aprovação, embora em 2011 
ele tenha apresentado alguns mecanismos que recompensam projetos a favor dos pobres. O 
OVE analisou o grau em que o FUMIN estava atingindo as populações pobres e descobriu que 
os projetos em geral atingem famílias de baixa renda, mas eles nem sempre beneficiam as 
pessoas que vivem em situação de pobreza. Apenas 16% dos projetos tinham as populações 
pobres como beneficiários diretos, e a maioria deles refletem os esforços durante os últimos 
anos. Confirmando estes resultados, as estimativas mais robustas baseadas em pesquisas 
a estabelecimentos e ao orçamento familiar indicavam que apenas 14% dos beneficiários 
do FUMIN viviam na pobreza. Entre os projetos que apoiam diretamente as famílias e as 
microempresas, a proporção aumenta para 21%.

Daqui para frente, o FUMIN enfrenta desafios na consolidação das suas inovações, ampliação 
de sucessos e identificação de um nível aceitável de fracasso. Os projetos do FUMIN geralmente 
não alcançam os resultados esperados, e muitas intervenções do FUMIN não são sustentadas 
ao longo do tempo. A avaliação recomenda que o FUMIN implemente um quadro de resultados 
corporativos que garanta a preservação da sua flexibilidade para inovar; definir melhor a sua 
estratégia para segmentar beneficiários de baixa renda e promover a redução da pobreza; 
especificar e clarificar ainda mais o papel do setor público na ampliação de inovação; fortalecer 
o acompanhamento da implementação e resultados; e definir e reforçar melhor o seu papel 
como instituição de conhecimento.



Apoiando o crescimento das PMEs: Avaliação de impacto de 
programas para as PMEs do setor industrial no Brasil
As PMEs são uma parte fundamental do tecido econômico nos países em desenvolvimento. 
Na ALC, as PMEs são responsáveis por quase 99% das empresas e 67% dos empregos. Falhas 
institucionais e de mercado impedem que as PMEs com potencial de crescimento alcancem 
o seu tamanho ideal. As PMEs sofrem mais do que as grandes empresas com as normas e 
padrões inflexíveis, os altos custos de registro e as altas taxas de impostos. Ao mesmo tempo, 
instituições fracas e com má coordenação podem prejudicar o setor público na prestação 
de serviços que as PMEs com potencial de crescimento precisam. Muitas vezes, as PMEs 
voltam para a informalidade e operam em escalas abaixo dos níveis mínimos de eficiência, 
tendo um desempenho baixo em termos de produtividade, inovação e crescimento médios 
se comparadas com as grandes empresas. As grandes empresas na ALC são seis vezes mais 
produtivas do que as PMEs, enquanto em economias desenvolvidas são apenas 1,3 a 2,4 vezes 
mais produtivas. 

Vários países da ALC adotaram políticas públicas para promover as PMEs através de agências 
de desenvolvimento. O BID também tem respondido com vários tipos de intervenções 
(representando 9% da carteira de crédito do BID entre 2006-2013) para compensar as falhas 
de mercado que limitam o desenvolvimento das PMEs em toda a ALC. Alguma da literatura 
sobre desenvolvimento econômico sugere que as políticas bem direcionadas destinadas a 
promover as PMEs podem ter resultados positivos de desenvolvimento para as empresas com 
potencial de crescimento. Mas os programas de apoio às PMEs não estão imunes a críticas. 
Em média, as pequenas empresas não usam os recursos de maneira mais produtiva do que as 
médias e grandes empresas. E mesmo se os programas das PMEs pudesse de fato aumentar 
a produtividade das empresas beneficiárias, alguns argumentam que os efeitos seriam 
maiores se o suporte fosse aberto a todas as empresas, independentemente do seu tamanho, 
especialmente às empresas do setor formal. 

Em 2014, o OVE realizou uma avaliação de impacto—Uma Análise Comparativa das Abordagens 
do BID Apoiando às PMEs: Avaliação de Resultados no Setor Industrial Brasileiro—para avaliar a 
eficácia dos programas que apoiam as PMEs no Brasil (figura 2.2). A avaliação constatou que 
o crédito é o único tipo de apoio que afeta significativamente todas as variáveis de resultado, 
e também tem o impacto mais positivo sobre o emprego e os salários. O sucesso das linhas 
de crédito para apoio às PMEs está relacionado com os incentivos criados pela concepção do 
programa. As PMEs devem utilizar os fundos não só para capital de giro, mas também para 
investir em bens, tais como equipamentos de transporte e computadores que, em última 
análise, aumentam o seu desempenho. A avaliação também constatou que o apoio à exportação 
tem um impacto significativamente positivo no valor das exportações e produz benefícios de 
emprego. As intervenções de consultoria de negócios mostram um impacto positivo sobre o 
emprego, um impacto que aumenta quando em conjunto com o apoio de crédito. No geral, 
os resultados da avaliação são positivos e as sinergias foram encontradas, destacando a 
importância da coordenação entre instituições que suportam os programas de PMEs.



OVE Relatório Anual  2013.14 
O Apoio do BID para a Redução da Pobreza 
e para o Crescimento Sustentável

PAGE 37

FIGURA 2.2
ABORDAGENS PARA APOIAR AS PMES NO BRASIL

Protegendo os direitos de propriedade: Uma avaliação 
comparativa de projetos de regularização e administração 
fundiária
A terra geralmente é de alto valor, e reforçar a segurança da posse pode render muitos 
benefícios econômicos, tais como o aumento do investimento, do acesso ao crédito, e da 
produtividade. Um sistema de administração fundiária eficiente e abrangente também oferece 
benefícios que vão além da segurança da posse, incluindo a redução de fricções no mercado de 
terras e melhorias na cobrança de impostos e no planejamento do uso da terra.

