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Resumo: 
 

O Laboratório de Ação contra a Pobreza Abdul Latif Jameel (J-PAL) consolidou sua atuação 
através de pesquisas que objetivaram responder, globalmente, como as populações que vivem em 
contextos de extrema pobreza se comportam em questões relacionadas a educação, saúde e 
finanças. Para tanto, com aporte das questões trazidas pela economia comportamental, utilizaram-
se, em larga escala, de desenhos de experimentos de campo baseados em estudos randomizados 
e aleatórios. Com base nisso, este estudo tem por objetivo problematizar sobre o desenho desses 
experimentos aleatórios de políticas públicas em três sentidos: a) seu aporte teórico e visão de 
mundo subjacente; b) seu potencial de reprodutibilidade em contextos adversos; e c) o impacto 
de seus resultados na saúde, educação e finanças. Através dos relatórios dos experimentos de 
campo descritos no “Handbook of economic field experiments”, editados por Benerjee e Duflo, 
em 2017, e das sínteses das pesquisas localizadas no site do J-Pal, sistematizou-se o impacto dessa 
abordagem no campo das políticas públicas baseadas em evidências. Conclui-se que as inovações 
trazidas pela abordagem teórica e pelo seu desenho metodológico se apresentam como ponto de 
inflexão no campo de pesquisa em políticas públicas.  

Palavras-chave: Economia comportamental, Experimentos randomizados e aleatórios, 
Políticas Públicas.  
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1. INTRODUÇÃO  
 

O Laboratório de Ação contra a Pobreza Abdul Latif Jameel (J-PAL) reúne pesquisadores de todo 

mundo após ter consolidado sua atuação através de pesquisas que objetivaram responder, 

globalmente, como as populações que vivem em contextos de extrema pobreza se comportam em 

questões relacionadas a educação, saúde e finanças. Abrangendo problemas sociais 

interdisciplinares, através do enfoque teórico da economia comportamental, em especial a noção 

de arquitetura de escolhas, realizaram experimentos de campo em contextos de extrema pobreza 

global, com desenhos metodológicos associados aos estudos clínicos do campo da saúde, como a 

metodologia de estudos aleatórios randomizados.  

Os casos estudados apresentam indicadores de impacto das políticas utilizadas para as populações 

pobres e em situação de extrema pobreza, além do potencial de reprodutibilidade das mesmas 

para outras áreas de conhecimento e para aplicação no ato de formulação de políticas públicas, 

ou mesmo em projetos e ações no setor privado. A análise de impacto procura demonstrar o baixo 

custo de implementação de tais políticas baseadas em evidência, enquanto que a reprodutibilidade 

das política apresenta a ampliação do escopo de atuação e da interdisciplinaridade das soluções 

apresentadas e implementadas.  

 

2. Metodologia 

Com base na atuação do J-PAL, descrita nos relatórios dos experimentos de campo “Handbook 

of economic field experiments”, editados por Benerjee e Duflo, em 2017, e das sínteses das 

pesquisas localizadas em seu site, este estudo tem por objetivo problematizar o desenho desses 

experimentos aleatórios de políticas públicas em três sentidos: a) seu aporte teórico e visão de 

mundo subjacente; b) seu potencial de reprodutibilidade em contextos adversos; c) e o impacto 

de seus resultados na saúde, educação e finanças. A sistematização do impacto dessa abordagem 

no campo das políticas públicas baseadas em evidências realizou-se, portanto, através de fontes 

secundárias, refletindo um estudo descritivo, exploratório e interpretativo.  

A amostra foi composta de 29 pesquisas, 12 no campo da educação, 9 no de saúde e 8 no de 

finanças. A análise foi realizada levando-se em conta a avaliação de impacto e as possibilidades 

de reprodução de uma política para outras áreas do conhecimento, com aplicação prática na 

resolução de problemas reais da sociedade e dos mercados. Na avaliação de impacto buscou-se 

analisar o potencial de resolutibilidade em comparação com os custos de implementação, e no 

quesito replicabilidade, analisou-se o potencial de reprodução das políticas para áreas distintas 

das apresentadas nos casos específicos. 
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2.1. Síntese dos resultados 

2.1.1. A Economia comportamental e as políticas públicas em realidades de 

exclusão social e econômica  

O aporte teórico utilizado nesses estudos advém da economia comportamental, em especial a ideia 

de arquitetura das escolhas, de autores como Thaler e Sunstein e Kahnemann, dentre outros. A 

arquitetura de escolhas e o nudging definido por Thaler e Sunstein (2008) apresenta-se como um 

estímulo, um empurrãozinho, um cutucão que induz as pessoas a seguir caminhos que melhorarão 

sua vida. Portanto, são incentivos comportamentais para que as pessoas tomem as melhores 

decisões, sem que o Estado, o governo, as instituições, públicas ou privadas, utilizem mecanismo 

coercitivos, respeitando, assim, a autonomia de cada um. 

Traduzido para o campo da pesquisa experimental o pesquisador reflete na solução do problema 

público iminente, como um arquiteto de escolhas, ou seja, aquele que irá propor contextos, 

benefícios nos quais o público-alvo da intervenção, do experimento, tomaria a melhor decisão. E 

irá, através dos procedimentos de controle do experimento, como a randomização, avaliar o 

impacto da intervenção.  

Banerjee e Duflo (2017) reiteram que os experimentos controlados randomizados estimulam que 

o pesquisador, o policy maker, enquanto arquiteto de escolhas, desenvolva, cientificamente, 

questões causais, como, qual é o impacto da adição de computadores numa sala de aula, se o 

aumento de juros levará a uma maior inadimplência, etc. Por muito tempo, destacam os autores, 

essa perspectiva foi nula nos estudos econômicos.  Situação que se inverteu com o 

desenvolvimento dos estudos experimentais do J-Pal nos últimos vinte anos. Conforme os 

autores, essa experiência que envolve pesquisas variadas com experimentos randomizados 

controlados, impactou positivamente a economia do desenvolvimento. Citam que, inclusive os 

economistas que eram mais céticos a essa metodologia, ligados a economia do desenvolvimento, 

atualmente realizam experimentos randomizados controlados.  

