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Seminário internacional 

O estabelecimento e a renovação de pactos sociais para uma proteção social mais inclusiva: 

experiências, desafios e horizontes na América Latina, do ponto de vista internacional 

2 e 3 de junho de 2014 

CEPAL, sala Raúl Prebisch, Santiago do Chile 

 

Apresentação e objetivos 

 

Nos últimos dois anos, a pergunta acerca de como construir amplos consensos que permitam 

estabelecer, consolidar ou renovar sistemas de proteção social mais inclusivos em contextos 

democráticos tem orientado o trabalho desenvolvido pela CEPAL no âmbito do projeto Pactos sociais 

para uma proteção social mais inclusiva, que conta com o apoio do Ministério de Cooperação 

Econômica e Desenvolvimento da Alemanha (BMZ).  

Em torno à temática dos pactos sociais, realizou-se em março de 2013 um seminário 

internacional que reuniu um grupo de especialistas, tomadores de decisões e acadêmicos da América 

Latina, Europa e Estados Unidos, que permitiu identificar experiências úteis, elucidar desafios e 

aperfeiçoar algumas ferramentas de análise, aportes que foram objeto de compilação. Desde então 

foram realizados vários seminários e oficinas em diferentes países relacionados com o desenvolvimento 

de sistemas universais de proteção social, o estabelecimento de sistemas de cuidados e marco de 

reforma dos sistemas de saúde, que possibilitaram discutir experiências, aprofundar em alguns temas e 

submeter à discussão, em espaços nacionais específicos, os avanços de estudos desenvolvidos no 

âmbito do projeto.  

O imperativo de ampliar o efetivo desfrute de direitos e de níveis dignos de bem-estar para os 

cidadãos da região demonstrou a necessidade de avançar no desenvolvimento de um pacto de 

igualdade como horizonte do desenvolvimento na América Latina e no Caribe.  

Em tal contexto, este seminário, que representa o fechamento da presente fase do projeto 

CEPAL-BMZ/GIZ, se realiza em colaboração com o Programa EUROsociAL para a Coesão Social na 
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América Latina (EUROsociAL), financiado pela Comissão Europeia, em que uma das linhas de trabalho é 

precisamente o fortalecimento e ampliação de sistemas integrais de proteção social na América Latina. 

O seminário propõe-se trazer à discussão e difundir alguns dos resultados do projeto e 

aprofundar a reflexão acerca das diversas condições e caminhos para a construção de sistemas de 

proteção social mais inclusivos, baseados em direitos, visando a aportar, concomitantemente, ao 

desenvolvimento integral de políticas e de reformas.   

Do ponto de vista interdisciplinar, tem como objetivos: i) propiciar o intercâmbio de 

experiências sobre o logramento de acordos e reformas no âmbito da proteção social em diversos países 

da região; ii) examinar o desenvolvimento e alcance desses pactos e sua relação com o conflito social e a 

governança democrática; iii) analisar a trajetória recente e atuais desafios dos Estados de bem-estar 

europeus; e iv) considerar avanços conceituais para tratar estas matérias.  

Agenda preliminar  

Primeiro dia  

8:30-9:00 Inscrição de participantes 

9:00-9:15 Sessão de Abertura  

Martín Hopenhayn, Diretor da Divisão de Desenvolvimento Social da CEPAL  

Rafael Dochao Moreno, Embaixador-Chefe de Delegação da Comissão Europeia no Chile  

Dra. Annette Weerth, Primeiro-Secretário de Assuntos Econômicos, Científico-

Tecnológicos e Cooperação da Embaixada da República Federal da Alemanha no Chile 

9:15-10:15 Painel de abertura  

9:15-9:45 “Os pactos para a igualdade como horizonte do desenvolvimento na América Latina e no 

Caribe”, Alicia Bárcena, Secretária Executiva da CEPAL  

9:45-10:15 “O sistema de proteção social no Chile”, Fernanda Villegas, Ministra de 

Desenvolvimento Social do Chile  

10:15-10:30 Café  

Mesa 1: Mudanças políticas globais em países latino-americanos como marco de pactos sociais  

Daniela Trucco, da Divisão de Desenvolvimento Social da CEPAL  

10:30-10:50 “Rumo a uma tipologia das trajetórias de mudança política e seus acordos sociais”, 

Carlos Maldonado, da Divisão de Desenvolvimento Social da CEPAL  

10:50-11:10 “Verticalidade das políticas e racionalidade tecnocrática ou protagonismo social? Efeito 

nas políticas redistributivas”, Juan Pablo Luna, consultor da CEPAL  

11:10-11:25  Comentários: Rossana Castiglioni, da Universidade Diego Portales  

11:25-11:45 Debate  
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Mesa 2: Pactos de proteção social na América Latina: alguns procesos em curso  

Moderador: Rodrigo Martínez, da Divisão de Desenvolvimento Social da CEPAL 

11:45-12:05 “A estratégia para a erradicação da pobreza e a proteção social do Equador”, Ana María 