Desde o início de 1990, o Banco aprovou a regularização fundiária e os projetos de administração 
em uma base quase que ininterrupta—cerca de 20 projetos em 14 países da ALC. Estes 
projetos responderam aos altos níveis da posse informal de terra que predominam na região. 
Os objetivos basicamente enfatizaram a revitalização dos mercados de terras, aumentaram 
o investimento e a produtividade agrícola, e melhoraram as capacidades de administração 
de terras dos governos. A avaliação comparativa do OVE de 9 destes projetos constatou que 
o Banco apoiou os países para melhorar os sistemas de administração da terra (LASs) com 



base em um modelo integrado que consiste em um cadastro polivalente e um registro com 
base em título para todo o país. Os projetos também apoiaram a regularização em massa do 
posse da terra, utilizando técnicas modernas de demarcação e metodologias participativas 
de adjudicação. Mas, as melhorias não têm sido iguais entre os casos. A avaliação também 
constatou que a sustentabilidade das atividades de regularização está em maior risco, 
quando as condições que deram origem à informalidade não mudaram. Apoio aos programas 
temporários em alguns dos estudos de caso, ao invés de instituições permanentes, teve um 
impacto negativo sobre a sustentabilidade dos resultados do projeto.

Seguindo em frente, a avaliação constatou uma série de elementos no desenho de projetos e 
elementos de avaliação que podem ajudar a fortalecer operações futuras. Mais recursos devem 
ser investidos no monitoramento e na avaliação de diagnóstico das atividades dos projetos. Isto 
é especialmente necessário na área de regularização de terras, onde uma falta de avaliações 
rigorosas levou a dificuldades contratuais com uma série de empresas responsáveis por essas 
atividades. Além disso, a sequência das atividades pode ser melhorada, possivelmente através 
de uma estrutura de subprojetos integrados, cada um com um prazo diferente e objetivos 
específicos (e, possivelmente, utilizando instrumentos diferentes de financiamento).

Garantindo a sustentabilidade do crescimento: Avaliação 
das Mudanças Climáticas (MC)
Os impactos das MC variam em toda a região da ALC enquanto a incidência de tempestades, 
secas e enchentes está projetada a aumentar, dependendo da localização. O México, a América 
Central e o Caribe estão especialmente ameaçados pelo aumento de eventos climáticos extremos 
que podem levar a desastres naturais, e as outras regiões também serão afetadas por secas 
severas ou enchentes devido às chuvas. A exposição e vulnerabilidade do setor de agricultura e 
recursos naturais—e da população dependente dele—à mudança climática são de importância 
econômica e social significativa na ALC. Além disso, a infraestrutura básica pode ser afetada, 
especialmente em regiões propensas a enchentes. Portanto, responder à mudança climática 
é de alta prioridade para a região, tanto em termos de mitigação para enfrentar o desafio do 
aquecimento global quanto de adaptação para proteger a região contra os seus efeitos negativos.

O BID tem intensificado seus esforços para apoiar a ALC em suas atividades de desenvolvimento 
ligados à MC. A carteira relacionada à MC do BID—isto é, projetos com mitigação explícita ou 
implícita da MC e co-benefícios de adaptação—aumentou ao longo do tempo, com mais foco 
na mitigação do que na adaptação (Figura 2.3). A organização do Banco evoluiu e se ajustou 
para avançar na integração da MC, além das habilidades técnicas do pessoal de apoio e geração 
de conhecimento. No entanto, a avaliação da MC do OVE constatou que é necessário ainda 
mais foco organizacional e que o Banco precisa melhorar os instrumentos de integração, 
com aplicações mais amplas de ferramentas de rastreio de risco climático, avaliações de 
vulnerabilidade e medição de gases de efeito estufa (GEE) em atividades relevantes.

Os cálculos do OVE indicam que alguns projetos do BID, mais notavelmente em energia e 
transporte em um degrau menor, têm contribuído para a redução das emissões de GEE. A 
maior e mais quantificável redução de emissões de GEE é proveniente de investimentos em 
energias renováveis: hídrica, eólica e compensações de carbono. Os projetos de transportes 
urbanos que apoiam os sistemas de transporte de ônibus rápido também se destacam, 
embora eles não tenham atingido o seu potencial total por causa das deficiências em medidas 
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políticas complementares, tais como a destruição de ônibus poluentes e a criação de padrões 
de qualidade dos combustíveis. Apesar de que as melhorias na eficiência energética talvez 
tenham o maior impacto potencial na redução das emissões de GEE com o menor custo, 
a participação do BID em projetos de eficiência energética tem sido limitada. Subsídios de 
energia na região, que mantêm os preços baixos e estimulam o consumo excessivo, continuam 
sendo uma barreira fundamental.

