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AGENDA	  
� Estudo	  sobre	  a	  Prá.ca,	  e	  a	  Oferta	  e	  Demanda	  
por	  Serviços	  em	  Avaliação	  no	  Brasil	  

� RBMA:	  Origem,	  Caracterís.cas,	  Missão,	  Visão	  e	  
Avanços	  

� RBMA:	  Papéis,	  Modelo	  de	  governança	  e	  
Planejamento	  Estratégico	  

� Redes:	  conceitos,	  classificação	  e	  cadeia	  de	  valor	  
� Fatore	  crí.cos	  de	  sucesso	  



Estudo	  sobre	  a	  Prá.ca,	  e	  a	  
Oferta	  e	  Demanda	  por	  Serviços	  

em	  Avaliação	  no	  Brasil	  
 



Estudo	  sobre	  a	  Prá2ca,	  e	  a	  Oferta	  e	  Demanda	  
por	  Serviços	  em	  Avaliação	  (BID-‐2010)	  

�  Demanda	  
�  Atualmente,	  há	  pouca	  demanda	  por	  parte	  de	  organizações	  

públicas	  (mais	  inicia.vas	  internas)	  
�  Organismos	  internacionais	  exercem	  papel	  indutor	  
�  Dificuldade	  em	  encontrar	  profissionais/organizações	  que	  

atendam	  às	  expecta.vas	  



�  Oferta	  
�  Poucos	  cursos	  específicos	  (4	  mestrados)	  
�  Poucas	  informações	  sobre	  oferta	  (universidades,	  consultores	  

individuais,	  empresas	  (-‐)	  )	  
�  Onde	  estão	  as	  experiências	  em	  avaliação?	  
�  Falta	  de	  referenciais	  teóricos	  nacionais	  
�  Falta	  de	  uma	  polí.ca	  pública	  sobre	  avaliação,	  ainda	  que	  

existam	  inicia.vas	  de	  ins.tucionalização	  bem	  sucedidas	  (SAGI/
MDS),	  TCU	  (auditorias	  operacionais)	  

Estudo	  sobre	  a	  Prá2ca,	  e	  a	  Oferta	  e	  Demanda	  
por	  Serviços	  em	  Avaliação	  (BID-‐2010)	  



Estudo	  sobre	  a	  Prá2ca,	  e	  a	  Oferta	  e	  Demanda	  
por	  Serviços	  em	  Avaliação	  (BID-‐2010)	  

�  A	  Prá.ca	  
�  Não	  sabemos	  o	  que	  está	  

sendo	  avaliado	  e	  como	  
(PRODEV	  tentou	  um	  
levantamento	  mas	  não	  foi	  
bem	  sucedido)	  

�  Não	  sabemos	  que	  
resultados	  as	  avaliações	  
realizadas	  estão	  gerando	  
para	  a	  melhoria	  das	  
polí.cas	  públicas	  
(transparência)	  



RBMA:	  Origem,	  Caracterís.cas,	  
Missão,	  Visão	  e	  Avanços	  

	  



Histórico	  da	  RBMA	  

2003	  	  

	   Surge	   um	   primeiro	   movimento	   nacional:	   Rede	   Brasileira	   de	  
Avaliação	  	  

Nov/2008	  	  

	   Fundação	   João	   Pinheiro,	   Banco	   Mundial	   e	   o	   Banco	  
Interamericano	  de	  Desenvolvimento	  (BID),	   lançam	  a	  Rede	  Brasileira	  de	  
M&A	  durante	  a	  4ª	  Reunião	  da	  Rede	  de	  M&A	  da	  América	  La.na	  e	  Caribe,	  
em	  Belo	  Horizonte/MG.	  Realizada	  1ª	  reunião	  anual.	  

Jun/2009	  	  

	   I	   Seminário	   da	   Rede	   Brasileira	   de	   M&A-‐	   realizado	   em	   Belo	  
Horizonte/MG	  e	  2ª	  reunião	  anual.	  	  

