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Uma empresa é capaz de contribuir para o desenvolvimento econômico

mundo afora e reduzir o vão entre pobres e ricos simplesmente agindo em

interesse próprio e buscando fazer negócios lucrativos com comunidades e

mercados até agora menosprezados? Essa é a pergunta que C.K. Prahalad e

Allen Hammond fizeram — e responderam — neste clássico da HBR publi-

cado originalmente em 2002. Nele, os autores sugerem uma nova rota de cres-

cimento para multinacionais e, no processo, apresentam uma nova concepção

da responsabilidade empresarial.

Segundo os autores, multinacionais exercem um papel importantíssimo na

promoção do desenvolvimento econômico do planeta. Sem sua participação e

seu investimento em países mais pobres seria praticamente impossível atin-

gir essa meta.Tal chamado não é fundado, porém, em critérios puramente

filantrópicos ou assistenciais — a argumentação de Prahalad e Hammond é

baseada nos negócios. Crescimento da receita, redução de custos e acesso a

inovações são benefícios palpáveis para quem entende e tira proveito dessa

imensa oportunidade na base da pirâmide econômica. Levar progresso e ri-

queza onde sua escassez é maior é um negócio que compensa.

Servindo aos pobres
do mundo, com lucro
C.K. Prahalad e Allen Hammond

Melhorar a vida dos
bilhões de pessoas

na base da pirâmide

econômica é uma

empreitada nobre.
E pode, também,

ser lucrativa.

P ensemos no mundo daqui a 15
anos. Consideremos o seguinte
cenário, desolador: a economia

mundial supera a atual estagnação, mas
o crescimento continua anêmico. Segue
a ameaça de deflação, o vão entre ricos e
pobres continua a crescer e episódios de
caos econômico, colapso governamental
e guerra civil assolam regiões em desen-
volvimento. O terrorismo permanece
uma ameaça constante, desviando um
volume considerável de recursos públicos
e privados para questões de segurança. A
oposição ao sistema global de mercado
se intensifica. Multinacionais sentem
dificuldade para se expandir; muitas se
tornam avessas ao risco, reduzindo in-

vestimentos e abandonando mercados
emergentes.

Consideremos agora um outro cenário,
muito mais alentador: graças ao investi-
mento privado e à atividade empreende-
dora disseminada, economias de regiões
em desenvolvimento crescem vigorosa-
mente, gerando emprego e riqueza e inse-
rindo a cada ano no mercado global cen-
tenas de milhões de novos consumidores.
China, índia, Brasil e, aos poucos, África
do Sul transformam-se em novos moto-
res do crescimento econômico mundial,
promovendo a prosperidade por todo o
planeta. A resultante redução da pobreza
produz uma série de benefícios sociais,
ajudando a estabilizar várias regiões em
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desenvolvimento e a reduzir conflitos
civis e internacionais. Diminui a ameaça
de terrorismo e guerra. Multinacionais
se expandem rapidamente numa era de
intensa inovação e competição.

Ambos os cenários são possíveis. Qual
deles se materializará vai depender pri-
mordialmente de um fator: a disposição de
grandes multinacionais de entrar e investir
nos mercados mais pobres do mundo. Ao
estimular o comércio e o desenvolvimento
na base da pirâmide econômica, essas em-
presas poderiam melhorar radicalmente
a vida de bilhões de pessoas e ajudar a
produzir um mundo mais estável, menos
perigoso. Para atingir essa meta, não preci-
sariam liderar iniciativas globais de desen-
volvimento social com fins filantrópicos,
mas apenas agir com seus próprios interes-
ses em mente, pois há enormes vantagens
empresariais a serem obtidas com a atu-

É lógico que grandes empresas não vão
solucionar, sozinhas, os males econômi-
cos de países em desenvolvimento. Será
preciso a ajuda financeira direcionada
do mundo desenvolvido e uma melhor
governança nas próprias nações em de-
senvolvimento. Para nós, contudo, é pa-
tente que a prosperidade só chegará às
regiões mais pobres com o envolvimento
direto e sustentado de multinacionais. E
é igualmente claro que essas empresas
podem acentuar, no processo, a própria
prosperidade.

Potencial inexplorado
Todo mundo sabe que o contingente de
pobres no mundo é alarmante. Nada
menos que 65% da população do planeta
— 4 bilhões de pessoas — ganha menos
de US$ 2 mil por ano. Mas, apesar de sua
vastidão, tal mercado continua em grande

em desenvolvimento — de reformas po-
líticas à crescente abertura a investimen-
tos, passando pela instalação de redes
de comunicação sem fio de baixo custo
— vem reduzindo ainda mais essas bar-
reiras, ao mesmo tempo dando a empre-
sas um acesso maior inclusive às zonas
urbanas e rurais mais carentes. Quando
dissipadas essas premissas infundadas,
fica claro o enorme potencial econômico
concentrado na base da pirâmide (veja o
quadro "A pirâmide mundial" para mais
detalhes).