FIGURA 2.3 
ADAPTAÇÃO E MITIGAÇÃO DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS E 
ADAPTAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E DOAÇÕES DO BID POR SETOR 
E ÁREA 
(Percentagem de Valores Aprovados)

O foco estratégico do Banco nos recursos agrícolas e naturais, promovendo bens públicos 
agrícolas, fortalecendo o monitoramento do clima e da água, e aumentando a renda e a 
capacidade de adaptação da população rural pobre, é altamente relevante para a adaptação 
climática. O BID tem uma longa história de apoio à gestão de risco de desastres na Região, e 
a sua carteira está bem alinhada com os níveis de vulnerabilidade do país, mas a atenção à 
adaptação climática nos transportes e energia está apenas começando.

A avaliação recomenda fortalecer a integração das preocupações da MC no BID ao manter um 
grupo de MC altamente qualificado, cujo mandato e incentivos sejam fornecer suporte técnico 
e conhecimentos de ponta às divisões em todas as Vice-Presidências do BID, público, privado 
e de países; aprofundando o engajamento do BID no diálogo político e apoio operacional para 
enfrentar os desafios da adaptação climática em todos os setores relevantes; fortalecendo a 
coordenação entre o setor público e as janelas do setor privado do Banco e intensificando os 
esforços para mobilizar recursos externos para alavancar o trabalho do Banco; e aprofundando 
a capacidade e os incentivos do Banco em rastrear as suas atividades e os seus resultados 
relacionados com a mitigação e adaptação da MC.



Construindo um ambiente seguro para o 
Desenvolvimento: Avaliações de Segurança Cidadã
Países da ALC enfrentam desafios importantes para garantir um ambiente seguro para o 
desenvolvimento. Durante as últimas três décadas, os países da ALC têm sofrido com os níveis 
pandêmicos de violência e crime. A América Central, o Caribe e a América do Sul apresentam, 
respectivamente, taxas de homicídio de 28,5, 16,9 e 20,0 a cada 100.000 habitantes, as mais 
altas do mundo16. Estes altos índices de violência e criminalidade afetam negativamente o 
capital social e humano, e têm impactos econômicos substanciais. O crime e a violência podem 
interferir com as interações econômicas, a prestação de serviços como educação, ou até mesmo 
a capacidade dos governos em instalar ou manter infraestrutura física no país. Dependendo 
da metodologia de medição utilizada17, os custos de criminalidade e violência podem ser 
responsáveis por mais de 10% do PIB na ALC. Em um relatório recente do Banco Mundial18,  o 
custo total da criminalidade e violência na América Central variou de 3,6% do PIB em Costa 
Rica para 10,8% do PIB em El Salvador19. A formulação de políticas para enfrentar o desafio 
da segurança cidadã na região tem se mostrado especialmente complexa por pelo menos 
duas razões. Primeiro, a violência e a criminalidade são multidimensionais e multicausais, de 
modo que os governos costumam abordá-las através de forma multisetorial sem a liderança 
de nenhuma agência em particular. Segundo, existe um consenso incompleto ou frágil nas 
abordagens políticas para responder à violência e ao crime. 

Há quase duas décadas, o BID vem se envolvendo em projetos de segurança cidadã. Até 2012, o 
Banco aprovou 17 empréstimos de segurança cidadã no valor de US$ 481 milhões. Além disso, 
o Banco tinha financiado US$ 24.6 milhões em cooperação técnica no setor, e recentemente 
aprovou duas iniciativas especiais voltadas para o fortalecimento dos sistemas de informação, 
construção de evidências e compartilhamento de informações. O Banco adotou uma abordagem 
integrada e multisetorial para a segurança do cidadão. O escopo da sua intervenção abrange a 
prevenção contínua de violência e crime: sistemas de prevenção sociais e situacionais, polícia, 
justiça e penitenciários. A carteira de empréstimos inclui operações autônomas multisetoriais 
em vários países, a maioria na América Central. 

OVE realizou uma avaliação em duas partes do apoio à segurança do cidadão do BID. A 
primeira parte da avaliação, concluída em 2013, foi uma avaliação comparativa aprofundada 
de cinco projetos de segurança cidadã (ver caixa 2.4). A segunda parte da avaliação olhou para 
a participação do Banco no setor de segurança do cidadão de forma mais ampla. Constatou-se 
que o Banco tem desempenhado um papel pioneiro na abordagem de segurança cidadã como 

16  Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC) 2011, Global Study on Homicide: Trends, Context and 
Data. Viena, Áustria: UNODC. Acessado em 22 de Fevereiro de 2011,  http://www.unodc.org/documents/data-
andanalysis/statistics/Homicide/Global_study_on_homicide_2011_web.pdf.

17  Buvinic e Morrison (1999, Violence as an Obstacle to Development, Nota Técnica, Washington, DC: Banco de 
Desenvolvimento Interamericano de Desenvolvimento.) destaca modelos de contabilidade, moradia e terra 
utilizando regressão hedônica, e metodologias de avaliação contingentes para medir a violência. O Banco utiliza 
todos os três modelos em suas avaliações de violência da região.