	  

	  

	  

	  

	  



Jun/2010	  
	  II	  Seminário	  da	  Rede	  Brasileira	  de	  M&A-‐	  –	  Fortaleza/CE	  e	  3ª	  

reunião	  anual	  
Jun/2011	  

	  III	  Seminário	  Nacional	  -‐	  	  Brasília/DF,	  lançamento	  da	  Revista	  
Brasileira	  de	  M&A	  e	  4ª	  reunião	  anual	  
Início	  do	  planejamento	  estratégico	  da	  RBMA	  
Ago/2012	  
	   	  IV	  Seminário	  Nacional-‐	  Rio	  de	  Janeiro/	  RJ,	  lançamento	  do	  2º	  
número	  da	  Revista	  Brasileira	  de	  M&A	  e	  5ª	  reunião	  anual	  
Abr/2013	  

	  I	  Seminário	  Regional-‐	  Fortaleza/CE	  

Histórico	  da	  RBMA	  



Seminários	  Anuais	  



Caracterís2cas	  
�  Pluralidade	  teórico-‐metodológica	  e	  setorial	  

�  Par.cipação	  aberta	  e	  totalmente	  gratuita	  

� Membros	  podem	  ser	  pessoas	  e	  ins.tuições:	  acadêmicos,	  
gestores	  públicos,	  consultores,	  bancos/agências	  
mul.laterais,	  soc.	  Civil,	  setor	  privado,	  polí.cos	  (-‐),	  mídia	  
(-‐),	  órgãos	  de	  controle	  (-‐)	  

�  Abrangência	  Nacional	  (27	  estados)	  
�  Par.cipação	  de	  outros	  países	  (10%)	  –	  importância	  para	  a	  
comunidade	  lusófona	  

�  Ainda	  não	  ins.tucionalizada	  
	  



A	  Rede	  e	  Seus	  Avanços:	  filiações	  

4.397 membros 
(05.08.2013) 



Perfil	  dos	  membros	  



Acessos	  

1º	  ano	  

2º	  ano	  

3º	  ano	  

234mil 
acessos de 
134 países 



Interiorização	  

Acessos	  de	  	  
811	  
cidades	  do	  Brasil	  



Publicações	  –	  informações,	  
noZcias,	  conhecimento	  

RBMA 

491 

BLOGS 

270 
EVENTOS 

160 OPORTUNINADE 
DE TRABALHO 

55 OPORTUNIDADE 
DE FORMACAO 

94 DICAS 
DE LEITURA 



Revista	  Brasileira	  de	  
Monitoramento	  e	  Avaliação	  



Ar2culação	  Internacional	  
�  ReLAC	  
�  RedLaCMe	  

�  Associação	  Americana	  de	  Avaliação	  (AEA)	  

�  Sociedade	  Europeia	  de	  Avaliação	  (EES)	  
�  Associação	  Africana	  de	  Avaliação	  (AfrEA)	  
�  Organização	  Internacional	  para	  Cooperação	  em	  Avaliação	  

(IOCE)	  

�  Inicia.va	  EvalPartners	  



RBMA:	  Papéis,	  Modelo	  de	  
governança	  e	  Planejamento	  

Estratégico	  
	  



Papéis	  da	  Rede	  
�  Disseminar	  conhecimento	  e	  informações	  (seminário,	  
publicações,	  ar.gos,	  noncias,	  etc.)	  

�  Promover	  interação	  e	  intercâmbio	  de	  experiências	  
(seminário,	  rede,	  par.cipação	  em	  outras	  redes	  e	  
organizações:	  ReLAC,	  IOCE,	  AEA)	  

�  Apoiar	  o	  desenvolvimento	  de	  capacidades	  (eventos,	  
cursos,	  workshops)	  

�  Apoiar	  a	  demanda	  (oportunidades	  de	  trabalho,	  banco	  de	  
profissionais,	  mecanismos	  de	  contratação)	  

�  Apoiar	  o	  setor	  público	  na	  formulação	  de	  suas	  polí.cas	  de	  
avaliação	  	  



