
A economia dos pobres

4103036_AEconomiaDosPobres_Final.indd   14103036_AEconomiaDosPobres_Final.indd   1 21/07/2021   18:3621/07/2021   18:36



4103036_AEconomiaDosPobres_Final.indd   24103036_AEconomiaDosPobres_Final.indd   2 21/07/2021   18:3621/07/2021   18:36



Tradução:
Pedro Maia Soares

Abhijit V. Banerjee e Esther Duflo

A economia dos pobres
Uma nova visão sobre a desigualdade

4103036_AEconomiaDosPobres_Final.indd   34103036_AEconomiaDosPobres_Final.indd   3 21/07/2021   18:3621/07/2021   18:36



Copyright © 2011 by Abhijit V. Banerjee e Esther Duflo

Grafia atualizada segundo o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa de 1990,  
que entrou em vigor no Brasil em 2009.

Título original 
Poor Economics: A Radical Rethinking of  the Way to Fight Global Poverty

Capa 
Celso Longo + Daniel Trench

Preparação 
Juliana Romeiro

Índice remissivo 
Probo Poletti

Revisão 
Angela das Neves 
Clara Diament

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (cip)  
(Câmara Brasileira do Livro, sp, Brasil)

Banerjee, Abhijit V.
A economia dos pobres : Uma nova visão sobre a desigualdade / Abhijit 

V. Banerjee e Esther Duflo ; tradução Pedro Maia Soares — 1a ed. — Rio de 
Janeiro : Zahar, 2021.

Título original: Poor Economics : A Radical Rethinking of  the Way to 
Fight Global Poverty

isbn 978-65-5979-024-1

1. Assistência econômica – Países em desenvolvimento 2. Pobreza i. Du-
flo, Esther. ii. Título.

21-68752 cdd: 339.46091724

Índice para catálogo sistemático: 
1. Pobreza : Países em desenvolvimento : Causas e efeitos : Economia 339.46091724

Cibele Maria Dias — Bibliotecária — crb-8/9427

[2021]
Todos os direitos desta edição reservados à
editora schwarcz s.a.
Praça Floriano, 19, sala 3001 — Cinelândia
20031-050 — Rio de Janeiro — rj
Telefone: (21) 3993-7510
www.companhiadasletras.com.br
www.blogdacompanhia.com.br
facebook.com/editorazahar
instagram.com/editorazahar
twitter.com/editorazahar

4103036_AEconomiaDosPobres_Final.indd   44103036_AEconomiaDosPobres_Final.indd   4 21/07/2021   18:3621/07/2021   18:36



Para nossas mães

Nirmala Banerjee e

Violaine Duflo

4103036_AEconomiaDosPobres_Final.indd   54103036_AEconomiaDosPobres_Final.indd   5 21/07/2021   18:3621/07/2021   18:36



4103036_AEconomiaDosPobres_Final.indd   64103036_AEconomiaDosPobres_Final.indd   6 21/07/2021   18:3621/07/2021   18:36



Sumário

Prefácio 9

1. Pense de novo, novamente 15

parte i Vidas privadas 33

2. Um bilhão de pessoas famintas? 35

3. Soluções fáceis para melhorar a saúde (mundial)? 59

4. Melhores da classe 92

5. A grande família de Pak Sudarno 127

parte ii Instituições 157

6. Gestores de fundos de hedge de pés descalços 159

7. Os homens de Cabul e os eunucos da Índia: A economia (não tão) 
simples de emprestar aos pobres 184

8. Economizando tijolo por tijolo 211

9. Empreendedores relutantes 235

10. Políticas públicas, política 268

Em lugar de uma conclusão abrangente 303

Agradecimentos 311

Notas 313

Índice remissivo 335

4103036_AEconomiaDosPobres_Final.indd   74103036_AEconomiaDosPobres_Final.indd   7 21/07/2021   18:3621/07/2021   18:36



4103036_AEconomiaDosPobres_Final.indd   84103036_AEconomiaDosPobres_Final.indd   8 21/07/2021   18:3621/07/2021   18:36



9

Prefácio

Esther tinha seis anos quando leu, numa revista em quadrinhos sobre 
Madre Teresa, que Calcutá era tão cheia de gente que cada pessoa tinha 
apenas um metro quadrado para morar. Ela imaginou uma cidade que 
fosse como um vasto tabuleiro de xadrez, com quadrados de um metro de 
lado marcados no chão, cada um com um peão humano, por assim dizer, 
encolhido nele. Ela se perguntou o que poderia fazer a respeito disso.

Quando finalmente visitou Calcutá, aos 24 anos, Esther era uma estu-
dante de pós-graduação do mit. Fitando pela janela do táxi a caminho da 
cidade, ela se sentiu um pouco decepcionada: para onde quer que olhasse, 
havia um espaço vazio — árvores, canteiros, calçadas. Onde estava toda 
a miséria tão vividamente retratada nos quadrinhos? Para onde todas as 
pessoas haviam ido?