Peguemos a noção de que o pobre não
tem dinheiro. Soa óbvio a princípio, mas
é uma inverdade. Embora a renda indivi-
dual possa ser baixa, o poder aquisitivo
agregado de comunidades carentes é, na
verdade, bastante alto. A renda per ca-
pita média de habitantes da zona rural
de Bangladesh, por exemplo, é inferior

ação em mercados em desenvolvimento.
Aliás, várias empresas inovadoras — tanto
empresas pequenas, empreendedoras,
quanto companhias grandes, estabeleci-
das — já estão atendendo os pobres do
mundo e no processo gerando fortes recei-
tas, criando maior eficiência operacional
e descobrindo novas fontes de inovação.
Para essas empresas — e as que seguirem
o exemplo —, erguer negócios voltados à
base da pirâmide promete, trazer impor-
tantes vantagens competitivas à medida
que o século 21 avança.

C.K. Prahalad é titular da cátedra Harvey
C. Fruehauf Professor of Business Admi-
nistration e professor de estratégia corpo-
rativa e negócios internacionais na Ross
School of Business, da University of Mi-
chigan em Ann Arbor. Allen Hammond
é vice-presidente de inovação e projetos
especiais e diretor da Digital Dividend
Initiative do World Resources Institute,
em Washington, D.C.

medida inexplorado por multinacionais.
É fácil entender a relutância dessas em-
presas em investir, já que partem do prin-
cípio de que gente com renda tão baixa
pouco teria para gastar em bens e servi-
ços — e o que tem iria para necessidades
básicas, como comida e moradia. Além
disso, supõem que as diversas barreiras
ao comércio—corrupção, analfabetismo,
infra-estrutura precária, flutuações cam-
biais, entraves burocráticos,—tornam im-
possível operar com lucro nessas regiões.

São, contudo, suposições que refletem
uma visão estreita e bastante ultrapas-
sada do mundo em desenvolvimento.
O fato é que muitas multinacionais já
atuam com sucesso em países em desen-
volvimento (embora a maioria ainda se
limite a atender a pequena classe média
existente nesses mercados) e sua experi-
ência mostra que os entraves ao comér-
cio, embora reais, são muito menores do
que se costuma achar. Além disso, uma
série de tendências positivas em nações

a US$ 200 por ano. Coletivamente, con-
tudo, essa população é uma ávida consu-
midora de serviços de telecomunicações.
As linhas telefônicas comunitárias da Gra-
meen Telecom, de propriedade de um só
empreendedor mas usadas por toda uma
comunidade, geram uma receita média
mensal de aproximadamente US$ 90
— e até US$ 1.000 em vilarejos maiores.
Usuários desses telefones comunitários,
que cagam em dinheiro, a cada ligação,
gastam em média 7% de sua renda em
serviços telefônicos, porcentagem muito
maior do que a de usuários em mercados
tradicionais.

Também é errado supor que o pobre
está preocupado demais em suprir suas
necessidades básicas para "desperdiçar"
dinheiro com o que não é essencial. Na
verdade, o pobre muitas vezes adquire
artigos de "luxo". Na favela de Dharavi,
em Mumbai, 85% dos lares possuem
televisão, 75% têm panela de pressão e
processador de alimentos, 56% possuem
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fogão a gás e 21%, telefone. É que comprar
uma casa em Mumbai, para a maioria
das pessoas na base da pirâmide, não é
uma opção realista. Tampouco o acesso a
água encanada. Essa população aceita tal
fato e, em vez de poupar para dias piores,
gasta o que tem em coisas que possam
melhorar, hoje, sua qualidade de vida.

Outro grande equívoco em relação a
mercados em desenvolvimento é supor
que bens e serviços ali vendidos são tão
baratos que não há espaço para um novo
concorrente se instalar e ter lucros. Na
verdade, consumidores na base da pirâ-
mide pagam um preço muito maior pela
maioria das coisas do que consumidores
de classe média, o que significa que há
uma oportunidade real para que empre-
sas, sobretudo grandes corporações com
economias de escala e cadeias de supri-
mento eficientes, conquistem fatias de
mercado através da oferta de artigos de
maior qualidade a preços menores — e
mantendo margens atraentes. Aliás, em

países em desenvolvimento a população
de favelas urbanas paga, por exemplo,
entre 4 e 100 vezes mais por água potá-
vel do que famílias de classe média e alta.
A comida também custa de 20% a 30% a
mais nas comunidades mais pobres, pois
não há acesso a estabelecimentos que
vendem em altos volumes com desconto.
Já no campo dos serviços, instituições de
crédito locais cobram juros de 10% a 15%
por dia, com taxas anuais chegando a
2.000%. Até o pequeno empreendedor de
sorte, que recebe empréstimos de agên-
cias de microcrédito sem fins lucrativos,
paga entre 40% e 70% de juros por ano
— taxas proibidas na maioria dos países
desenvolvidos (para um exame minucioso
da relação entre preços de bens em áreas
ricas e pobres, veja o quadro "A economia
de alto custo do pobre").