Modelo	  de	  Governança	  (atual)	  
� Comitê	  Gestor	  –	  instância	  delibera.va	  -‐	  composto	  por	  
13	  membros,	  sendo	  (atualmente):	  
� 5	  membros	  -‐	  setor	  público	  	  
� 1	  membros	  -‐	  setor	  privado	  	  
� 2	  membros	  -‐	  	  ONGs	  
� 2	  membros	  -‐	  agências	  financiadoras/fomento	  	  
� 1	  membros	  -‐	  órgãos	  produtores	  de	  dados/
estans.cos	  	  

� 2	  membros	  -‐	  academia	  (universidades)	  ou	  fundações	  
de	  ensino	  e	  pesquisa	  	  



Parcerias	  



Planejamento	  Estratégico	  
� Realizado	  pelo	  Comitê	  Gestor	  
(2011-‐2012)	  

� Definiu	  missão,	  visão	  e	  um	  mapa	  
estratégico	  (com	  obje.vos	  nas	  
perspec.vas	  sociedade,	  clientes,	  
processos	  e	  aprendizados	  &	  
competências)	  



Planejamento Estratégico – 
Questionário a 14 atores chave 
1. Quais os principais PRINCÍPIOS e VALORES  

que deveriam guiar o funcionamento da 
RBMA? 

2. Análise do Ambiente: pontos fortes, pontos 
fracos, fatores externos que podem ser 
considrados ameaças e oportunidades 

3. Abrangência: que tipo de ator ou setor deveria 
ter mais representatividade e como poderiam 
ser sensibilizados a participar?  

4. Alcance: qual sua opinião sobre a 
concentração geográfica? Qual representação 
internacional deveria ser ampliada? 



Planejamento Estratégico - – 
Questionário a 14 atores chave 
5. Desenvolvimento da Prática 
�  Em sua opinião, em que medida a  

RBMA poderia contribuir para o 
desenvolvimento da prática de M&A no 
Brasil?  

�  em que medida a Rede tem contribuído 
para o desenvolvimento da prática de 
M&A no Brasil? 



Planejamento Estratégico - – 
Questionário a 14 atores chave 
6. Desenvolvimento de Capacidades 
�  Como a Rede Brasileira de M&A 

poderia contribuir para o 
desenvolvimento de capacidades 
em M&A no Brasil ?  

�  Em que medida a Rede tem 
contribuído para o 
desenvolvimento de capacidades 
em M&A no Brasil ? 



Planejamento Estratégico - – 
Questionário a 14 atores chave 
7. Disseminação de Conhecimentos e 

Experiências 
�  Como a RBMA poderia contribuir mais 

para a disseminação de conhecimentos 
e experiências em M&A no Brasil ?  

�  Em que medida a RBMA tem 
contribuído para a disseminação de 
conhecimentos e experiências em M&A 
no Brasil? 



Planejamento Estratégico - – 
Questionário a 14 atores chave 

8. Estímulo ao Uso de Resultados 
�  Como a RBMA poderia contribuir 

mais para estimular o uso de 
resultados  em M&A no Brasil ?  

�  Em que medida a RBMA tem 
contribuído para estimular o uso 
de resultados em M&A no Brasil? 



Planejamento Estratégico - – 
Questionário a 14 atores chave 
9. Apoio ou Desenvolvimento da Demanda 

por Serviços 
�  Como a RBMA poderia contribuir mais 

para apoiar ou desenvolver a demanda 
por serviços nessa área ?  

�  Em que medida a RBMA tem 
contribuído para apoiar ou desenvolver 
a demanda por serviços nessa área ? 



Planejamento Estratégico - – 
Questionário a 14 atores chave 

10. Em sua opinião, quais estratégias 
deveriam ser adotadas para garantir a 
sustentabilidade da Rede?  

11. Que ações poderiam ser conduzidas 
para estimular uma maior participação 
dos membros?  

12. Que iniciativas poderiam ser 
empreendidas que estimulassem uma 
maior interação entre os membros? 



Planejamento Estratégico - – 
Questionário a 14 atores chave 

13. Modelo Institucional 
� Em sua opinião, qual o papel de 

cada um dos atores na Rede? 
� qual o papel do Comitê Gestor? 
� O que você entende por modelo de 

governança da Rede?  