A visão de mundo subjacente ao estímulo a realização de experimentos de campo randomizados 

controlados, conforme Banerjee e Duflo (2017), é que, os resultados têm potencial de modificar 

o que sabemos sobre o mundo, em especial as decisões das populações em situações de extrema 

pobreza. Ou seja, ao permitir questionamentos mais básicos e não redimensionamos de uma teoria 

explicativa, relacionados ao contexto da intervenção, têm potencial de gerar novas explicações, 

novas teorias. Os autores creditam a criação de novos pressupostos teóricos a experimentos 

realizados sobre capital humano, reformas da educação, desenhos de programas redistributivos, 

desenho de incentivos para funcionários públicos, acesso a produtos financeiros, preferências e 

mudanças de preferências, papel da comunidade, incentivo a participação eleitoral.  
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Num contexto de processo de universalização do ensino secundário em Uganda os pesquisadores 

James Habyarimana  Felipe Barrera-Osorio  Pierre De Galbert  Shwetlena Sabarwal testaram 

algumas possibilidades para avaliar a adesão ao ensino secundário e a melhora nos indicadores 

educacionais dos alunos das regiões de baixa renda desse país. A alternativa testada foi a parceria 

público-privada entre o governo e as escolas particulares que aderiram a essa parceria do 

programa federal. Avaliaram aquelas escolas privadas que receberam subsídios do governo (um 

voucher por aluno) e  as que, apesar de elegíveis, não aderiram à parceria público-privada. Diante 

do resultado positivo no experimento, tanto para o aumento no número de matriculas da escola 

privada que aderiu ao programa governamental, quanto da melhora nos indicadores educacionais, 

esse programa teve sustentabilidade ao ser mantido pelo governo, e foi ampliado, com a adoção 

da dupla jornada em escolas públicas, e outro programa de difusão de mensagens SMS para 

professores.  

O contexto dessa avaliação é um dado interessante. Não existia nenhum estudo prévio que 

indicasse a adesão dos alunos das regiões de baixa renda ao ensino secundário, muito menos a 

educação privada. Assim como nada indicava a qualidade da educação fornecida pelas escolas 

privadas localizadas nas regiões mais pobres de Uganda. Logo, o desenho da pesquisa baseou-se 

nos possíveis impactos que os pesquisadores acreditavam que seriam imputados aos benefícios 

da parceria público-privada efetuada pelo governo.  

Similar a esse contexto foi a intervenção sobre vouchers de educação profissional e a conquista 

de empregos para jovens de baixa renda no Quênia. Há um senso comum de que a educação 

profissional é um caminho viável para a mudança social das pessoas em situação de 

vulnerabilidade econômica. Entretanto, não há comprovação empírica dessa relação. Ou seja, 

pouco se sabe como ajudar os jovens de baixa renda a inserirem-se no mercado de trabalho 

durante a transição da escola para o mundo laboral. Joan Hamory Hicks, Michael Kremer, Isaac 

Mbiti e Edward Miguel realizaram essa intervenção, e concluíram que diferentes tipos de ensino 

profissional tem efeitos diversos em grupos distintos de individuos. A depender do gênero, da 

idade, da capacidade cognitiva, da origem familiar, do tipo de instituição de ensino 

profissionalizante (pública ou privada) os impactos serão diferentes.  

Outros contextos de avaliação permitiram o contrário, ou seja, confirmar o que subjetivamente as 

pessoas entendem que funciona. Foi o caso da avaliação do Programa Aprender en Familia (PAF) 

no Chile. Trata-se de programa que teve como objetivo envolver os pais na educação dos filhos, 

implementado em escolas públicas de ensino primário frequentadas por alunos de baixa renda. A 

pesquisa realizada pelo pesquisador Francisco galego demonstrou que aqueles alunos com pais 

mais envolvidos no seu processo de aprendizagem tiveram melhores resultados educacionais e 
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comportamentais, no entanto, apesar do envolvimento ser um benefício importante, ele também 

depende da situação socioeconômica das famílias.  

Há uma crença de que se os honorários por serviços de saúde melhores remunerados melhores 

serão os serviços ofertados. No entanto, conforme pesquisa realizada em Haut-Katanga, na 

República Democrática do Congo, com os prestadores de cuidados em saúde, mesmo que esse 

incentivo tenha aumentado o esforço dos profissionais de saúde, não resultou em aumento da 

demanda pelos serviços e em melhoria nos serviços ofertados. Logo não são os honorários que 

impactam na melhor ou pior qualidade dos serviços de saúde. 

Portanto, esses exemplos de contextos de avaliação das intervenções demonstram que mesmo as 

verdades estabelecidas no senso comum devem ser cotejadas por pesquisas que mensurem o 

impacto do benefício implementado por dado programa. Logo, a estratégia do desenho de 

pesquisa nesses formatos, não é verificar o que dizem os pressupostos teóricos,  mas sim verificar, 

através de intervenções controladas, o que realmente funciona, em especial para as pessoas 

localizadas em regiões de extrema pobreza.  

2.1.2. Nudges e a arquitetura de escolhas 

A contribuição de Banerjee e Duflo e os demais pesquisadores proporcionou a ampliação das 

pesquisas baseadas em evidência para diversas outras áreas do conhecimento (TALHER, 2018). 