Além disso, comercializar e levar
produtos e serviços à população pobre
pode ser incrivelmente barato. É que boa
parte dela vive em cidades densamente

povoadas — densidade que aumentará
ainda mais no futuro. Dados da ONU e do
World Resources Institute indicam que,
em 2015, 225 cidades na África terão mais
de 1 milhão de habitantes cada uma; na
América Latina, serão outras 225; na Ásia,
903. Em pelo menos 27 cidades a popula-
ção vai atingir ou superar os 8 milhões de
pessoas. Juntas, as 1.300 maiores cidades
do mundo terão algo entre 1,5 bilhão e
2 bilhões de habitantes, quase metade
deles consumidores da base da pirâmide
(BOP, bottom-of-the-pyramid) hoje atendi-
dos basicamente pela economia informal.
Empresas que operam nessas áreas terão
acesso a milhões de potenciais clientes
novos que, juntos, têm bilhões de dólares
para gastar. No Rio de Janeiro, por exem-
plo, a população pobre tem um poder
aquisitivo total de US$ 1,2 bilhão (US$
600 por pessoa). Favelas em Johannes-
burgo ou Mumbai não diferem muito.

Nessas cidades, as zonas pobres já pos-
suem um ecossistema distinto, com co-
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mércio, pequenos negócios, escolas, hos-
pitais e agentes de crédito. Embora haja
poucas estimativas confiáveis do valor
de transações comerciais nesses locais, a
atividade comercial parece efervescente.
Na favela de Dharavi, que ocupa uma
área de apenas 176 hectares, há comércio
para tudo: couro, tecidos, reciclagem de
plástico, suturas cirúrgicas, jóias, bebidas
alcoólicas ilícitas, produtos de limpeza,
mantimentos. São negócios de escala va-
riada: de operações de uma pessoa só a
fabricantes bastante conhecidos de arti-
gos com marca. Dharavi gera um total
estimado de US$ 450 milhões em receita
manufatureira, ou mais de US$ 2,5 mi-
lhões por hectare. Favelas antigas em São
Paulo, Rio de Janeiro e Cidade do México
são igualmente produtivas. As sementes
de um setor comercial vibrante já foram
plantadas.

Embora naturalmente seja mais difícil
chegar à população pobre rural do que à
urbana, aquela também representa uma
grande oportunidade inexplorada para
empresas. Na índia, 60% do PIB é gerado
em zonas rurais. O principal entrave à
atuação de empresas em zonas rurais é o
acesso à distribuição, não a falta de poder
aquisitivo. Mas novas tecnologias da in-
formação e infra-estruturas de comuni-
cações, sobretudo sem fio, prometem se
tornar uma maneira barata de estabele-
cer canais de marketing e distribuição
nesses locais.

É comum achar que a população em
mercados BOP é incapaz de usar tecno-
logias tão avançadas — o que é outro en-
gano. Em Bangladesh, mulheres pobres,
da zona rural, não tiveram problema ne-
nhum em usar celulares, embora nunca
tivessem usado nenhum tipo de telefone.
Adolescentes em favelas do Quênia estão
sendo treinados, com sucesso, para dese-
nhar páginas na web. Em El Salvador, agri-
cultores de baixa renda usam telecentros
para negociar a venda de sua safra através
da internet E mulheres em vilarejos no
litoral da índia aprenderam, em menos de
uma semana, a usar o computador para
interpretar imagens de concentrações de
peixes no mar da Arábia —transmitidas
por satélite, em tempo real — e, assim,
direcionar os maridos para as melhores
áreas para a pesca. Comunidades caren-

tes estão nitidamente prontas para adotar
novas tecnologias que aumentem as opor-
tunidades econômicas ou sua qualidade
de vida. A lição para multinacionais? Não
hesitar em empregar tecnologias avança-
das na base da pirâmide durante, ou até
antes de sua implementação em países
avançados.