Planejamento Estratégico - – 
Questionário a 14 atores chave 

14. Plataforma Tecnológica 
� Cite pontos positivos e negativos da 

atual plataforma utilizada  
� Quais melhorias poderiam ser 

implementadas na página da rede? 



Planejamento Estratégico - – 
Questionário a 14 atores chave 

15. O futuro da Rede 
� Em sua opinião quais 

características a Rede deverá ter 
daqui a 5 anos?  



Planejamento Estratégico 
�  Consolidação dos resultados do questinário 

�  Série de 5 encontros com o comitê Gestor 



Missão	  e	  Visão	  
	  

Missão:	  Promover	  interação,	  aprendizado	  e	  profissionalização	  de	  
agentes	   públicos	   e	   privados,	   por	   meio	   da	   disseminação	   e	  
mul2plicação	   de	   conhecimento	   e	   informação	   em	   M&A,	   para	  
melhorar	   o	  desempenho	   de	  organizações,	   polí.cas,	   programas	   e	  
projetos	  com	  transparência	  e	  responsabilização	  social.	  

	  

Visão:	  Ser	  referência	  nacional	  no	  diálogo	  sobre	  Monitoramento	  e	  
Avaliação	  	  

	  



MAPA	  ESTRATÉGICO	  RBMA	  



Obje.vos:	  Perspec.va	  Sociedade	  	  
Pergunta	  Norteadora:	  que	  impactos	  a	  Rede	  quer	  gerar	  para	  a	  
sociedade?	  

•  Ampliar	  a	  par.cipação	  da	  sociedade	  nos	  processos	  de	  formulação	  das	  
polí.cas,	  planos,	  programas	  e	  projetos	  e	  seu	  M&A	  

•  Incorporar	  M&A	  nos	  processos	  de	  formulação	  e	  planejamento	  de	  
polí.cas,	  programas	  e	  projetos	  

•  Melhorar	  a	  qualidade	  das	  ações	  de	  M&A	  
•  Melhorar	  a	  comunicação	  dos	  resultados	  de	  M&A	  

•  Contribuir	  para	  a	  efe.vidade	  das	  polí.cas	  
	  
	  



Obje.vos:	  Perspec.va	  clientes	  
Pergunta	  Norteadora:	  que	  resultados	  a	  Rede	  deve	  entregar	  de	  forma	  a	  
sa2sfazer	  as	  expecta2vas	  de	  pessoas	  e	  organizações	  interessadas	  em	  M&A?	  

•  Ampliar	  a	  u.lização	  e	  a	  interação	  com	  a	  plataforma	  
•  Equilibrar	  a	  representa.vidade	  da	  rede	  (atores-‐chave;	  adesão	  regional,	  

internacional,	  setorial)	  
•  Ar.cular	  e	  promover	  formação	  para	  diferentes	  atores	  (gestores,	  

avaliadores,	  conselheiros,	  membros	  ou	  não	  da	  Rede)	  (*)	  	  
•  Melhorar	  a	  qualidade	  dos	  avaliadores	  (**)	  	  
	  
	  
(*)	  capacidades	  para:	  entender	  avaliações,	  especificar	  e	  contratar	  avaliações,	  executar	  

avaliações,	  analisar	  informações,	  formular	  indicadores,	  comissionar,	  disseminar	  
(**)	  perfis	  e	  competências	  profissionais,	  domínio	  do	  conceito	  e	  da	  prá.ca,	  código	  de	  

posturas	  e	  é.ca,	  formação	  

	  

	  
	  



Obje.vos:	  Perspec.va	  Processos	  
Pergunta	  Norteadora:	  O	  que	  aprimorar	  nos	  processos	  atuais	  da	  Rede	  para	  
que	  alcance	  os	  resultados	  já	  propostos?	  