18  Banco Mundial 2010.  Crime and Violence in Central America Volume II. Washington, DC: Banco Mundial.

19  Os custos considerados são assistência médica, perda de produção, danos emocionais, segurança do cidadão, 
administração da justiça, custos de segurança privada para as famílias, custos de segurança privada para as 
empresas, e transferências.
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CAIXA 2.4
O DESAFIO DA IMPLEMENTAÇÃO: LIÇÕES DE CINCO PROJETOS DE 
SEGURANÇA CIDADÃ
 
A implementação bem sucedida é necessária para que projetos e programas sejam eficazes. Nesta avaliação 
comparativa de projetos, o OVE analisa a eficácia da estratégia de implementação de cinco projetos de segurança 
cidadã apoiados pelo BID na América Central e no Caribe. Os resultados da avaliação revelam que os projetos que 
demonstram uma implementação mais bem sucedida também incluíram a maioria dos elementos identificados na 
literatura especializada: preparação participativa, diagnósticos situacionais sensíveis, protocolos e profissionais 
treinados, presença de oficiais da comunidade para manter a motivação e garantir um acompanhamento rigoroso 
dos beneficiários, e um desenho de projeto relativamente simples, envolvendo uma quantidade limitada de 
ministérios e um caminho mais direto para a prestação de serviços. No entanto, a avaliação mostra que em muitos 
dos projetos, acordos de coordenação, incentivos específicos e mecanismos de responsabilidades entre as entidades 
participantes foram ineficazes ou ausentes; portanto, os projetos que envolviam vários ministérios e municípios 
pareceram ser complexos demais para serem implementados como projetados, especialmente levando em conta 
os constrangimentos institucionais, os recursos e prazos disponíveis. Finalmente, a supervisão do BID facilitou 
a implementação em alguns casos, mas impediu em outros, sugerindo que os incentivos, recursos e treinamento 
geralmente não eram adequados para que os funcionários do Banco supervisionassem projetos para além da 
aquisição e de aspectos fiduciários.

parte da agenda de desenvolvimento, principalmente em uma perspectiva preventiva, mas 
enfrenta desafios significativos na construção de uma base de conhecimento, desenvolvimento 
de experiências internas necessárias, e gerenciamento dos riscos dessa carteira cada vez mais 
complexa e arriscada.

A nível operacional, a carteira de empréstimos do Banco enfrentou desafios significativos 
e persistentes na implementação. Projetos multisetoriais têm sido complexos e difíceis de 
implementar, e alguns deles não parecem se encaixar bem com a capacidade institucional a nível 
local ou nacional. Um desafio constante para o Banco é combinar as intervenções para o contexto 
institucional específico de cada país. Projetos de segurança do cidadão também envolvem riscos 
de reputação para o Banco, especialmente quando áreas sensíveis na justiça criminal com 
implicações para os direitos humanos são apoiadas. O Banco reconheceu os desafios específicos 
de trabalhar com a polícia e os sistemas penitenciários desde o início da sua participação, mas as 
medidas correspondentes não são adequadas para identificar e mitigar esses riscos. 

Seguindo em frente, o Banco precisa concentrar os seus esforços em áreas onde ele pode garantir 
a excelência. Isto implica obter conhecimento interno, melhorar o desenho dos projetos para 
se encaixar nos contextos locais e para assegurar sua execução, fortalecer a análise de risco e 
respetiva mitigação, e seguir com uma agenda de conhecimento bem focada.



Investindo nas competências das pessoas: Avaliação do 
Ensino Secundário 
A Revisão de Apoio do BID ao Ensino Secundário: Melhorando o Acesso, Qualidade e Instituições, 
1995-2012 do OVE confirmou que o Banco é um grande parceiro no financiamento da educação 
na ALC. Os gastos com a educação na Região variam de US$ 289 (2009 PPP) por aluno na 
Guatemala até US$ 5,235 em Barbados. Para agravar a heterogeneidade dos gastos entre os 
países, a despesa pública no ensino secundário tornou-se regressiva em alguns países e 
ligeiramente regressiva para a região em geral. Entre os estudantes do ensino secundário na 
ALC, 21% estão matriculados em instituições particulares, a maior percentagem de todas as 
regiões no mundo. Investimentos sustentados expandiram a cobertura da educação a nível 
fundamental, e as taxas mais altas de abandono escolar da região agora ocorrem na transição 
do ensino fundamental para o secundário. Em média, metade dos jovens da Região sai do 
sistema de ensino durante os anos do ensino secundário e procuram entrar  em atividades 
econômicas (ver Figura 2.4 em El Salvador e México). 

Para responder ao desafio de aumentar o acesso à educação de qualidade, a carteira de empréstimos 
para a educação do BID aumentou substancialmente, especialmente desde 2006. Entre 1995 e 
2012, o Banco aprovou 80 operações de empréstimo no valor de US$ 6,6 bilhões (crescendo a uma 
taxa média anual de 7%) em financiamento educacional. Destas operações, 58 apoiaram o ensino 
fundamental e/ou secundário (11 operações estão focadas exclusivamente no nível secundário), 
com um valor total de empréstimo de US$ 5,7 bilhões. A maioria dos empréstimos apoiaram o 
fortalecimento institucional e a construção de infraestrutura (ver Figura 2.5).

A avaliação constatou que o elevado investimento em infraestrutura em escolas do ensino 
secundário não resultou nos aumentos previstos no número de matrículas de alunos. Do lado da 
demanda, as intervenções para apoiar o ensino fundamental incluíram incentivos monetários 
para frequentar a escola, tais como bolsas de estudo e pagamento de taxas escolares, ou incentivos 
não monetários, tais como merenda escolar. No entanto, menos da metade dos projetos do Banco 
que visaram aumentar o acesso (matrícula) no ensino secundário alcançaram significativamente 
suas metas. Embora o acesso ao ensino fundamental já não seja o principal desafio na maioria 
dos cenários, a oferta de ensino secundário, especialmente em áreas rurais e remotas, continua 
sendo um desafio. À medida que mais países seguem em direção a um ensino médio obrigatório, 
recursos financeiros adicionais serão necessários para expandir a matrícula em ambos os 
programas do ensino secundário geral e técnico, visando áreas e populações carentes.

