
Dimensionamento e caracterização da pobreza no contexto 
de sua superação: os limites dos indicadores clássicos e as 

novas propostas metodológicas

UMA BREVE NOTA ACERCA DA MOTIVAÇÃO E OBJETIVOS DA OFICINA TÉCNICA 

OFICINA TÉCNICA 

Promoção:  Mundo Sem Pobreza- Iniciativa Brasileira de Aprendizagem 

World Without Poverty – Brazil Learning Initiative (www.wwp.org.br) 

Objetivo: Discutir aspectos metodológicos da computação de indicadores de pobreza monetária, os limites de 

sua sensibilidade e precisão estatística, bem como novas abordagens para dimensionar e caracterizar o fenô-

meno para fi ns de avaliação de impactos conjugados de Políticas Sociais e de programas desenhados para sua 

superação. 

Participantes: Conjunto de 60 especialistas na temática, de diversas instituições nacionais e internacionais, 

além de técnicos e gestores de Políticas Sociais.

Data:  25 e 26 de agosto de 2014    das   9h00 às 19h00

Local: Hotel Novo Mundo - Praia do Flamengo, 20, 30 andar - salão bronze, Flamengo 

             Rio de Janeiro/RJ (dia 26 de agosto)

Diferentes abordagens conceituais e analíticas vêm 

sendo empregadas na  literatura internacional nos úl-

timos dez a vinte  anos  para estudo e mensuração do 

fenômeno da fome, pobreza e extrema pobreza. Estes 

estudos têm se caracterizado por avaliar o fenômeno 

por meio de várias perspectivas diferentes: os estudos 

voltados ao dimensionamento da pobreza como ex-

pressão da insufi ciência de renda disponível (pobreza 
monetária), aqueles que expressam pobreza como in-

sufi ciência de  acesso a alimentos e de  seu  consumo 

(desnutrição  ou  insegurança alimentar), as pesquisas 

ancoradas na percepção da pobreza como a não satis-

fação de necessidades básicas monetárias e não mo-

netárias dos indivíduos (pobreza multidimensional); 
os estudos que tomam a pobreza como fenômeno de 

privação relativa e não absoluta de renda ou de outras 

dimensões socioeconômicas (pobreza relativa); os es-

tudos que investigam a pobreza a partir do posiciona-

mento declarado dos indivíduos (pobreza subjetiva). 

Estas diferentes abordagens refl etem, em geral, pers-

pectivas investigativas de natureza mais acadêmica do 

fenômeno, com aplicabilidade maior ou menor na formu-

lação ou avaliação de políticas e programas de combate 

à fome, desnutrição ou provimento de maior bem-estar. 

Não há uma abordagem conceitual ou medida necessa-

riamente melhor, mais válida ou consensualmente reco-

nhecida como mais legítima para dimensionar o fenô-

meno ou avaliar ações ou planos de combate à fome, 

desnutrição ou superação da pobreza em qualquer situ-

ação. As abordagens conceituais e metodológicas são 
complementares, cada uma com seus aspectos meri-
tórios e também suas lacunas e limitações. O que pa-

rece importante ressaltar frente a tantas possibilidades 

investigativas sobre fome, desnutrição e pobreza é que 

os paradigmas teóricos ou escolhas metodológicas que 

orientam as pesquisas acadêmicas – e relatórios interna-

cionais sobre tais questões – podem sugerir indicadores 

sociais que se revelam pouco específi cos ou sensíveis às 
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políticas, programas e  estratégias desenhados  para  

mitigá-las.  

Na perspectiva de uso efetivo para monitoramento e 

avaliação de programas públicos na temática, cada 
modo de defi nir e medir a pobreza deveria refl etir o 
desenho de políticas e programas específi cos esco-
lhidos. Se a estratégia envolve o provimento de ali-

mentos – por meio de  merenda servida nas  escolas 

ou  de  equipamentos de segurança alimentar, distri-

buição de cestas de alimentos, suplementação nutri-

cional – os indicadores antropométricos, de acesso e 

frequência a itens alimentares específi cos podem tra-

zer subsídios relevantes para avaliação da estratégia. 

Se a estratégia envolve, por exemplo, a implementa-

ção de programas de transferência de renda, ações 

de inclusão produtiva e políticas ativas  de emprego 

(dinamização da economia, aumento real do salário 

mínimo etc), indicadores de pobreza monetária são 

úteis para monitoramento das taxas de cobertura da 

população potencialmente retirada do risco de expo-

sição a esse fl agelo. Enfi m, se o desenho do programa 

de redução da pobreza é mais  abrangente, envolven-

do diferentes ações setoriais de políticas sociais, as 

medidas de pobreza multidimensional ou um conjun-

to mais amplo de medidas de pobreza ou indicadores 

sociais podem ser mais úteis para desenho e acom-

panhamento da estratégia.