Diversas contribuições (como Kate Raworth e a economia donut; Dan Ariely e George Akerlof, 

com a economia comportamental, além de W. Brian Arthur e a economia da complexidade), têm 

sido cruciais para a elaboração de políticas públicas que realmente possam enfrentar e combater 

a pobreza, corrigir os problemas encontrados na educação dessas populações, contribuir com os 

negócios de pequeno porte e trabalhar questões relacionadas ao meio-ambiente, dentre outros 

temas.  

Os experimentos de campo são determinantes para compreender a forma como os pobres tomam 

decisões e para corrigir políticas e programas, como as tecnologias baseadas em telefonia móvel 

para a entrega de informações agrícolas, a redução de custos e riscos para programas de microsse-

guros e ajustes nos fluxos de fundos para programas sociais. A abordagem proposta trabalha as 

evidências a partir da medição de impacto das políticas nos aspectos quantitativos e qualitativos. 

O aspecto quantitativo identifica e mede os efeitos das políticas, qualificando-a como a causa da 

mudança. Por outro lado, na perspectiva qualitativa, a visão dos atores envolvidos é levada em 

conta e as políticas são desenhadas considerando os efeitos para os próprios beneficiários das 

mesmas (BATISTA e DOMINGOS, 2017; KLAGENBERG, 2019; ARIELY, 2020). 
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No campo da educação as intervenções realizadas indicam as parcerias público-privadas e os 

subsídios através da distribuição de vouchers educacionais como bons caminhos para ampliação 

do acesso e universalização da educação, assim como na melhora do desempenho educacional 

dos alunos de regiões pobres.  

A questão de vouchers na educação é um tema controverso no campo educacional, em especial 

relacionado à educação infantil. Desde a década de 1950, com a publicação da obra “The role of 

government in Education” de Milton Friedman, não há um consenso sobre o tema. A possibilidade 

de passar para os pais o financiamento da educação através da distribuição e alocação de vouchers 

é entendida por alguns como defesa de liberdade de escolha e uma forma de melhorar a qualidade 

da educação através da competição entre escolas públicas e privadas, e, por outros, como forma 

de mercantilização da educação, exonerando o Estado de prover serviços de qualidade.  

Dos anos 1970 até a década de 1980 à adoção desses recursos foram incentivados por organismos 

internacionais, como o Banco Mundial, como forma de solucionar as restrições orçamentárias dos 

países, em especial os mais pobres (KLEES, EDWARDS JR; 2015). A própria adesão à ideia de 

vouchers na educação nos EUA nasceu a partir de uma controvérsia 

Nos anos 1980, estudo coordenado por James Coleman  concluiu que, con-
trolando-se outras diferenças, os estudantes de escolas privadas superavam os 
de escolas públicas. Conferências de imprensa, manchetes de jornais, audiên-
cias públicas e mobilizações tentaram, com base nessas conclusões, justificar 
a instituição de um sistema de voucher que permitiria aos pais usar dinheiro 
público para enviar seus filhos a escolas privadas. Um ano depois da divul-
gação do estudo, Coleman finalmente disponibilizou seus dados, e o exame de 
outros pesquisadores concluiu que o trabalho era de má qualidade estatística e 
que, controladas adequadamente as variáveis, os desempenhos acadêmicos 
eram semelhantes. Infelizmente, quando Coleman disponibilizou seus dados, 
o dano estava feito: imprensa e políticos conservadores haviam divulgado a 
"mensagem Coleman" de que escolas privadas eram melhores que as públicas 
(KLEES, EDWARDS JR; 2015, p. 14) 

Situação que se repetiu nos anos 1990 com a pesquisa de Chubb e Moe (KLEES, EDWARDS 

JR; 2015). A passagem da gestão da escola pública para organizações privadas, no Reino Unido, 

segundo Klees e Edwards Jr (2015), não apresentou mudanças substanciais no ensino-aprendi-

zado dos alunos. A lógica dos Vouchers e das parcerias público-privadas no países considerados 

mais ricos tendem a aumentar as desigualdades existentes 

[…] uma vez que subsidiam-se famílias mais ricas, que já enviam seus 
filhos para escolas particulares. Se nos Estados Unidos há razões para 
famílias de baixa renda quererem vouchers para acessar escolas consid-
eradas melhores e tal opção pode ser considerada individualmente ra-
cional, como opção de política pública não é, pois é provável que o 
financiamento disponível seja limitado, permitindo a poucas famílias 
de baixa renda enviar os filhos a escolas privadas, especialmente 
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porque, em geral, o voucher cobre apenas parte da matrícula. Comple-
mentarmente, à medida que aumentem os vouchers, as escolas públicas 
tornar-se-iam repositório de crianças mais pobres, de estudantes con-
siderados "difíceis de educar" e de pessoas com necessidades especiais. 
Além disso, o voucher diminuiria a atenção às escolas públicas, pois se 
presume que a competição resolveria os problemas sem custos adicion-
ais (KLEES, EDWARDS; 2015, p. 16) 

A solução foi direcionar os voucher nos EUA à famílias pobres. Segundo os autores, essa mu-

dança nos critérios aplicadas em algumas cidades americanas, ainda não comprovou resultados 

efetivos. Na América Latina políticas com esse desenho foram aplicadas no Chile, e na Colômbia.  

Talvez os resultados significativos que as intervenções dos pesquisadores do J-Pall perceberam 

com à introdução de voucher e parceria público-privado no ensino em regiões mais pobres de 

países do continente africano, considerados países em desenvolvimento, tenha relação com o fato 

das escolas não serem tão desiguais em termos de ensino, de seu financiamento, assim como a 

composição socioeconômica das famílias e dos alunos.  