A qualidade da educação também é um problema sério na ALC. Abordagens para melhorar 
a qualidade têm se focado na formação de professores, disponibilidade de recursos de 
aprendizagem, reforma curricular e em um alargamento do dia na escola. A avaliação do 
OVE constatou que existem poucas evidências de que os investimentos do Banco, em termos 
de qualidade, resultaram em um maior desempenho por parte dos alunos, maiores taxas de 
conclusão, ou um ensino mais eficaz. Com relação à eficiência do sistema de ensino, apesar da 
alta taxa de repetição no nível secundário, poucos recursos foram direcionados para programas 
de recuperação ou de outras inovações para reduzir a taxa de repetição e abandono ou lacunas 
no défice de capital.
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FIGURA 2.4
AVANÇO ATRAVÉS DE PONTOS DE TRANSIÇÃO EDUCACIONAL, 
MÉXICO E EL SALVADOR, 2010

A fraca capacidade institucional é um dos desafios mais citados para a eficácia dos projetos 
apoiados pelo Banco no ensino secundário. Embora quase todos os empréstimos do Banco 
apoiassem de alguma forma o fortalecimento institucional, não está claro qual o impacto que este 
apoio teve, pois muitos projetos continuam sofrendo com uma fraca execução e os sistemas de 
monitoramento e avaliação implementados como parte dos projetos tendem também a ser fracos.



FIGURA 2.5
DISTRIBUIÇÃO DE EMPRÉSTIMOS DO BID PARA O ENSINO  
SECUNDÁRIO POR ASSUNTO  
(Não exclusiva) 

Seguindo em frente, o OVE fez quatro recomendações: (1) concentrar o apoio do Banco na 
melhoria da qualidade do ensino secundário, incluindo investir mais recursos na compreensão 
das causas subjacentes a um ensino secundário de má qualidade e os determinantes 
do desempenho dos alunos e professores; (2) se concentrar mais no ensino secundário, 
especialmente entre as populações vulneráveis e desfavorecidas; (3) dar mais ênfase na 
inovação e fortalecer o repositório de conhecimento do BID para aprender e disseminar as 
experiências no ensino secundário, incluindo modelos de ensino flexíveis para as populações 
excluídas, modelos alternativos de ensino para as populações mais difíceis de alcançar, relação 
custo-benefício do uso da tecnologia, e relevância e eficácia das abordagens de ensino e 
formação profissional; e (4) produzir relatórios de conclusão de projeto com uma base de dados 
completa, mostrando quais resultados foram produzidos e por quê. A Diretoria Executiva 
aprovou as recomendações e a Administração está implementando as recomendações 1, 3 e 4.
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C o n s i d e r a ç õ e s  F i n a i s

Para obter resultados fortes e robustos no BID é preciso contar com um trabalho de diagnóstico 
aprofundado de forma a entender os contextos específicos de cada país e a programação 
estratégica ao nível do país em redor desses desafios, desafiando ao mesmo tempo a adequação 
de incentivos internos e arranjos organizacionais para enfrentá-los de forma eficaz, fazendo 
o acompanhamento dos resultados e o compartilhamento de conhecimentos sobre o que 
funciona. As avaliações realizadas pelo OVE em 2013-14 e resumidas neste Relatório Anual 
apontam para um progresso em muitas dessas áreas, bem como as áreas em que o foco e a 
eficácia do BID podem ser aprimorados.  

Muitas avaliações do OVE mencionadas acima, como por exemplo sobre segurança cidadã e 
regularização fundiária, enfatizam a necessidade de um trabalho de diagnóstico aprofundado 
para entender os contextos nacionais e as respetivas intervenções. É importante que os 
obstáculos econômicos e institucionais – quer ao crescimento e à redução da pobreza de forma 
mais geral, quer ao desenho e implementação de projetos em específico – sejam analisados e 
entendidos de forma sistemática. Devem por isso ser tidos em consideração no desenho de 
estratégias de país do Banco, deprogramas de empréstimos do setor público e privado e de 
operações individuais.  

Muitas avaliações também se focam na necessidade de uma programação eficaz, bem como 
de um seguimento cuidadoso dos resultados e do compartilhamento de conhecimentos e 
experiências. A avaliação do apoio do Banco ao ensino secundário, por exemplo, destacou a 
importância de um foco maior e de uma aprendizagem mais forte a partir da experiência através 
do aprimoramento dos relatórios de conclusão de projetos. Várias avaliações – incluindo a 
do MIF, do ensino secundário e diversas avaliações dos programas de país – salientaram que 
o Banco poderia reforçar o seu foco a favor dos mais pobres, inclusive por meio de geração 
de conhecimento, da integração consistente da pobreza em todos os setores e de apoio para 
investimentos em capital humano e infraestrutura básica nas zonas mais pobres. A importância 
de uma integração eficaz das mudanças climáticas e de um mecanismo institucional para o 
fazer também foram destacados na avaliação sobre as mudanças climáticas.

Finalmente, por detrás de todos estes desafios se encontram as estruturas de incentivos que 
motivam os funcionários e gerentes do Banco. Estes também são analisados em várias avaliações 
recentes do OVE, que, entre outros desafios, destacam profundos silos organizacionais que 
impedem a colaboração entre setores e as várias janelas dos setores público e privado do Banco. 