•  Aprimorar	  a	  Iden.ficação	  e	  disseminação	  de	  conteúdo	  (***)	  
•  Melhorar	  a	  comunicação	  da	  plataforma	  com	  os	  membros	  no	  sen.do	  de	  

facilitar	  e	  despersonificar	  a	  par.cipação	  
•  Promover	  ambiente	  de	  interação	  presencial	  (nacional	  	  e/ou	  regional)	  	  
•  Gerenciar	  ambiente	  de	  interação	  virtual	  entre	  membros	  
•  Apoiar	  publicações	  especializadas	  	  
•  Ar.cular-‐se	  com	  outros	  atores	  e	  redes	  nacionais	  e	  internacionais	  
	  
(***)	  conhecimentos,	  noncias,	  eventos,	  oportunidades	  de	  trabalho	  e	  formação	  



Obje.vos:	  Aprendizado	  e	  
Competências	  

Pergunta	  Norteadora:	  Que	  aprendizados	  e	  competências	  precisam	  ser	  desenvolvidos	  	  
pelo	  Comitê	  Gestor	  da	  Rede	  para	  melhorar	  seus	  processos,	  atender	  melhor	  seus	  
clientes	  e	  causar	  os	  efeitos	  pretendidos	  na	  sociedade	  ?	  

•  Aprimorar	  capacidade	  de	  gestão:	  Modelo	  de	  Governança,	  planejamento	  
estratégico,	  	  distribuição	  de	  tarefas,	  grupos	  de	  trabalho,	  critérios	  para	  captação	  e	  
aplicação	  de	  recursos	  

•  Desenvolver	  capacidade	  para	  iden.ficar	  demandas	  por	  conhecimento	  dos	  diversos	  
stakeholders	  e	  ofertas	  desse	  conhecimento	  

•  Desenvolver	  capacidade	  de	  animar	  a	  rede	  (4*)	  
•  Aprimorar	  a	  	  liderança	  (5*)	  do	  processo	  de	  desenvolvimento	  do	  tema	  M&A,	  

capacidade	  de	  comunicação,	  habilidades	  tecnológicas	  
	  
(4*)	  (atrair	  membros;	  	  Iden.ficar	  e	  disseminar:	  conhecimentos,	  noncias,	  eventos,	  

oportunidades	  de	  trabalho	  e	  formação;	  e	  sinte.zar	  discussões	  e	  desenvolver	  
produtos)	  	  

(5*)	  pensamento	  estratégico,	  ar.cular	  atores,	  ter	  representa.vidade,	  promover	  
discussões,	  captar	  recursos...	  

	  



Próximos	  passos	  -‐	  encaminhamentos	  
�  Formular	  e	  consensuar	  nos	  grupos	  uma	  descrição	  dos	  

obje.vos	  	  

�  Definir	  indicadores	  de	  resultado	  para	  os	  obje.vos	  
�  Iden.ficar	  as	  inicia.vas	  (projetos)	  para	  a.ngir	  os	  

obje.vos	  (o	  que	  fazer)	  

�  Detalhar	  para	  cada	  inicia.va:	  metas,	  responsáveis,	  
possíveis	  parceiros,	  recursos	  financeiros,	  quando	  for	  o	  
caso	  	  

�  Documentos	  compar.lhado	  no	  Google	  groups	  



Mapa estratégico 



Pontos	  crí.cos	  para	  o	  sucesso	  
�  Alto	  grau	  de	  informalidade/baixa	  ins.tucionalidade	  (bom	  ou	  

ruim?)	  

�  Sustentabilidade	  financeira	  
�  Aumentar	  a	  liderança	  (em	  quan.dade	  e	  diversidade)	  

�  Sustentabilidade	  da	  oferta	  de	  conteúdos	  
�  Manter	  a	  mo.vação	  dos	  membros	  e	  a	  autogestão	  da	  

plataforma	  NING	  

�  Manter	  o	  crescimento	  e	  o	  interesse	  de	  novos	  membros	  

�  Manter	  o	  apoio	  de	  diversas	  ins.tuições	  

	  