Muralidharan (2017), em relação ao ponto acima, no capítulo que descreve as experiências das 

intervenções no campo da educação em países em desenvolvimento, destaca que na maioria destes 

países o financiamento da educação é via o Estado, ou seja, não há um mercado competitivo 

educacional que possa revelar grandes desigualdades. O orçamento governamental desses países 

é baixo e, conforme a autora, concentra-se na educação, defesa e cuidados de saúde. Entretanto, 

enfrentam desafios na oferta de educação universal de boa qualidade, no baixo número de 

matrículas escolares e resultados de aprendizagem. Conclui que, diante de um baixo orçamento, 

o papel das avaliações através das intervenções de campo referem-se ao teste e compreensão da 

eficácia das várias políticas implementadas com o objetivo de melhorar os resultados em edu-

cação.  

2.1.2.1. As pesquisas experimentais no campo das finanças e da saúde 

 
O financiamento de pequenas iniciativas ao redor do mundo pela via do microcrédito é um tema 

muito discutido e apresenta resultados controversos. A tecnologia social do microcrédito é larga-

mente utilizada para financiar iniciativas de pequeno porte no meio rural e também no meio ur-

bano, normalmente através de bancos comerciais. Nas últimas décadas outras formas de institui-

ções financeiras têm surgido para auxiliar os pequenos negócios, principalmente depois do 

fenômeno do Grameen Bank na Índia, um banco de microcrédito criado pelo economista 

professor bengalês Muhammad Yunus, posteriormente premiado com o Nobel de economia. 
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Esses bancos comunitários costumam financiar pequenas iniciativas informais com pequenas so-

mas de dinheiro, por períodos curtos de tempo, de maneira simplificada, de modo que as popu-

lações mais carentes e excluídas dos mercados de crédito e de bens, possam acessar recursos e 

negociar diretamente com fornecedores e clientes. Outras características desses bancos populares 

são o acesso a crédito prioritariamente à mulheres, com garantias solidárias de outros clientes em 

iguais situações, de modo que a confiança mútua e o acompanhamento constante por parte dos 

agentes de crédito conseguem reduzir o risco de crédito e, consequentemente, os níveis de in-

adimplência, retroalimentando positivamente a saúde financeira dessas iniciativas financeiras. 

 

Ocorre que justamente o perfil de crédito de pequena monta - o microcrédito - tem se mostrado 

insuficiente para fazer com que essas iniciativas de negócios possam crescer  e se manter no 

tempo autonomamente e de maneira perene. Diante disso, cresce em países em desenvolvimento 

iniciativas para além do crédito. Atividades como educação financeira, inclusão bancária, in-

formações técnicas de projetos específicos e formação de grupos produtivos, têm ampliado o con-

ceito de microcrédito para microfinanças. Os resultados têm sido promissores, com exemplo para 

outros campos, como os de microsseguros, serviços de saúde, controle de fornecimento de 

medicamentos, planejamento financeiro, planejamento do consumo de famílias carentes, entre 

outras atividades. 

 
O caso da pesquisa sobre finanças inovadoras e adoção de tecnologia no Quênia é emblemático 

na utilização de nudges para o planejamento de iniciativas de pequeno porte. Um problema 

comum aos agricultores de pequeno porte, os chamados agricultores familiares, são as flutuações 

sazonais nos preços das safras, com impacto direto e imediato sobre seus ganhos. Normalmente, 

os preços das safras são baixos logo após a colheita, aumentando nos meses subsequentes, 

respeitando às regras básicas de oferta e demanda dos mercados simples de commodities. Para se 

utilizarem das vantagens das vendas no longo prazo, os pequenos agricultores teriam que ter 

acesso a tecnologias de armazenamento e planejamento, principalmente para culturas de grãos 

(milho e feijão, por exemplo), de modo a poder vender seus produtos a preços mais altos, elevando 

assim suas receitas e ampliando seu poder de consumo, com elevação do bem-estar dessas 

populações. 

Ocorre que esses pequenos agricultores têm despesas imediatas (como a compra de materiais 

escolares para seus filhos, compra de medicamentos e outras) o que os impede de postergar a 

venda de suas colheitas a preços mais altos no futuro. Uma possível explicação para isso é que os 

agricultores têm pouco acesso ao crédito ou poupança, com poucas oportunidades de garantir 

dinheiro além das vendas de safras. 
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Os pesquisadores  Jonathan Robinson  Shilpa Aggarwal  Ellin Francis queriam saber se a 

utilização de empréstimos e o acesso a informações qualificadas poderia permitir que os 

agricultores armazenassem mais milho e ganhassem receitas maiores, com impactos maiores nas 

receitas para os agricultores com empréstimos concedidos imediatamente após a colheita e em 

áreas onde uma parcela menor de agricultores recebeu empréstimos. 

O experimento seguiu com três grupos distintos, numa amostra de 1.589 agricultores: i) 

empréstimos pós-colheita, onde os agricultores receberam empréstimos imediatamente após a 

colheita; ii) empréstimo de três meses pós-colheita e iii) grupo de comparação ou controle, onde 

os agricultores não receberam empréstimos.  

Os resultados demonstraram que as ofertas de empréstimo permitiram que os agricultores 

armazenassem mais milho e ganhassem receitas maiores, com impactos maiores para os 

agricultores com empréstimos concedidos imediatamente após a colheita e para aqueles em vilas 

onde uma parcela menor de agricultores recebeu os empréstimos. Ou seja, o acesso a crédito, com 

informação qualificada e a articulação de agentes entre mercados, possibilita aos pequenos 

agricultores sua atuação nos mercados de crédito e de bens, de modo a se beneficiarem das 

vantagens existentes nestes ambientes. Outras tecnologias sociais podem, ainda, ser adicionadas 

aos armazenamentos de grãos. Os chamados bancos de sementes podem se juntar aos bancos de 

ferramentas e, com os bancos comunitários podem formar um poderoso instrumento de 

planejamento para as comunidades de baixa renda. 

