
FRANCESA ESTHER DU -
FLO NUNCA se interes
sou por tecnologia além 
dos comandos básicos 
de um celular ou com

putador, não gosta de falar de negócios 
e passou toda a sua carreira na univer
sidade. Mesmo assim, ela encontrou 
mais afinidades do que diferenças em 
sua primeira conversa com o empresá
rio Bill Gates, criador da Microsoft e o 
segundo homem mais rico do mundo, 
em 2009. Foi um breve encontro após 
uma palestra realizada por ela na Ca
lifórnia, sobre seu trabalho à frente do 
Poverty Lab, laboratório de estudos de 
combate à pobreza ligado ao Mas-
sachusetts Institute of Technology 
(MIT) . Ela contou como criou do zero 
uma rede de dezenas de pesquisadores 
que vão a campo descobrir estatistica
mente o que funciona quando o assun
to é investimento social. É tudo o que 
Gates, que já dedicou mais de 20 bi
lhões de dólares a causas desse tipo. 
queria ouvir. Por meio da Fundação 
Bill e Melinda Gates, o empresário se 
tornou um dos maiores investidores do 
que é hoje a maior rede global de pes-

quisa sobre o assunto, com 65 pesqui
sadores em 52 países. Aos 39 anos, 
Duflo, por sua vez, virou uma conse
lheira cada vez mais requisitada não só 
por Gates, mas por dezenas de inves
tidores e organizações pelo mundo. "O 
laboratório produz evidência científica 
que ajuda a tornar o esforço de com
bate à pobreza mais eficiente", afirmou 
Gates recentemente em seu blog. 

Por trás da evidência científica está 
uma abordagem nada convencional de 
pesquisa acadêmica — até pouco tem
po atrás vista pela maioria dos econo
mistas como custosa demais para ser 

adotada em larga escala. O método 
conhecido como randômico é a base 
do laboratório, criado em 2003 por 
Duflo e o indiano Abhij i t Banerjee, 
t a m b é m economista no M I T . Com 
fundamentos emprestados dos testes 
clínicos da medicina, consiste basica
mente em separar duas amostras da 
mesma popu lação aleatoriamente. 
Uma delas é submetida a uma solução 
contra um problema específico, como 
um método para aumentar a taxa de 
vacinação entre crianças. A outra par
cela não recebe nada. O contraste en
tre as duas indica se o programa social 
teve o efeito desejado. "O método joga 
luz numa discussão em geral mais 
emocional e retórica do que prática", 
disse Duflo a EXAME. 

Após se formar em economia pela 
École Normale Supérieure, em Paris, 
em 1994. Duflo se mudou para os Es
tados Unidos para obter o t í tulo de 
Ph.D. pelo MIT. Nessa época, aproxi
mou-se do indiano Banerjee. Logo os 
dois amadureceram a ideia de iniciar 
uma empreitada, digamos, aventureira 
— deixar o campus, nas redondezas de 
Boston, para visitar cidades onde boa 
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parte dos habitantes vive com menos 
de 1 dólar por dia. Eles não foram os 
primeiros. Nos anos 90, o economista 
Michael Kremer, também egresso do 
MIT, realizou um teste no Quênia, no 
qual demonstrou que a distribuição 
gratuita de livros didáticos em escolas 
rurais não havia melhorado a nota dos 
alunos. "O mérito de Duflo foi ter mul
tiplicado o método numa escala inédi
ta", diz Kremer, atualmente professor 
de economia na Universidade Harvard. 
De lá para cá, o time coordenado por 
Duflo e Banerjee já analisou 335 pro
jetos em todos os continentes e seu 
orçamento cresceu mais de 30 vezes, 

um incentivo simples — a oferta de um 
pacote de lentilha por criança vacina
da. O microcrédito, bandeira do india
no Muhammad Yunus, vencedor do 
Nobel da Paz em 2006, também foi al
vo de estudos. Duflo — que interrom
peu temporariamente a intensa rotina 
de viagens neste ano, com o nascimen
to de seu primeiro filho — constatou 
que a oferta de crédito para famílias 
muito pobres em geral só ajuda a en
dividá-las ainda mais e não necessaria
mente estimula o empreendedorismo. 
Essas e outras histórias estão no livro 
Poor Economics ("A economia dos po
bres", sem versão para o português), 

para 10 milhões de dólares atualmente. 
Em 2010, a pesquisadora recebeu sua 
distinção acadêmica mais expressiva 
— a medalha John Bates Clark, conce
dida a economistas promissores com 
menos de 40 anos e considerada um 
passo para o prêmio Nobel. 

Para Duflo, é preciso conhecer de 
perto o comportamento das pessoas 
para chegar a políticas sociais eficien
tes. Na Índia, por exemplo, os pesqui
sadores descobriram que, mesmo com 
uma campanha gratuita, as mães não 
levavam seus filhos para vacinar. A fre
quência aumentou drasticamente com 

escrito em parceria com Banerjee e 
eleito pelo jornal Financial Tintes a 
melhor obra de economia do ano. 

Assim como Jeffrey Sachs, economis
ta da Universidade Columbia, Duflo 
acredita que investimentos a fundo per
dido de países ricos podem aliviar a 
pobreza mundial (críticos como William 
Esterly, professor da Universidade de 
Nova York, defendem o contrário). Mas, 
segundo ela, a grande questão hoje não 
é investir mais, e sim investir melhor. 
"Não existe uma fórmula única", diz. 
"Mas queremos desvendar esse cami
nho passo a passo." 
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Text Box
Fonte: Exame, São Paulo, ano 46, n. 12, p. 174-176, 27 jun. 2012.