Em suma, o trabalho de avaliação do OVE enfatiza a importância do foco estratégico e da 
aprendizagem em todo o trabalho do Banco, juntamente com uma colaboração mais estreita 
dentro do Banco (incluindo entre as janelas do setor público e privado), para ajudar o Banco a ser 
o mais eficaz possível no apoio aos países clientes. As atividades do Banco devem continuar sendo 
guiadas pelas demandas dos clientes, com incidência particular nas atividades em que o BID tem 
mais para oferecer e em que o retorno para o desenvolvimento seja maior. O BID tem muito para 
oferecer à região da ALC e a missão do OVE é apoiar o BID na realização dos seus objetivos. 
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A n e x O  1
Resumo das Recomendações 

do OVE 

No. Avaliação Descrição das Recomendações
Aprovadas pela 
Diretoria

1 Visão Geral: 
Avaliação de 
Meio-Termo dos 
Compromissos do 
BID-9

Iniciar um processo para atualizar as estratégias institucionais e setoriais do 
BID e rever o Marco de Resultados Corporativos com o objetivo de simplificar, 
melhorar a precisão dos dados e alcançar um pleno conhecimento e apropriação 
por parte dos funcionários do Banco e outras partes interessadas.

Sim

2 Proceder a análises e testes de cenário adicionais para o Modelo de Gestão de 
Renda e as Regras de Adequação de Capital.

Sim

3 Rever o papel formal e o conteúdo das Estratégias de País e documentos de Pro-
gramação de País para equilibrar a necessidade de seletividade estratégica com a 
natureza do Banco de estar essencialmente centrado na demanda dos clientes.

Sim

4 Reestruturar as janelas do setor privado do Banco para integrá-las melhor umas 
com as outras e com o setor público do Banco.

Sim

5 Empreender novas reformas para simplificar os processos de alocação de 
recursos e o monitoramento de resultados para as cooperações técnicas e para o 
trabalho de capacitação.

Sim

6 Completar a implementação do Marco de Eficácia no Desenvolvimento como 
previsto na Declaração de Cancun e no BID-9.

Sim

7 Focalizar de forma intensiva o programa com o Haiti na redução sustentável da 
pobreza e no crescimento econômico, moderando as pressões de curto prazo 
para a aprovação e o desembolso de empréstimos de forma a levar em conta a 
capacidade de absorção do país, e proporcionando um espaço adequado para 
atividades críticas ainda que de menor magnitude ou de desembolso mais lento.

Não

8 Redesenhar o processo das avaliações de sustentabilidade macroeconômica. Sim

9 Reformar o MICI. Sim

10 Rever a política sobre a divulgação de informações. Sim

11 Como está o 
BID servindo os 
Países de Renda 
Média-Alta? As 
Perspectivas dos 
Mutuários

Rever o papel formal e o conteúdo das Estratégias de País e documentos de Pro-
gramação de País para equilibrar a necessidade de seletividade estratégica com a 
natureza do Banco de estar essencialmente centrado na demanda dos clientes.

Sim

12 No que diz respeito aos instrumentos de financiamento, analisar a experiência 
do BID e de instituições homólogas com empréstimos baseados em resultados 
e considerar a introdução de modalidades de empréstimo em moeda local, bem 
como swaps de moedas e de juros.

Sim

13 Em relação aos produtos não-financeiros, realizar novas reformas para simpli-
ficar os processos de alocação de recursos, alocar recursos estrategicamente 
e reforçar o monitoramento de resultados para as cooperações técnicas e o 
trabalho de capacitação.

Sim

14 Reestruturar as janelas do setor privado do Banco para integrá-las melhor umas 
com as outras e com o setor público do Banco.

Sim

15 Continuar a explorar opções para se envolver operacionalmente com entidades 
subnacionais nos países de renda média-alta, seja através de financiamentos com 
ou sem garantia soberana ou através de instrumentos não-financeiros.

Sim
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No. Avaliação Descrição das Recomendações
Aprovadas pela 
Diretoria

16 Quinta Avaliação 
Independente do 
Exercício do FEC 
nos Relatórios 
de Supervisão do 
Projeto Ampliado

Colaborar com o OVE para analisar e rever o sistema de avaliação de projetos (no 
contexto de discussões mais amplas do Grupo de Cooperação para a Avaliação 
que também se encontram em curso).

Sim

17 Melhorar a triagem e o monitoramento da eficácia no desenvolvimento. Sim

18 Melhorar a qualidade da preparação dos XPSRs. Sim

19 Revisão da 
Avaliabilidade dos 
Projetos do Banco 
em 2012

Dar uma maior atenção à tarefa de garantir um diagnóstico de problemas ade-
quado na fase de desenho dos projetos.

Sim

20 Rever o sistema de classificação para a avaliabilidade dos projetos. Sim

21 Fortalecer as notas de avaliabilidade do Departamento de Planejamento Es-
tratégico (SPD) para explicar melhor a pontuação nos MED.

Sim

22 Aumentar a integração entre os documentos produzidos durante a fase de 
desenho do projeto (POD, AOP, PEP e Matriz de Resultados) e os Relatórios de 
Monitoramento de Projetos, e fornecer orientações e formação adequadas para 
assegurar que as equipes de projeto possam prepara-los de forma correta.

Sim

23 Garantir que as informações da Matriz de Resultados aprovada são inseridas no 
sistema antes da implementação do projeto e que as alterações ocorridas duran-
te a execução são rastreadas.