 

Outras iniciativas apresentam resultados semelhantes a esta pesquisa no Quênia, como os casos 

que visavam medir o impacto de um Programa de Crédito de Estoque para Agricultores de Óleo 

de Palma em Serra Leoa e O Impacto dos Esquemas de Armazenamento de Grãos com Base em 

Grupo na Poupança e Renda dos Agricultores no Quênia. É importante notar, no entanto, que os 

casos vão além do microcrédito tradicional. Não é suficiente liberar crédito de pequena monta, 

sem  que se tenha acesso a informações qualificadas e ao planejamento para utilização dessas 

informações. Também vale salientar que o acesso a poupança ou outros meios de acumulação 

para investimentos futuros é um fator preponderante para o sucesso dessas propostas. 

 

As iniciativas randomizadas vão também além das questões de microfinanças de planejamento da 

produção e do acesso a mercados por empresários de pequeno porte. O caso “Extensão do seguro 

saúde ao setor informal por meio do microfinanciamento na Nicarágua”, nos mostra como as 

microfinanças podem se alinhar com os microsseguros e fazer a diferença para as vastas 

populações pobres e de baixa renda ao redor do mundo.  
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Naquele país, os trabalhadores do setor informal, autônomos e desempregados têm apenas direito 

a cuidados em alguns postos e outras instalações do Ministério da Saúde, com poucos recursos e 

infraestrutura, carência de pessoal e poucos medicamentos, para atender o grande contingente de 

população nestas categorias de renda. Como consequência, a população mais pobre evita os 

serviços do governo e decidem pagar médicos particulares caros ou postergam seus cuidados com 

saúde, empurrando para o futuro grandes problemas de saúde pública. Este tipo de problema 

acomete em especial as famílias de trabalhadores rurais e as populações indígenas do interior do 

país. A falta de seguros de saúde para esta população para mitigar esse risco de saúde pública, faz 

com que os pobres gastem parte significativa de sua renda com medicamentos e consultas, além 

de exames médicos caros. 

 

Em janeiro de 2007, o governo da Nicarágua iniciou um programa piloto que estendeu o programa 

de seguro saúde do Instituto de Previdência Social da Nicarágua (INSS), que antes era apenas 

para empregados do setor formal, aos trabalhadores do setor informal. As pessoas físicas foram 

designadas para adquirir o seguro no escritório central do INSS ou na agência de três instituições 

microfinanceiras (IMFs) participantes: ACODEP, Banco ProCredit e Findesa. 

 

A implementação da política contou com a entrevista a trabalhadores nos três maiores mercados 

de rua no centro da capital Manágua, para saber a razão da baixa adesão aos serviços de saúde no 

país. No final da pesquisa, os entrevistados foram convidados a escolher um bilhete de loteria em 

uma pilha de envelopes pré-selados e não marcados. Os possíveis prêmios da loteria incluíam um 

bilhete em branco (sem prêmio); folheto do INSS detalhando o produto de seguro; cartilha 

acompanhada de subsídio de seguro semestral com orientação para inscrição no INSS; ou uma 

brochura acompanhada de um subsídio de seguro de seis meses com instruções para se inscrever 

em um escritório de alguma IMF. O subsídio de seis meses foi de aproximadamente US $ 96 e 

foi fornecido na forma de um voucher; os respondentes foram informados de que os pagamentos 

seriam feitos em seu nome diretamente ao INSS. Depois de um ano, os entrevistados foram 

abordados para uma pesquisa de acompanhamento para medir as mudanças na saúde e na 

utilização da saúde 

 

No geral, a adesão ao seguro e as taxas de retenção foram baixas, e a inscrição no programa não 

proporcionou uma economia absoluta de custos para os participantes. O caso, no entanto, 

apresentou problemas de coordenação entre os informais e as instituições microfinanceiras, 

gerando estranheza em adquirir seguros de saúde através desses agentes. A ideia de utilizar essas 

IMFs para a venda de seguros de saúde representa um custo baixo e um nível elevado de capi-

laridade para além da frágil infraestrutura do governo nicaraguense. No entanto, aspectos culturais 



 

11 

devem ser levados em conta quando se trata de assuntos ligados a saúde e microfinanças. A prox-

imidade das IMFs para com as populações de baixa renda e fortalecimento dessas redes por parte 

de organismos governamentais, como o Ministério da Saúde, podem eliminar essa desconfiança 

e abrir as portas para uma adesão mais ampla aos seguros de saúde. 

 

O caso de educação empresarial para clientes de microcrédito no Peru, retoma as críticas à eficácia 

do microcrédito e seu papel de mitigador de índices elevados de pobreza e seu potencial de 

geração de oportunidades de porta de saída da pobreza extrema. O caso aborda o caso específico 

da elevada taxa de inadimplência e o risco de utilização dos recursos para atividades outras que 

não atividades produtivas por parte dos clientes. É que não é raro os clientes de microcrédito 

utilizarem os recursos obtidos para o consumo, ao invés de os empregarem em atividades produ-

tivas, dificultando o pagamento e ampliando, portanto, as taxas de inadimplência. 

 

Os pesquisadores Dean Karlan  Martin Valdivia queriam saber se a implantação de cursos de 

gestão e educação empresarial teriam o potencial de resolver os problemas de inadimplência e 

risco operacional com os empréstimos de microcrédito. Para isso, uma instituição de microfinan-

ças sem fins lucrativos,  chamada FINCA, opera, desde 1993, no Peru criando bancos de micro-

crédito nos vilarejos para os micronegócios e negócios informais. Esta IMF atua como uma es-

pécie de agência de fomento de segundo piso, criando e financiando bancos de primeiro piso que, 

por sua vez, têm contato direto com os clientes do microcrédito.  