Larrea, Secretaría Técnica para a Erradicação da Pobreza, Equador  

12:05-12:25 “O Sistema Universal de Proteção Social de El Salvador”, Juan Meléndez, da Secretaria 

Técnica da Presidência de El Salvador  

12:25-12:45 “A lei Red de Cuido Infantil da Costa Rica”, Isabel Brenes, assessora da Secretaria Técnica 

da REDCUDI, Instituto Misto de Ajuda Social (IMAS) 

12:45-13:00 Comentários: Pablo Yanes, do Escritório Regional da CEPAL no México  

13:00-13:20 Debate  

13:20-15:00 Almoço  

Mesa 3: O cuidado no âmbito da proteção social  

Moderador: Carlos Maldonado, da Divisão de Desenvolvimento Social da CEPAL  

15:00-15:20 “A engrenagem das políticas de cuidado com as políticas de proteção social”, María 

Nieves Rico, da Divisão de Desenvolvimento Social da CEPAL 

15:20-15:50 “A qualidade da oferta de cuidado como mecanismo de fortalecimento da  

universalidade da proteção social”, Luciana Jaccoud, assessora especial da Ministra de 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome, do Brasil  

15:50-16:10 “Consensos em torno ao cuidado para uma proteção social mais igualitária”, Rosario 

Aguirre, da Universidade da República, do Uruguai, consultora  da CEPAL 

16:10-16:25  Comentários: Monica Boyd, da Universidade de Toronto  

16:25-16:45 Debate  

 

16:45-17:00 Café  

 

17:00-17:40 Conferência: Inequality and social pacts in the frame of changing welfare States  

John Myles, da Escola de Políticas Públicas e Governança da Universidade de Toronto 

Apresentador: Martín Hopenhayn, Diretor da Divisão de Desenvolvimento Social da 

CEPAL  

17:40-18:00 Debate  
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Segundo dia 

 

Mesa 4: Crise econômica e estado de bem-estar na Europa  

Moderador: Christof Kersting, da Agência de Cooperação Internacional Alemã (GIZ) 

9:00-9:20 “The political costs of austerity and the Welfare States in Europe”, Koen Vleminckx, do 

Belgian Federal Public Services  

9:20-9:40 “The Social investment package as an integrated Social Protection policy framework”, 

Jacopo Lombardi, Oficial de políticas da Comissão Europeia  

9:40-10:00 Debate  

10:00-10:20 Café  

10:20-11:00 Conferência:  Health Reform in China: progress and challenges  

 Yuegen Xiong, Departamento de Sociologia da Universidade de Pequim  

Apresentadora: Ana Sojo, da Divisão de Desenvolvimento Social da CEPAL  

11:00-11:30 Debate  

Mesa 5: Complexidade dos pactos e disjuntivas em saúde e pensões na América Latina  

Moderador: Daniel Titelman, Diretor da Divisão de Financiamento para o 

desenvolvimento da CEPAL  

11:30-11:50 “O SUS ante a dualidade do sistema de saúde em um contexto federativo: tensões para 

a construção da universalidade no Brasil”, Telma Gonçalves Menicucci, consultora da 

CEPAL  

11:50-12:10 “Equidade e proteção judicial do direito à saúde na Colômbia”, Juanita Durán, 

consultora da CEPAL  

12:10-12:30 “O perfil das combinações público-privadas como locus de rivalidade e de pactos de 

proteção social”, Ana Sojo, da Divisão de Desenvolvimento Social da CEPAL  

12:30-12:45 Comentários: David Debrott, consultor da CEPAL  

12:45-13:10 Debate. 

13:10-15:00 Almoço  

Mesa 6: Proteção social, novos desafios e pactos ante o futuro 

Moderadora: María Nieves Rico, da Divisão de Desenvolvimento Social da CEPAL  

15:00-15:20 “A proteção social e os pactos para a igualdade na América Latina e no Caribe”, Martín 

Hopenhayn, Diretor da Divisão de Desenvolvimento Social  da CEPAL  
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15:20-15:40 “Aspectos cruciais do financiamento da proteção social”, Juan Carlos  

Gómez-Sabaini, consultor da CEPAL  

15:40-16:00 “Desafios demográficos para a proteção social”, Andras Uthoff, consultor internacional 

da CEPAL  

16:00-16:20 Comentários: Laura Pautassi, da Conselho Nacional de Pesquisa Científicos e Técnicos 

(CONICET-UBA) da Argentina e consultora da CEPAL 

16:20-16:55 Debate  

16:55-17:15 Sessão de encerramento  

“Lições à luz da experiência recente sobre pactos e proteção social”, Rodrigo Martínez, 

da Divisão de Desenvolvimento Social da CEPAL  

Christof Kersting, GIZ  

Martín Hopenhayn, Diretor da Divisão de Desenvolvimento Social da CEPAL  

 

 