Sim

24 Apoio do BID ao 
Ensino Secundário: 
Melhorando o 
Acesso, a Qualidade 
e as Instituições, 
1995-2012

Focalizar o apoio do Banco de forma mais central na melhoria da qualidade 
do ensino secundário, incluindo investir mais recursos na compreensão das 
causas fundamentais da má qualidade do ensino secundário, os determinantes 
do desempenho dos alunos e dos professores, e sobre "o que funciona" ao nível 
secundário.

Sim

25 Em relação ao acesso, focalizar o apoio do Banco de forma mais central no 
ciclo superior do ensino secundário, especialmente entre as populações mais 
vulneráveis e desfavorecidas.

Não

26 Colocar mais ênfase na inovação e reforçar o repositório de conhecimento para 
aprender e disseminar as lições da experiência no ensino secundário, inclusive 
em modelos de entrega flexíveis para populações excluídas, modelos de entrega 
alternativos para populações mais difíceis de alcançar, utilização eficaz relativa-
mente a custos de tecnologia, e relevância e eficácia das abordagens de ensino e 
formação profissional.

Sim

27 Colocar mais ênfase na inovação e reforçar o repositório de conhecimento para 
aprender e disseminar as lições da experiência no ensino secundário, inclusive 
em modelos de entrega flexíveis para populações excluídas, modelos de entrega 
alternativos para populações mais difíceis de alcançar, utilização eficaz relativa-
mente a custos de tecnologia, e relevância e eficácia das abordagens de ensino e 
formação profissional.

Sim
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No. Avaliação Descrição das Recomendações
Aprovadas pela 
Diretoria

28 Avaliação do 
Programa de 
País: República 
Dominicana  
2009-2013

Redefinir a abordagem programática de apoio setorial, de modo a manter 
uma perspectiva de médio prazo, mas aprovando novos empréstimos somente 
quando todos os componentes dos empréstimos em execução estejam substan-
cialmente desembolsados. O objetivo deve ser o de assegurar que não há mais de 
dois empréstimos ativos em um programa a dado momento.

Não

29 Continuar com o fortalecimento das finanças públicas. Sim

30 Promover a reativação do diálogo político no sector elétrico, com o objetivo de 
promover a agenda de reformas necessárias, como complemento ao programa 
de investimento.

Sim

31 Aprovar empréstimos de infraestrutura sem garantia soberana uma vez que 
os riscos e as implicações fiscais tenham sido analisados em conjunto pelas 
unidades competentes de VPC, VPS, e VPP, e discutido com o Ministério das 
Finanças.

Não

32 Avaliação do 
Programa de País: 
Paraguai  
2009-2013

Apoiar o país para que possa alavancar seus investimentos em infraestrutura com 
o setor privado e atores bilaterais e multilaterais.

Sim

33 Utilizar estrategicamente os instrumentos concessionais (cooperações técnicas, 
FSO) como uma forma de aprofundar o diálogo nas agendas que tendem a ser 
relegadas por causa da dinâmica de programação no Paraguai.

Sim

34 Apoiar o país no uso eficaz do FONACIDE, aproveitando oportunidades para 
cofinanciamento.

Sim

35 Reforçar a capacidade de gestão dos recursos naturais. Sim

36 Utilizar a experiência de outros países com ratificação legislativa para mitigar o 
impacto que tal ratificação tem na carteira do Banco no Paraguai.

Sim

37 Avaliação dos 
Resultados do 
Realinhamento

Para aumentar o foco no país, fortalecer a função de gestão do programa de país 
nas Representações.

Sim

38 Para melhorar a coordenação inter-VP e a coerência do programa de país, reforçar 
o papel de VPS e VPP na definição da estratégia e da programação de país.

Sim

39 Para melhorar a eficácia no desenvolvimento, reforçar os mecanismos de controlo 
de qualidade dos produtos operacionais do Banco.

Sim

40 Para aumentar a eficiência, continuar a reforçar os processos orçamentais e os 
sistemas de informação para garantir uma contabilidade completa e exata de custos.

Sim

41 Para promover a eficácia e a eficiência, preencher uma proporção significativamente 
maior de cargos de gestão por processos competitivos transparentes. Para este fim, 
o Banco deve considerar exigir avalições exaustivas e de 360º para candidatos a 
cargos de administração.

Não
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No. Avaliação Descrição das Recomendações
Aprovadas pela 
Diretoria

42 Resposta do BID aos 
Principais Desafios 
da Segurança 
Cidadã, 
1998-2012

Selecionar e focalizar-se em uma faixa mais estreita de intervenções para facilitar 
o desenvolvimento de competências internas e reforçar a capacidade do Banco 
para demonstrar resultados.

Sim

43 Simplificar o desenho dos projetos, sequenciar as intervenções e melhorar a 
supervisão para fortalecer o desempenho e a implementação das operações.

Sim

44 Desenvolver uma ferramenta de análise de risco e adotar novas diretrizes para a 
mitigação de riscos de forma a ajudar a reduzir e a mitigar esses riscos.

Sim

45 Definir uma agenda de conhecimento focada para ajudar a construir uma base 
sólida de evidências para o desenho e a formulação de políticas.

Sim

46 Avaliação do 
Programa de País: 
Barbados 
2010-2013

Continuar trabalhando com o Governo de Barbados para encontrar formas de 
melhorar a execução de projetos.