 

Os bancos dos vilarejos foram divididos em dois grupos, com um deles oferecendo treinamentos 

e folhetos sobre educação financeira e sobre como melhor utilizar os recursos adquiridos. As 

informações eram repassadas por agentes de desenvolvimento treinados em reuniões nas vilas 

onde os bancos funcionavam. O outro grupo continuou ofertando microcrédito da mesma forma 

que faziam anteriormente, sem nenhuma informação qualificada adicional. 

 

Os resultados obtidos não foram taxativos para todos os indicadores pretendidos, como aumento 

de faturamento, taxa de inadimplência, retenção de clientes, aumento de poupança, aumento dos 

lucros e de contratações, apenas para citar alguns. Alguns resultados positivos foram observados, 

como o aumento dos registros das operações de venda, receitas e despesas, aumento de lucros e 

incremento dos negócios ao longo do tempo. Porém, o alto custo dos treinamentos e a diversidade 

de outros fatores como o monitoramento constante, além do baixo índice de educação formal dos 

empresários de pequeno porte, dificultaram o sucesso de todos os indicadores em conjunto. 
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A reprodutibilidade dos resultados das microfinanças para outros campos da economia e da vida 

das famílias de baixa renda, mobiliza cada vez mais pesquisas de campo de caráter experimental 

e randomizada. Diversos estudos realizados na área de saúde pelas equipes do J-Pal têm demon-

strado este fato.  

 

Uma das preocupações do sistema de saúde dos EUA é com os exames de imagens de alto custo 

para diagnóstico de doenças de elevada complexidade. Em 2014, o sistema de saúde es-

tadunidense gastou mais de US$ 4 bilhões em imagens de diagnósticos de alto custo (como res-

sonância magnética e tomografia computadorizada), e a pesquisa sugeriu que até 30% desses 

exames são desnecessários. O alto custo e a exposição das pessoas a este tipo de varredura causa 

um dano em duplicidade, que pode ser evitado com a utilização de pequenas iniciativas de polí-

ticas - os nudges. Os representantes do sistema de saúde Medicare refletiram sobre o caso e re-

solveram que, a partir de 2021, não mais reembolsarão os fornecedores deste tipo de serviço, a 

menos que utilizem um sistema de apoio à decisão criado especificamente para este fim, onde os 

médicos são alertados por mensagens que surgem nas telas dos formulários eletrônicos, alertando 

a respeito do tipo de exame que irão solicitar. 

 

Para medir a efetividade da proposta, criaram grupos de controle e grupos de tratamento, com 

testes randomizados e aleatórios, para medir a taxa de redução na prescrição de tais exames. Os 

resultados da avaliação sugerem uma pequena redução geral nos exames, mas as grandes varre-

duras de alto custo não foram eliminadas. Novas pesquisas serão realizadas para a identificação 

das razões da permanência dos exames de varredura de alto custo. 

 

Outra pesquisa realizada também nos EUA (US Health Care Delivery Initiative) comprovou a 

eficácia da pesquisa experimental com a utilização de pequenas iniciativas. Uma das grandes 

preocupações de saúde pública atualmente é a grande dependência da população com a utilização 

de medicamentos prescritos por médicos para o controle de doenças mentais como a ansiedade e 

depressão. A grande prescrição de drogas antipsicóticas como a quetiapina (nome comercial 

Seroquel) são freqüentemente prescritas por razões não comprovadas por evidências clínicas - 

potencialmente causando danos e até mesmo a morte. O estudo procurou identificar o efeito das 

cartas informativas sobre a prescrição e recebimento de Seroquel nos Estados Unidos, por parte 

de médicos, com grupos de altos prescritores dos referidos medicamentos. O grupo de tratamento 

recebeu recebeu as cartas com informações do elevado número de prescrição e alertou que os 

médicos estavam sendo monitorados, enquanto que o grupo de controle recebeu panfletos in-

formativos sobre o processo de prescrição de tais drogas.  
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Os resultados da pesquisa foram positivos para a redução da prescrição dos medicamentos. Os 

médicos que receberam a informação qualificada (grupo teste) reduziram a prescrição de 

quetiapine, sem aumento de risco para os pacientes. Os resultados da pesquisa foram colhidos por 

dois anos após seu início, com redução da prescrição da quetiapina sem elevação de danos para 

os pacientes.  

 

As pesquisas experimentais do J-PAL têm ajudado comunidades carentes em países pobres em 

aspecto relacionando saúde e cultura, com riscos para grupos minoritários. O planejamento fa-

miliar com a utilização de métodos contraceptivos ajuda na decisão de evitar uma gravidez in-

desejada que prejudique a saúde da mulher, ou ainda nos casos de gravidez em sequência de 

mulheres jovens subtraídas de suas decisões sobre temas como fertilidade. Países pobres, com 

perfil conservador nos aspectos religiosos e com traços de controle autoritário sobre as mulheres 

por parte dos homens, potencializam graves danos à saúde das mulheres. Os impactos dessas 

atitudes de controle vão além do planejamento familiar, abrangendo discussões sobre gênero, 

decisões sobre quando e quantas vezes as mulheres querem engravidar, e os riscos de morte e 

subnutrição dos filhos sobreviventes.  

 

Para abordar esses temas, pesquisadores do J-PAL com membros da área de saúde do governo de 

Zâmbia queriam saber o por quê de um número tão grande de mulheres não conseguem atender 

às suas necessidades de anticoncepcionais modernos? Uma das razões é a dificuldade de acesso 

físico à anticoncepcionais confiáveis e a outra está relacionada a interesses conflitantes entre as 

mulheres e seus parceiros na utilização de tais medicamentos. 

 

A ideia da intervenção foi a utilização de vouchers privados para as mulheres utilizarem na aqui-

sição e utilização de anticoncepcionais. Foram, então, criados grupos de mulheres que recebiam 

informações qualificadas e os vouchers de maneira privada, por meio de reuniões com agentes de 

saúde e sem a presença de seus maridos e/ou companheiros. O outro grupo recebeu as mesmas 

informações, porém, na presença dos maridos e companheiros. 

