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Iniciativa Internacional Mundo
Sem Pobreza (WWP) difunde
experiências e inovações em
políticas sociais
Antecedentes

vações e experiências que valem

Nos últimos anos, a priorização

eventuais implementações em

da agenda de políticas sociais e
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as inovações em termos de pro-

a pena ser compartilhadas, para
outros países.

gramas e ações governamentais
trouxeram grandes avanços para
a sociedade brasileira, com redução expressiva da pobreza e
das desigualdades sociais, proporcionando melhoria das condições de vida e de inserção no
mercado de trabalho, sobretudo
das famílias brasileiras mais vulneráveis.
O Programa Bolsa Família e ou-

O WWP
Lançada em 2014, World Without
Poverty - WWP (Mundo Sem Pobreza) é uma iniciativa de difusão
de experiências, boas práticas e
inovações em programas sociais
que considera a sinergia com outras políticas, em especial educação, saúde, trabalho, assistência e
previdência social.

tros programas do Ministério de
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Desenvolvimento Social e Com-

A proposta é uma parceria do

bate à Fome (MDS), bem como

Banco Mundial com o Centro In-

a experiência mais recente no

ternacional de Políticas para o

âmbito do Plano Brasil Sem Mi-

Crescimento Inclusivo (IPC-IG) do

séria, ganharam reconhecimen-

Programa das Nações Unidas para

to internacional, despertando o

o Desenvolvimento (PNUD), o

interesse de vários países e das

Instituto de Pesquisa Econômica

agências multilaterais. São ino-

Aplicada (IPEA) e o MDS.

Objetivos
O WWP tem como principal objetivo
prospectar, documentar e divulgar co-

——

Técnicos de organizações internacionais;

——

Comunidade acadêmica nacional e
internacional;

——

Jornalistas especializados na temática social;

——

Sociedade em geral.

nhecimento sobre as tecnologias sociais
de gestão, desenho e implementação de
políticas e programas nas áreas de desenvolvimento social, inclusão produtiva e
superação da pobreza. Com isso, a iniciativa busca o aperfeiçoamento da gestão das
políticas sociais e a estruturação de siste-

Site WWP

mas de proteção social mais inclusivos, de

O principal canal de comunicação e dis-

modo a contribuir para padrões crescen-

seminação de conhecimento do WWP é

tes de bem-estar em todo o mundo.

o site www.wwp.org.br. Nele estão disponíveis publicações, material multimídia,

Público-alvo

apresentações, notícias e eventos relacio-

O público-alvo do WWP é composto por:

vimento inclusivo. Seu conteúdo está dis-

nados à área de política social e desenvolponível em três idiomas: português, inglês

——

Técnicos e gestores responsáveis
pela implementação e gestão de
programas de desenvolvimento social, inclusão produtiva e superação
da pobreza no Brasil e em outros
países;

R evista B rasileira

de

M onitoramento

e

e espanhol.

Produtos WWP
A partir da experiência brasileira, o WWP
está elaborando documentos e produzin-
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do material documental e multimídia sobre o desenho, a implementação e os instrumentos de
gestão, monitoramento e avaliação de diversos programas e ferramentas sociais, com ênfase em:
• Programa Bolsa Família (PBF);
• Cadastro Único para Programas
Sociais do Governo Federal;

Eventos WWP
Ao longo dos últimos meses,
o WWP tem realizado diversos
eventos com a finalidade de estimular o debate, a reflexão e a
troca de experiências sobre as
políticas sociais brasileiras e de
outros países.
——

1ª Oficina WWP – Experiências, Projetos e Boas Práticas em Inclusão Produtiva e
Transferência de Renda (Brasília, dezembro/2013);

——

Lançamento nacional da
iniciativa WWP e inauguração oficial de seu site no
Fórum de Aprendizagem
Sul-Sul (Rio de Janeiro, março/2014);

——

Oficina Técnica – Dimensionamento e caracterização
da pobreza no contexto de
sua superação: Os limites
dos indicadores clássicos e
as novas propostas metodológicas (Rio de Janeiro,
agosto/2014);

• Plano Brasil Sem Miséria;
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——

Programa de Aquisição de
Alimentos (PAA);

——

Sistema Único de Assistência Social (SUAS);

——

Ações de Inclusão Produtiva
Urbana e Rural;

——

Arranjos e Instrumentos
para articulação interministerial e federativa;

——

Instrumentos para gestão,
monitoramento e avaliação
(M&A).

——

Webinar sobre o Cadastro Único
(Brasília, setembro/2014);

——

Registros administrativos e pesquisas amostrais no monitoramento e
avaliação de políticas sociais e de
superação da pobreza (Rio de Janeiro, novembro/2014);

——

——

Newsletter nº 1: Introdução ao Programa Bolsa Família, com links para
vídeos, publicações, relatos de experiências, notícias e eventos.

——

Newsletter nº 2: Imersão no Cadastro
Único, apresentando um conjunto de
publicações inéditas sobre o tema,
vídeos e textos de especialistas que
buscam fomentar a discussão sobre
o assunto.

——

Newsletter nº 3: Introdução às condicionalidades nas áreas de educação
e saúde do Programa Bolsa Família,
com textos inéditos e vídeos sobre
o funcionamento, a linha do tempo,
atores da gestão, entre outros temas.

——

Newsletter nº 4: Aprofundamento do
tema de condicionalidades do Programa Bolsa Família, com discussão
sobre o seu descumprimento, trabalho social com as famílias, resultados
e impactos nas áreas de saúde e educação, tais como a redução da mortalidade infantil e da evasão escolar.

1º Seminário Internacional WWP
(Rio de Janeiro, novembro/2014).

Newsletter WWP
Ao longo de 2014, foram elaboradas quatro newsletters WWP, que são informes
periódicos publicados no site do WWP
contendo produtos inéditos, material multimídia, notícias de eventos e lançamentos
de publicações. A cada edição é destacado
um tema central a fim de informar sobre
a concepção, implementação e gestão de
programas sociais. Todo o conteúdo é criteriosamente selecionado, elaborado e atualizado pela equipe WWP. A seguir são apresentados os temas das últimas newsletters:

Assine a Newsletter WWP por meio do link:
https://wwp.org.br/newslettter-pt.html
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