Defi nidos os indicadores mais apropriados, sensíveis 

e específi cos para captar os efeitos – ou a falta de 

efeitos – das ações e programas implementados, é 

necessário que os procedimentos metodológicos 
para a coleta e tratamento dos dados brutos para 
computação das medidas sejam os mais confi áveis, 
replicáveis e robustos. A credibilidade e legitimida-

de dos indicadores de monitoramento e avaliação da 

superação ou resiliência da pobreza e extrema pobre-

za – ou de qualquer dimensão social – dependem da 

confi abilidade da fonte de dados primária, do grau 

de transparência das técnicas e da consensualidade 

nas escolhas metodológicas e no tratamento de seus 

dados. 

A Ofi cina Técnica “Dimensionamento e caracteri-
zação da pobreza no contexto de sua superação: 
os limites dos indicadores clássicos e as novas pro-
postas metodológicas”, a se realizar no dia 26 de 

agosto de 2014 no Rio de Janeiro, com a presença 

de especialistas nacionais e internacionais, analistas 

de Políticas Sociais e de Estatísticas Públicas, ser-

vidores e gestores públicos, é uma oportunidade 

para discutir o estado da técnica na temática e as 
novas propostas de medição, frente às experiências 

de  programas e ações que têm sido criadas e imple-

mentadas para seu equacionamento no Brasil e em 

outros países no mundo.

Essa discussão é certamente ampla e, nesta Ofi cina, 

decidiu-se abordar duas perspectivas de mensura-

ção da pobreza, seus aspectos conceituais e meto-

dológicos, a validade de constructo e precisão es-

tatística para fi ns de monitoramento e avaliação de 

políticas e programas sociais que o Brasil e outros 

países vêm implementando. 

Na primeira Mesa Redonda serão abordados os Indi-
cadores de Extrema Pobreza na perspectiva mone-
tária, a dimensão e trajetória do fenômeno no Brasil e 

em outros países, as questões metodológicas cruciais 

na defi nição da cesta de alimentos de referência, a atu-

alização do seu valor monetário, assim como os proce-

dimentos técnicos de computação da renda individual 

disponível para seu consumo potencial. A motivação 

para promover essa discussão na Ofi cina advém do 

fato de que, no caso brasileiro, vários relatórios nacio-

nais e internacionais têm apontado a diminuição sig-

nifi cativa da pobreza e extrema pobreza desde 1990, 

dimensionando a extrema pobreza a patamares próxi-

mos à estimativa de 3,5% em 2012, cifra publicada no 

Relatório de Acompanhamento dos Objetivos de De-
senvolvimento do Milênio 2014. Contudo, ainda que 

decrescentes e convergentes, os indicadores  de ex-

trema pobreza de várias instituições apresentam pe-

quenas diferenças ao longo do tempo, consequência 

de diferenças metodológicas que precisam ser melhor 

compreendidas e, eventualmente, sanadas.  

Na segunda Mesa Redonda serão apresentadas pro-

postas de dimensionamento da Pobreza em uma 
perspectiva Multidimensional, a evolução dos ín-

dices para Brasil e mundo, as escolhas críticas de 

quais dimensões sociais contemplar, que indicado-

res escolher e que pesos considerar em cada um 

deles. A motivação para organização dessa Mesa é 

a necessidade de conhecer mais detalhadamente as 
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propostas de alguns indicadores internacionais cria-

dos nessa perspectiva conceitual e avaliar a capaci-

dade dos mesmos em captar efeitos conjugados de 

estratégias multissetoriais de políticas e programas 

de superação da pobreza, como a implementada 

pelo Plano Brasil Sem Miséria. Dados do último Re-
latório de Desenvolvimento Humano do PNUD mos-

tram que a pobreza considerada como privação de 

direitos sociais básicos ou de acesso a bens e ser-

viços, como os considerados na computação no In-

dicador de Pobreza Multidimensional – escolaridade, 

frequência escolar, mortalidade infantil, eletricidade, 

água, moradia e ativos-  também apresentou queda 

sistemática e signifi cativa nos anos 2000, passando 

de 5,8% para 3,1% entre 2004 e 2012.  Entre os seve-

ramente pobres nessa perspectiva, a queda teria sido 

de 1,6% para 0,5%. Contudo, esse mesmo indicador 

não leva em consideração dimensões cruciais que mi-

nimizam o risco de  vulnerabilidade social, como por 

exemplo, o acesso ao Trabalho e  Proteção Social.

