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Ofi cina Técnica

Pobreza Multidimensional: em busca de convergências 
conceituais e metodológicas para construção de 

Indicadores de Políticas de Desenvolvimento Social e 
Superação da Pobreza

Objetivo: Discutir experiências de conceituação e defi nição instrumental de Pobreza Multidi-

mensional em diferentes países da América Latina e Caribe, de modo a buscar alinhamento 

conceitual e de princípios metodológicos para construção de Indicadores mais específi cos 

e sensíveis às políticas e estratégias nacionais de garantia de renda, segurança alimentar e 

acesso a direitos sociais, que possa trazer contribuição para a Agenda de Objetivos de Desen-

volvimento Sustentável.

Data: 25 e 26 de agosto de 2015.

Horário: 9h00 às 18h30.

Local: Brasília/DF - Centro de Convenções Israel Pinheiro, SHDB, QL 32, Conjunto 1, Bloco A. 

(próximo à Ermida Dom Bosco)

Participantes: Cerca de 60 técnicos de governos, especialistas e pesquisadores no campo 

de pobreza e políticas sociais, de diversas instituições nacionais e internacionais da América 

Latina.

Uma breve nota acerca da motivação e objetivos da ofi cina técnica

Pobreza é  um fenô meno multidimensional e multifacetado. Multidimensional pela nature-

za complexa de sua caracterizaç  ã o e dimensionamento; multifacetada pela diversidade de 

pú blicos e formas como ela se manifesta. Com tal natureza, a pobreza requer estraté gias 

multissetoriais  de atuaç ã o inspiradas em modelos multidisciplinares de intervenç ã o para sua 

mitigaç ã o e efetiva superaç ã o.

A necessidade de uma abordagem mais ampla sobre a mediç ã o da pobreza, contemplan-

do enfoques de perspectivas de direitos bá sicos, de cidadania e do desenvolvimento huma-

no, vem fomentando a proposiç ã o de metodologias que expressem as capacidades ou suas 

privaç õ es. Com  a proximidade da defi nição do conjunto de indicadores de acompanhamento 

da Agenda de Desenvolvimento pós-2015 tem havido uma profusão de propostas de indica-

dores de Pobreza Multidimensional. 

Um exame detalhado das mesmas parece apontar que, como sucedem com outros cons-

tructos, Pobreza Multidimensional está sendo operacionalizada em indicadores a partir de 

inspirações abstratas ou concepções idealizadas – e naturalmente ideologizadas, como todo 

empreendimento técnico científi co – por equipes com forte competência acadêmica mas dis-

tantes ou desconhecedoras do que muitos governos tem refl etido e colocado em prática em 

termos de políticas e programas na área, e dos instrumentos, pesquisas e indicadores de mo-

nitoramento e avaliação desenvolvidos.
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Neste sentido, a compreensão das experiências exitosas e boas práticas de políticas públi-

cas em nível internacional e subnacional no combate à pobreza são insumos essenciais e 

inspiradores para o exercício de construção destes indicadores. Sem negar, em absoluto, a 

importância de referências conceituais, fi losófi cas e acadêmicas na motivação dessas propos-

tas, advoga-se que, para sua operacionalização instrumental, é necessário compilar, estudar e 

investigar o que diferentes países têm criado e colocado em prática em termos de políticas e 

programas sociais que atuam na mitigação da pobreza, da vulnerabilidade e  da desigualdade. 

Indicadores usados no monitoramento e avaliação dessas políticas, referidos a programas ou  

públicos-alvo mais específi cos, podem conferir maior utilidade técnica-política que os indi-

cadores sociais tradicionalmente recomendados em propostas de inspiração marcadamente 

acadêmicas .

Esta Ofi cina Técnica, a realizar-se nos dias 25 e 26 de agosto de 2015, em Brasília, é  uma opor-

tunidade para apresentaç ã o, debate e intercâ mbio de experiê ncias a fi m de defi nir consensos 

sobre aspectos conceituais e metodológicos da construção de indicadores multidimensionais 

de pobreza para os países da América Latina.

Na primeira mesa redonda, intitulada “A Agenda dos Objetivos de Desenvolvimento Susten-

tável e os Indicadores de Pobreza e Segurança Alimentar ”, serã o apresentadas e  debatidas 

as diferentes metodologias de captação da desnutrição ou subalimentação, assim como, a 

possibilidade de incorporação destes indicadores aos ODS pós-2015.

Na segunda mesa redonda serã o apresentadas  algumas propostas de indicadores de pobre-

za multidimensional, suas respectivas metodologias e resultados globais, em especial, para a 

América  Latina.