Sim

47 Reforçar a relevância e a efetividade no desenvolvimento do programa do Banco 
em Barbados através de um maior envolvimento com o setor privado – em 
particular, através de uma melhor utilização das operações do FUMIN.

Sim

48 Recomendação para VPC em geral: rever as diretrizes para as Estratégias de País 
e os Documentos de Programação de País para refletirem as áreas de intervenção 
ativas na carteira do Banco, incluindo o reconhecimento das carteiras herdadas 
e regionais.

Sim

49 Avaliação do 
Programa de País: 
Chile 
2011-2013

Enquadrar a Estratégia de País em torno de objetivos realistas, que o Banco tenha 
a capacidade de alcançar.

Sim

50 Explorar instrumentos de participação que sejam custo-efetivos a longo prazo 
para o Chile, assim como para outros países de renda média-alta que podem não 
pedir um programa tradicional de financiamento para o setor público.

Sim

51 Garantir a execução das cooperações técnicas por parte dos beneficiários. Sim

52 Continuar identificando de nichos para o apoio ao sector privado, onde o Banco 
pode adicionar valor e tem o potencial de desempenhar um papel catalisador.

Sim

53 Desenvolver uma abordagem institucional para capturar e compartilhar de forma 
sistemática os conhecimentos gerados por meio do engajamento do Banco no 
Chile para benefício da Região.

Sim

54 Mudanças 
Climáticas e o 
BID: Construção 
de Resiliência 
e Redução de 
Emissões

Reforçar a integração no BID das preocupações relativas às mudanças climáticas 
através da manutenção de um grupo de mudanças climáticas altamente 
qualificado, cujo mandato e os incentivos são fornecer conhecimentos de ponta e 
suporte técnico às divisões em todas as três Vice-Presidências operacionais – VPS, 
VPC, e VPP.

Sim

55 Aprofundar o envolvimento do BID no diálogo político e no apoio operacional em 
setores relevantes para enfrentar os desafios da adaptação climática.

Sim

56 Fortalecer de forma vincada a coordenação entre o setor público do Banco e as 
janelas do setor privado e aumentar os esforços para mobilizar recursos externos 
para alavancar o trabalho do Banco.

Sim

57 Melhorar a capacidade e os incentivos do Banco para rastrear suas atividades e 
resultados relacionados à mitigação e à adaptação às mudanças climáticas.

Sim
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No. Avaliação Descrição das Recomendações
Aprovadas pela 
Diretoria

58 Avaliação do 
Programa de País: 
Honduras 
2011-2014

Dar prioridade à consolidação orçamentária. Sim

59 Elaborar a Estratégia de País com base nos desafios de desenvolvimento mais 
críticos, definindo claramente os critérios para a participação de vários setores 
do Banco (incluindo a Vice-Presidência do Setor Privado e de Operações sem 
Garantia Soberana) e para a priorização de projetos, garantindo a coerência entre 
o diagnóstico e a estratégia de país.

Sim

60 Fortalecer o desenho de operações através de: (i) realização de avaliações 
institucionais mais rigorosos; (ii) análises mais realistas de governança e 
sustentabilidade financeira; e (iii) engajamento mais intenso do pessoal fiduciário 
no desenho dos mecanismos e planos de execução, de desembolsos e de aquisições 
para projetos de investimento.

Sim

61 Dedicar maiores esforços para fortalecer a capacidade de gestão (por exemplo, 
recursos humanos, gestão financeira e orçamental, aquisições, etc.) nas 
instituições responsáveis por projetos em execução (por exemplo, DEI, a Polícia, 
Sefin, SESAL, SOPTRAVI, etc.) e considerar condicionar os desembolsos de 
futuros EBPs a mudanças efetivas na capacidade de gestão de instituições chave 
e no reforço do quadro institucional dos respetivos setores a fim de melhorar a 
sua governação.

Sim

62 Incluir nas Estratégias de País futuras os setores correspondentes à carteira 
existente em cada país para facilitar a sua execução e a continuidade do diálogo 
correspondente, como OVE tem recomendado em APPs anteriores.

Sim

63 Avaliação do 
Programa de País: 
Jamaica 
2009-2014

Assegurar a continuidade das Estratégias de País e justificar de forma mais 
adequada os envelopes de financiamento.

Sim

64 Focalizar os EBPs no aprofundamento das reformas das finanças públicas. Sim

65 Garantir o dimensionamento adequado de novos empréstimos de investimento. Sim

66 Fortalecer o monitoramento e a avaliação. Sim

67 Avaliação dos 
Programas 
Especiais 
Financiados com 
Capital Ordinário

No contexto da nova política de adequação de capital e do planejamento financeiro 
relacionado, decidir (a partir de FY2015) que recursos do Capital Ordinário 
devem ser alocados para o financiamento de operações não reembolsáveis para 
Programas Especiais, pesando claramente as respetivas vantagens e desvantagens.

Não

68 Limitar esse tipo de financiamento a três propósitos: (i) financiamento inicial 
para apoiar a introdução de novas áreas de negócio; (ii) o trabalho transnacional; 
e (iii) as atividades dos clientes necessários para a preparação e implementação de 
projetos, assim como para o reforço de capacidades.

Não

69 Ajustar o orçamento administrativo, caso seja necessário, para financiar trabalho 
a montante e outras atividades que são da responsabilidade do Banco e atualmente 
financiadas através de programas especiais com recursos do Capital Ordinário.

Não
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