 

Segundo os dados do estudo, o recebimento dos vouchers (informações privadas) por parte das 

mulheres, aumentou a utilização de anticoncepcionais e, consequentemente, melhorou o 

planejamento familiar. Cinquenta e três por cento das mulheres no grupo individual resgataram o 

voucher para contraceptivos em comparação com 43% das mulheres no grupo de casais, uma taxa 

de resgate 23% maior. 

O resultado da utilização dos vouchers foi maior para anticoncepcional injetável - que mascara o 

conhecimento por parte dos maridos. A formação dos grupos foi de fundamental importância, 
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uma vez que passaram a receber informação qualificada, além da facilitação do acesso aos 

medicamentos de qualidade garantida. A proposta de intervenção, com a utilização dos medica-

mentos injetáveis, promoveram a ampliação dos graus de liberdade de decisão por parte das mul-

heres, com repercussão e reprodutibilidade da política para outras áreas da sociedade e da econo-

mia. 

 

Diversos outros experimentos têm sido realizados no âmbito da saúde em países carentes onde, 

com poucos recursos e a utilização de tecnologias digitais, é possível reduzir o risco do espraia-

mento de doenças ou ampliar o volume de imunização em campanhas vacinais. Exemplo disso é 

a utilização de incentivos, lembretes e redes sociais para melhorar a cobertura vacinal na Índia. 

Por falta de informação constante e qualificada, grande parte da população recebia a primeira 

dose de vacinas em crianças, mas esqueciam de levar seus filhos para o complemento da 

imunização. A montagem de redes de postos de vacinação em comunidades carentes, além da 

utilização de lembretes e “fofocas” em redes sociais e mensagens de texto, induziram os pais e as 

famílias a corrigirem as deficiências de vacinação. A junção das informações, com as tecnologias 

digitais e a utilização de agentes locais com habilidades sociais fez toda a diferença para diminuir 

os riscos de mortes de populações carentes na Índia e em outras partes do mundo. 

 

2.1.3. Reprodutibilidade e impactos dos estudos do j-pal 

No campo da educação, conforme Muralidharan (2017), verifica-se impactos modestos na 

melhoria dos resultados da educação. Considera que os reais problemas não estão tanto no campo 

da oferta, mas sim na formação pedagógica e na governança da educação. Destaca que, diante de 

um má governança em que não há responsabilização dos professores e daqueles que estão na linha 

de frente, é preciso novas avaliações contínuas sobre as iniciativas nessa área.  

A validade externa desses experimentos também é considerada limitada em função do contexto 

específico a que se refere. Ou seja, mesmo durante a intervenção, se as escolas que optam por não 

participar do experimento são muito diferentes das que participam, isso limita a validade dos 

resultados. Assim como há diferenças se o Programa foi implementado por organizações da so-

ciedade civil e depois pelo governo porque amplifica a escala de implementação e isso pode gerar 

outros resultados. A adoção pelo governo de políticas baseadas nos resultados das intervenções 

podem gerar efeitos econômicos e políticos. Por exemplo, se optarem por ampliar as vagas na 

educação criando incentivos no serviço civil, a sindicalização dos professores pela formalização 

da carreira pode ser um dos efeitos que os políticos terão que enfrentar (MURALIDHARAN, 

2017).  
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Diante dessas questões e considerando que as muitas experiências de campo foram bem sucedidas 

na área educacional nas últimas décadas nos países em desenvolvimento, Muralidharan (2017) 

considera que é preciso uma agenda global de investigações experimentais para que possamos 

falar em reprodutibilidade em outros contextos. Alguns achados apresentam-se com certa ro-

bustez em contextos diversos, como a falta de impacto na aquisição de livros e materiais para 

estudantes, mas a maioria das outras intervenções não tem replicações suficientes em todos con-

textos para permitir mensurar impactos similares em diversos contextos (MURALIDHARAN, 

2017).  

Nos casos relativos às microfinanças temos resultados de impacto comprovados e muitos outros 

com resultados ainda parciais. A análise do material de campo evidenciou que não basta apenas 

a utilização do recurso de crédito ou de uma política de alcance parcial, para a resolução de prob-

lemas estruturais e culturais existentes no seio das populações mais pobres. O planejamento da 

produção e estocagem de grãos para o aproveitamento de preços superiores no curto prazo, por 

exemplo, pode ser resolvido com a disponibilidade de crédito direcionada para a resolução dessas 

questões. No entanto, a continuidade no atendimento, com monitoramento constante e coor-

denação entre os mercado, sinalizam para a superação das barreiras encontradas. Porém, outro 

tipo de problema surge, como o elevado custo de manutenção de tais serviços.  

Os casos apresentam alto poder de reprodutibilidade para outras áreas, além daquelas onde os 

impactos estão sendo medidos. O caso da utilização das microfinanças para a difusão dos serviços 

de seguro de saúde para trabalhadores informais é emblemático. Neste caso específico, a ferra-

menta apresentada permite um maior alcance das políticas públicas com a união entre a rede de 

microcrédito com a rede de “micro-serviços de saúde” existentes em vilarejos, povoados e mu-

nicípios pequenos nos vários países em desenvolvimento pesquisados.  

As políticas públicas baseadas em pequenas ações têm o potencial de evitar grandes custos para 

a sociedade, como o caso de prescrição de medicamentos que podem causar dependência e o caso 

dos exames invasivos recomendados em demasia pela classe médica. Os formuladores de política 

devem, no entanto, atentar para à ampliação do olhar no momento da formulação dos projetos, 

com a construção de equipes multidisciplinares para que se possa obter o melhor resultado 

possível nessa arquitetura de decisões. 