Na terceira e quarta mesa serão apresentados  os índices de pobreza multidimensional ado-

tados ou em processo de defi nição pelos países da América Latina, assim como relatos de 

aplicabilidade na gestão de programas sociais. Serão apresentadas as experiências de vários 

países da América Latina e Caribe.

Por fi m, na última mesa haverá o debate entre os participantes acerca dos consensos e princí-

pios conceituais e metodológicos necessários à produção de indicadores estáveis, compará-

veis e a aplicabilidade na gestão das políticas sociais no âmbito da América Latina.

Espera-se que o rico debate suscitado pelo compartilhamento do conhecimento té cnico es-

pecializado por diferentes instituiç õ es de diferentes nacionalidades contribua para o enten-

dimento, aperfeiç oamento e eventualmente criaç ã o de diferentes estraté gias para avanç ar 

no monitoramento e avaliaç ã o de programas sociais voltados ao desenvolvimento social e 

superaç ã o da pobreza.

Bem-vindo ao debate!
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25 de agosto Programação

09h00 – 10h00

Sessão de Abertura: MDS, Cepal, Banco Mundial, PNUD, IPEA

 » Tereza Campello – MDS/Brasil

 » Lais Abramo - Cepal

 » Jorge Chediek – PNUD/ONU

 » Martin Raiser – Banco Mundial

 » André Calixtre – IPEA/Brasil

10h00 - 12h30

1ª. Mesa: A Agenda dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e os 
indicadores de pobreza e segurança alimentar
Coordenador: Tiago Falcão – SESEP/MDS/Brasil

Apresentação:           

 » Embaixador José Antonio Marcondes de Carvalho – MRE/Brasil

 » Rômulo Paes – Centro Rio+

 » Wasmália Bivar - IBGE/Brasil

 » Francisco Gaetani – MMA/Brasil

 » Pascual Gerstenfeld – Cepal

12h30 – 14h00 Almoço

14h00 - 18h30 

2ª Mesa:  Construção de Indicadores de Pobreza Multidimensional: me-
todologias, propostas de indicadores e resultados para Mundo, América 
Latina, Caribe e Brasil
Coordenadora: Lais Abramo - Cepal

Apresentação:     

 » Paulo Jannuzzi - SAGI/MDS/Brasil: Questões substantivas e meto-
dológicas acerca da Construção de Indicadores de Pobreza Multidi-
mensional 

 » John Hammock - OPHI: Pobreza Multidimensional no Mundo

 » Xavier Mancero - Cepal: Pobreza Multidimensional na América Latina

 » Eduardo Ortiz-Juarez – PNUD/ONU: Progresso Multidimensional 
na América Latina

 » Emmanuel Skoufi as – Banco Mundial: Pobreza Multidimensional no 
Brasil

Debatedores: Luis Henrique Paiva - MDS/Brasil

Karina Colombo - MIDES/Uruguai

Relator: Luzia Melo - DA/SAGI/MDS/BRASIL

18h30 – 19h00 Intervalo

19h00 – 20h30 Jantar com Lançamento de Publicações.
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26 de agosto

9h00 – 12h30

3ª Mesa: Experiências de construção de Indicadores de Pobreza Multidi-
mensional na América Latina - 1a parte
Coordenadora: Patrícia Costa – SESEP/MDS/Brasil

Apresentação:           

 » Marconi Sousa - DM/SAGI/MDS/Brasil

 » Mtro. Ricardo Aparicio -  CONEVAL/ México

 » Alejandro Mateus - DNP/ Colômbia

Debatedor: José Ribeiro Guimarães - OIT/Brasil

Relator: Francisca Lucena DM/SAGI /MDS/Brasil

12h30 – 14h00 Almoço

14h00 - 17h30 

4ª  Mesa: Experiências de construção de Indicadores de Pobreza Multi-
dimensional na América Latina - 2a parte
Coordenador: André Calixtre - IPEA/Brasil

Apresentação: 

 » Isabel Millan -  MDS/Chile

 » Mariela Madrigal Meneses - INEC / Costa Rica

 » Juan Pablo Labat -  MIDES / Uruguai 

Debatedor: Luis Otavio Farias - SNAS/MDS/Brasil

Relator: Dionara Borges Andreani - DM/SAGI/MDS/Brasil

17h30 – 18h30

Encerramento: A Busca de Consensos em termos conceituais e princí-
pios metodológicos para Construção de Indicadores de Pobreza Multi-
dimensional
Coordenador: Alexandro Rodrigues Pinto - DA/SAGI/MDS/Brasil

 » Pascual Gerstenfeld - CEPAL

 » Paulo Jannuzzi - SAGI/MDS/Brasil
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