Aos seis anos, Abhijit sabia onde os pobres moravam. Eles viviam em 
pequenas casas dilapidadas atrás da sua, em Calcutá. As crianças pobres pa-
reciam ter tempo de sobra para brincar e ganhavam dele em todos os espor- 
tes: quando descia para jogar bolinha de gude com elas, as bolinhas sempre 
iam parar nos bolsos de seus shorts esfarrapados. Ele ficava com inveja.

Esse desejo de reduzir os pobres a um conjunto de clichês é tão an-
tigo quanto a própria pobreza. Tanto na teoria social quanto na litera-
tura, os pobres aparecem como preguiçosos ou empreendedores, nobres 
ou ladrões, agressivos ou passivos, indefesos ou autossuficientes. Não é 
nenhuma surpresa que as posturas políticas que correspondem a essas 
visões a respeito dos pobres também tendam a se resumir em fórmulas 
simples: “livre mercado para os pobres”, “reforçar os direitos humanos”, 
“cuidar primeiro do conflito”, “dar mais dinheiro aos mais pobres”, “a 
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10  A economia dos pobres

ajuda externa mata o desenvolvimento” e assim por diante. Todas essas 
ideias contêm importantes elementos de verdade, mas raramente deixam 
muito espaço para as mulheres ou os homens pobres comuns, com suas 
esperanças e dúvidas, limitações e aspirações, crenças e confusões. Quando 
os pobres chegam a ser mencionados, em geral é como a dramatis personae 
de alguma história edificante ou episódio trágico, para serem admirados 
ou lamentados, mas não como uma fonte de conhecimento, não como 
pessoas a serem consultadas sobre o que pensam, desejam ou fazem.

Com muita frequência, confunde-se economia da pobreza com eco-
nomia dos pobres: como os pobres têm muito pouco, presume-se que não 
haja nada de interessante em sua existência econômica. Infelizmente, esse 
mal-entendido prejudica gravemente a luta contra a pobreza global: pro-
blemas simples engendram soluções simples. O campo da política contra a 
pobreza está repleto de detritos de milagres instantâneos que se mostraram 
nada milagrosos. Para progredir, temos de abandonar o hábito de reduzir 
os pobres a personagens de desenho animado e dedicar um tempo para de 
fato compreender suas vidas, em toda a sua complexidade e riqueza. Nos 
últimos quinze anos, foi exatamente isso que tentamos fazer.

Somos acadêmicos e, como a maioria de nossos pares, analisamos da-
dos e formulamos teorias. Mas a natureza do nosso trabalho também é pas-
sar meses, ao longo de muitos anos, em trabalho de campo com ativistas 
de ongs e burocratas do governo, profissionais da saúde e promotores de 
microcrédito. Isso nos levou aos becos e às aldeias onde vivem os pobres, 
fazendo perguntas, procurando dados. Este livro não teria sido escrito 
se não fosse pela gentileza das pessoas que encontramos nesses lugares. 
Fomos sempre tratados como hóspedes, embora, na maioria das vezes, 
tivéssemos acabado de entrar em suas casas. Nossas perguntas foram res-
pondidas com paciência, mesmo quando faziam pouco sentido; muitas 
histórias foram compartilhadas conosco.1

De volta aos nossos escritórios, ao lembrar essas histórias e analisar 
os dados, ficamos ao mesmo tempo fascinados e confusos, e tivemos di-
ficuldade de encaixar o que ouvimos e vimos nos modelos simples que 
os economistas do desenvolvimento (muitas vezes ocidentais ou forma-
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Prefácio 11

dos no Ocidente) e os formuladores de políticas usavam tradicionalmente 
para pensar a respeito da vida dos pobres. Na maioria das vezes, o peso das 
evidências nos obrigou a reavaliar ou mesmo a abandonar as teorias que 
trazíamos conosco. Mas tentamos não fazer isso antes de entendermos 
exatamente por que elas fracassavam e como adaptá-las para descrever 
melhor o mundo. Este livro surgiu desse intercâmbio e representa nossa 
tentativa de costurar uma história coerente sobre como as pessoas pobres 
levam a vida.

Nosso foco se concentra nos mais pobres do mundo. A linha de po-
breza média nos cinquenta países onde a maioria dos pobres vive é de  
dezesseis rupias indianas por pessoa por dia.2 Pessoas que vivem com me-
nos do que isso são consideradas pobres pelos governos de seus países. 
Pela taxa de câmbio atual, dezesseis rupias correspondem a 36 centavos de 
dólar americano. Mas como os preços são mais baixos na maioria dos países 
em desenvolvimento, se comprassem as coisas que compram pelos preços 
dos Estados Unidos, os pobres teriam de gastar mais: 99 centavos. Assim, 
para imaginar a vida dos pobres, você precisa se imaginar morando em 
Miami ou em Modesto com 99 centavos por dia para quase todas as suas 
necessidades diárias (menos moradia). Não é fácil; na Índia, por exemplo, a 
quantia lhe permitiria comprar quinze bananas pequenas, ou pouco mais 
de um quilo de arroz de baixa qualidade. É possível viver disso? Contudo, 
em 2005, foi exatamente o que 865 milhões de pessoas no mundo fizeram 
(13% da população mundial).