Conclui-se, com base nas evidências dos experimentos analisados, que, para além da reproduti-

bilidade do método utilizado, apesar dos experimentos tratarem de realidades específicas e em 

contextos adversos, no cotejo dos resultados e impactos dos experimentos nas diversas áreas, é 

possível apreender inferências mais gerais de como as pessoas em situação de escassez material 
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e imaterial tomam as decisões que tem potencial explicativo para repensarmos o conceito de 

pobreza.  

Considerações finais 

 

O presente artigo abordou questões relacionadas às dificuldades encontradas pelas populações 

pobres e excluídas em países periféricos em várias partes do mundo, analisando as formas pelas 

quais esta população toma decisão. O ambiente de tomada de decisões se apresenta limitado em 

termos de informações - portanto, de alta incerteza -, aliado a disponibilidade de poucas possi-

bilidades de mudança por parte daquelas populações inseridas, apresentando chances reduzidas 

de mudança. 

Os estudos analisados utilizaram vasto material de pesquisa de campo, baseado em pesquisas 

experimentais, onde é possível medir a efetividade do impacto e as reais mudanças ocorridas, ou 

não, na vida das pessoas abordadas os estudos. A ampliação do escopo de utilização deste tipo de 

política advém de sua possibilidade de medir o grau de mudança a partir de políticas públicas 

implementadas principalmente por países pouco desenvolvidos e de baixa renda. A exiguidade 

de recursos força governos e agências internacionais de apoio ao desenvolvimento a focarem seus 

recursos e esforços naqueles projetos com efetivo potencial de resolutividade. 

Portanto, avaliamos o potencial dos nudges na formulação, implementação e monitoramento das 

políticas públicas. Os casos de educação apresentaram resultados interessantes, mas modestos, no 

potencial de modificação da estrutura do sistema educacional dos países pesquisados. A visão 

ampliada nas análises, no entanto, nos mostra que outros aspectos devem ser levados em conta 

para que os resultados de políticas sejam obtidos em sua plenitude. Fatores como o nível de gov-

ernança e a preparação dos professores para manejarem as ferramentas propostas, bem como a 

articulação dos profissionais de educação com as famílias e o governo, são fatores críticos para o 

bom resultado das políticas. 

Os casos na área de saúde demonstraram seu potencial de redução de dependência química no 

uso de medicamentos antipsicóticos e na redução dos custos de exames de alta complexidade, 

sem prejuízos para os pacientes desses serviços. A utilização de políticas de baixo custo, como 

cartas informativas ou mesmo a utilização de mensagens de texto em aparelhos celulares, demon-

stra o alto potencial de utilização dessas políticas. A despeito disso, observamos também que as 

práticas dessas soluções ainda não são unânimes entre os arquitetos de escolhas e muitas delas 

carecem ainda de aprimoramento e redefinições. Grande parte dos ajustes estão relacionados a 

fatores externos como aspectos culturais e articulação de diversos outros atores de setores 

diferentes daqueles onde a política é aplicada.  
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Casos de países pobres foram palco de políticas de saúde que se utilizaram de pequenas ações, 

como a utilização de métodos anticontraceptivos para devolver às mulheres seu potencial de es-

colha em decisões importantes como o caso da gravidez simultâneas em mulheres jovens. As 

propostas utilizadas devolveram seu poder de decisão, ampliando os graus de liberdade de escolha 

em questões importantes como a saúde de mulheres e crianças e o planejamento familiar. 

Nos casos de finanças, os nudges também apresentaram potencial de resolutibilidade e replica-

bilidade para questões relevantes no planejamento agrícola, no acesso a mercados de bens e tam-

bém no financiamento de iniciativas de pequeno porte, com formação de poupanças para inves-

timentos futuros. A dificuldade de acesso a crédito por parte de populações pobres, informais ou 

mesmo de negócios de pequeno porte e microempreendedores individuais seguem elevadas, e as 

políticas de nudges se mostram importantes para a solução desses gargalos. 

O acesso a crédito pode facilitar a aquisição de estruturas de estocagem de alimentos para a gar-

antia de preços futuros elevados, caso os pequenos produtores tenham acesso a crédito customi-

zado e sob medida, ou seja, barato, de longo prazo e sem burocracia. A grande rede de pequenos 

bancos de vilarejos, as cooperativas de créditos, as agências de fomento e outras instituições de 

microfinanças têm papel relevante para a população pobre. No entanto, as ações a serem tomadas 

precisam superar os limites da concessão pura e simples de microcrédito. A ampliação da noção 

de microfinanças - com a utilização de educação financeira, inclusão bancária e dos microsse-

guros - se mostra como uma alternativa viável para a superação da pobreza extrema e inclusão 

dos pobres em mercados competitivos. 

As soluções, no entanto, precisam de coordenação externa por parte de agentes de desenvolvi-

mento que consigam ligar o mundo rural e informal com os mercados formais e altamente com-

petitivos. Novas competências neste sentido precisam ser criadas e o papel dos governos e suas 

agências de fomento ao desenvolvimento precisa ser levado em conta. A criação de redes inter-

conectadas de iniciativas podem ser potencializadas com o uso de tecnologias digitais e coor-

denação para a criação de novos campos de planejamento com a utilização de políticas públicas. 

Enfim, nosso objetivo com o presente artigo foi analisar as possibilidades das políticas baseadas 

em evidência, focalizando o potencial de modificação das estruturas produtivas, da educação e da 

saúde dos pobres e excluídos. Identificamos possibilidades de intervenção com baixo custo e el-

evado potencial inovador. Identificamos também problemas de articulação e de descontinuidade 

dessas políticas, o que enseja a continuidade das pesquisas para aprimoramento de sua imple-

mentação e perenização das soluções, com sua institucionalização ao longo do tempo. 
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