Espera-se que o rico debate suscitado pelo com-

partilhamento desse conhecimento técnico espe-

cializado por diferentes instituições e especialistas 

contribua para o entendimento, aperfeiçoamento, e 

eventualmente para a criação de métricas adequa-

das para monitoramento e avaliação do esforço 
brasileiro e de outros países de políticas e progra-
mas sociais voltados ao Desenvolvimento Social e 
Superação da Pobreza. 

Bem vindo à discussão!

25 DE AGOSTO VISITA TÉCNICA A INSTITUIÇÕES OFICIAIS DE ESTUDOS E PESQUISAS

10h - 12h

Visita técnica ao IBGE para conhecimento do Sistema Estatístico Nacional e Pesquisas Sociais 
realizadas

Organizador: Roberto Santanna (IBGE)

Local: Centro de Inteligência Corporativa - IBGE

Endereço: Avenida Franklin Roosevelt, 146, 10º andar, Castelo, Rio de Janeiro/RJ.

14h - 16h

Visita técnica ao IPEA/Rio para conhecimento dos estudos de Conjuntura e Análise de Política 
Social no Brasil

Organizador: Carlos Henrique Corseiul (IPEA)

Local: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA

Endereço: Avenida Presidente Antônio Carlos, 51, Auditório do 10º andar-Centro, Rio de Janeiro/RJ

16h - 18h

Mesa redonda: Da Vulnerabilidade Social à Resiliência: o que apontam
os resultados do Relatório de Desenvolvimento Humano 2014
Moderador: Ana Inés Mulleady
Apresentação: George Molina (PNUD)
Comentários:
•    Rômulo Paes - Sousa (Centro Rio+)
•    Sergei Soares (IPEA)
•    Tiago Falcão (MDS)

Local: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA

Endereço: Avenida Presidente Antônio Carlos, 51, Auditório do 10º andar-Centro, Rio de Janeiro/RJ

PROGRAMAÇÃO
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26 DE AGOSTO OFICINA TÉCNICA

09h – 9h30

Abertura do evento

Ministro Marcelo Neri (SAE)
Deborah Wetzel (Banco Mundial)
Jorge Chediek (PNUD)
Luis Henrique Paiva (MDS)

09h30 – 13h

Mesa Redonda: Indicadores de Extrema Pobreza: tendências passadas e limites da sua validade 
e precisão estatística

Coordenador:   Rômulo Paes - Sousa (Centro Rio+) 

Apresentações: 

Extrema pobreza no Brasil segundo diferentes fontes e instituições: tendências, convergências e 
divergências conceituais e metodológicas – Paulo Jannuzzi e Marconi Sousa (SAGI/MDS) 

Extrema Pobreza no Brasil no Relatório de Objetivos do Milênio: tendências e questões metodo-
lógicas acerca da imputação de PBF – Sergei Soares e Rafael Osorio (IPEA)  

Extrema Pobreza com base na linha 1,25 PPP: novas estimativas, aspectos metodológicos e deba-
te sobre agenda pós-2015 – Emmanuel Skofi as (Banco Mundial) 

Pobreza e Indigência no Brasil e América Latina: tendências e  pressupostos metodológicos  - Al-
varo Fuentes (CEPAL)

Debatedores:  Min. Marcelo Neri (SAE) e Sonia Rocha (IETS)

13h – 14h30 Almoço

14h30 – 15h

Abertura das atividades da tarde

Ministra Tereza Campello (MDS) 

Alan Bojanic (FAO)

Carlos Mussi (CEPAL)

14h30 – 18h30

Mesa Redonda: Experiências internacionais de dimensionamento e caracterização da Pobreza 
segundo novas perspectivas  

Coordenador:  Luis Felipe Lopez Calva (Banco Mundial) 

Apresentações:

Pobreza crônica e pobreza transitória: proposta e resultados -  Anna Fruttero (Banco Mundial) 

Indicador de Pobreza Multidimensional: proposta pós 2015 – Sabine Alkire (Oxford Poverty and 
Human Development Initiative - OPHI)

O Indicador de Pobreza Multidimensional e seus usos nas Políticas Sociais do México – Gonzalo 
Hernandez (Coneval/México) 

Inovações em medidas de Pobreza Multidimensional – George Molina (PNUD)

Debatedores:  Wasmália Bivar (IBGE)   e Claudio Dedecca (Unicamp)

18h30 – 19h

Encerramento e Síntese de resultados do evento
Coordenador - Tiago Falcão (SESEP/MDS) 

Apresentação - Paulo Jannuzzi (SAGI/MDS)

4

Parceiros:

Apoio:

Ministério do
Desenvolvimento Social

e Combate à Fome
Governo 
Federal

Secretaria de
Assuntos Estratégicos