O que é surpreendente é que mesmo pessoas assim tão pobres sejam 
como o restante de nós em quase todos os aspectos. Temos os mesmos 
desejos e fraquezas; os pobres não são menos racionais do que ninguém — 
muito pelo contrário. Exatamente porque têm tão pouco, muitas vezes têm 
de pesar muito cuidadosamente suas escolhas: eles precisam ser economistas 
sofisticados apenas para sobreviver. No entanto, nossas vidas são tão dife-
rentes quanto água e vinho. E isso tem muito a ver com aspectos de nossas 
próprias vidas que damos por garantidos e nos quais quase não pensamos.

Viver com 99 centavos por dia significa ter acesso limitado à informa-
ção —jornais, televisão e livros, tudo custa dinheiro —, portanto muitas 

4103036_AEconomiaDosPobres_Final.indd   114103036_AEconomiaDosPobres_Final.indd   11 21/07/2021   18:3621/07/2021   18:36



12  A economia dos pobres

vezes você simplesmente desconhece certos fatos que o restante do mundo 
considera óbvios, como, por exemplo, que vacinas podem impedir que 
seu filho pegue sarampo. Significa viver em um mundo cujas instituições 
não foram feitas para alguém como você. A maioria dos pobres não tem 
salário, muito menos um plano de aposentadoria que decorra automati-
camente dele. Significa tomar decisões sobre coisas que vêm com muitas 
letras miúdas, quando você mal sabe ler as letras grandes. O que alguém 
que não sabe ler faz com um seguro-saúde que não cobre várias doenças 
impronunciáveis? Significa votar quando toda a sua experiência do sistema 
político é um monte de promessas não cumpridas; e não ter um lugar 
seguro para guardar seu dinheiro, porque o que o gerente do banco pode 
fazer com suas pequenas economias não cobre o custo de administrá-las. 
E assim por diante.

Tudo isso implica que aproveitar seu talento ao máximo e garantir 
o futuro de sua família exige muito mais habilidade, força de vontade e 
dedicação. E, por outro lado, os pequenos custos, as pequenas barreiras e 
os pequenos erros sobre os quais a maioria de nós não pensa duas vezes 
têm grande importância na vida dos pobres.

Não é fácil escapar da pobreza, mas um senso de possibilidade e um 
pouco de ajuda bem direcionada (um pouco de informação, um pequeno 
empurrão) às vezes podem ter efeitos surpreendentes. Por outro lado, 
expectativas equivocadas, falta de fé onde ela é necessária e obstáculos 
aparentemente menores podem ser devastadores. Ajustar a engrenagem 
certa pode fazer uma grande diferença, mas muitas vezes é difícil saber 
onde está essa engrenagem. Acima de tudo, está claro que nenhum ajuste 
isolado resolverá todos os problemas.

A economia dos pobres é um livro sobre a economia muito rica que 
emerge da compreensão da vida econômica dos pobres. É um livro sobre 
os tipos de teorias que nos ajudam a entender o que os pobres são capazes 
de realizar e onde e por qual motivo precisam de um empurrão. Cada 
capítulo deste livro descreve uma busca para descobrir quais são esses 
pontos críticos e como eles podem ser superados. Começamos com os 
aspectos essenciais da vida familiar das pessoas: o que compram; o que 
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Prefácio 13

fazem a respeito da escolaridade dos filhos, de sua própria saúde ou da dos 
filhos ou pais; quantos filhos escolhem ter; e assim por diante. Em seguida, 
continuamos a descrever como os mercados e as instituições trabalham 
para os pobres: eles podem pedir emprestado, poupar, proteger-se contra 
os riscos que enfrentam? O que os governos fazem por eles e quando os 
abandonam? Ao longo do livro, voltamos às mesmas questões básicas. 
Existem maneiras de os pobres melhorarem suas vidas, e o que os impede 
de fazer isso? É o custo de começar, ou é fácil começar, mas é mais difícil 
continuar? O que torna isso caro? As pessoas percebem a natureza dos 
benefícios? Se não, o que dificulta essa compreensão?

A economia dos pobres trata, em última análise, do que as vidas e es-
colhas dos pobres nos dizem sobre como combater a pobreza global. 
Ajuda-nos a compreender, por exemplo, por que o microfinanciamento 
é útil sem ser o milagre que alguns esperavam que fosse; por que os po-
bres acabam muitas vezes com uma assistência médica que lhes faz mais 
mal do que bem; por que os filhos dos pobres podem ir à escola ano após 
ano e não aprender nada; por que os pobres não querem seguro-saúde. E 
revela por que tantas soluções milagrosas de ontem acabaram sendo as 
ideias fracassadas de hoje. O livro também fala muito sobre onde reside 
a esperança: por que subsídios simbólicos podem ter mais do que efeitos 
simbólicos; como melhorar o mercado de seguros; por que menos pode 
ser mais na educação; por que bons empregos são importantes para o 
crescimento. Acima de tudo, deixa claro por que a esperança é vital e 
o conhecimento é fundamental, por que temos de continuar tentando, 
mesmo quando o desafio parece esmagador. O sucesso nem sempre está 
tão longe quanto parece.
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