Uma última noção errônea envolve a
controversa questão da exploração dos
pobres por empresas multinacionais. A
economia informal que hoje atende co-
munidades pobres é repleta de inefici-
ências e de intermediários exploradores.
Logo, se uma instituição de microcrédito
cobra 50% de juro ao ano quando a al-
ternativa é 1.000% ou crédito nenhum,
isso é explorar ou ajudar o pobre? Se um
grande grupo financeiro, como o Citi-
group, usasse sua escala para conceder
microempréstimos a 20% ao ano, esta-
ria explorando ou ajudando o pobre?
Não é questão apenas de custo, mas de
qualidade — qualidade no escopo e na
justiça de serviços financeiros, qualidade
da comida, qualidade da água. Somos da
tese de que quando uma multinacional
fornece bens e serviços básicos ao pobre,
reduzindo seus custos e o ajudando a
melhorar o padrão de vida — ao mesmo

tempo gerando um retorno aceitável
sobre o investimento — o resultado be-
neficia a todos.

Apelo comercial
Oportunidades de negócios na base da
pirâmide não passaram despercebidas.
Vimos, nos últimos cinco anos, organiza-
ções não-governamentais (ONGs), nova-
tas empreendedoras e um punhado de
multinacionais mais ousadas realizarem
experimentos comerciais vigorosos em
comunidades carentes — e sua experi-
ência corrobora nossa tese. Ao mirar o
público pobre uma empresa pode ganhar
três importantes vantagens: uma nova
fonte de crescimento da receita, maior
eficiência e acesso à inovação. Vejamos
exemplos de cada uma delas.

Crescimento da receita. Crescer é
um desafio importante para qualquer
empresa. Hoje, porém, é especialmente
vital para as muito grandes, cujos merca-
dos atuais em muitos casos parecem pró-
ximos da saturação. Daí mercados BOP
representarem tamanha oportunidade
para multinacionais: são, basicamente,
novas fontes de crescimento. E uma vez
que o desenvolvimento econômico nes-
ses mercados está nos estágios iniciais, o
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crescimento ali pode ser extremamente
acelerado.

É enorme a demanda latente por ar-
tigos de preço baixo e qualidade alta.
É só ver a reação obtida recentemente
pela Hindustan Lever, subsidiária da
Unilever na Índia, ao lançar o que, para
ela, era uma nova categoria de produtos
— balas — voltada à base da pirâmide.
Confeito de alta qualidade, feito de açú-
car e fruta genuínos, a bala é vendida por
algo como 1 centavo de dólar a porção.
Com um preço desses, pode soar como
uma oportunidade marginal de negó-
cios — em apenas seis meses, porém,
virou a categoria de crescimento mais
rápido no portfólio de negócios da em-
presa. É não só rentável como, segundo
estimativas da empresa, tem o potencial
para gerar, em cinco anos, uma receita
de US$ 200 milhões ao ano na índia e
mercados comparáveis. Ainda na índia,
a Hindustan Lever teve sucesso similar
com sabão e sal iodado de baixo preço.
Além de gerar novas vendas, a empresa
está estabelecendo o negócio e a marca
num vasto mercado novo.

Há igualmente uma forte procura por
serviços de custo acessível. A TARAhaat,
startup voltada ao mercado rural na índia,
lançou uma série de serviços de educa-
ção computadorizados que vai de treina-
mento básico em TI a cursos de inglês
e formação vocacional. Sua expectativa
é que os produtos sejam a maior fonte
isolada de receita para a empresa e seus
franqueados nos próximos anos1. Crédito
e serviços financeiros também estão em
alta demanda entre a população pobre. O
experimento do Citibank com o serviço
bancário via caixas eletrônicos na índia,
que foi batizado de Suvidha e requer
um depósito mínimo de apenas US$ 25,
atraiu 150 mil correntistas no prazo de
apenas um ano, e isso só na cidade de
Bangalore.

Serviços voltados à pequena empresa
também são populares em mercados
BOP. Centros tocados em Uganda pelo
Women's Information Resource Electro-
nic Service (Wires) dão a empresárias
informações sobre mercados e produtos,
bem como crédito e serviços de apoio
ao comércio — e tudo isso num formato
simples, pronto para uso no idioma local.

Esses centros planejam oferecer outros
serviços ao mesmo público, como uso de
impressora, fax e fotocopiadora, além de
acesso a software contábil e de planilhas,
por exemplo. Na Bolívia, uma empresa se
uniu à Asociación de Organizaciones de
Productores Ecológicos de Bolívia para
levar informações úteis e serviços de co-
municação a mais de 25 mil pequenos
praticantes da agricultura ecológica no
país.

É verdade que certos serviços simples-
mente não podem ser prestados a cus-
tos baixos o bastante para dar lucro, ao
menos não com tecnologias ou modelos

de negócios tradicionais. Para a maior
parte das operadoras de telecomunica-
ções móveis, por exemplo, ainda é impos-
sível ter lucro com a operação de suas
redes a um custo acessível no mundo
em desenvolvimento. Uma saída é achar
tecnologias alternativas. Na Bolívia, uma
instituição de microcrédito, a Prodem,
usa uma rede de caixas eletrônicos multi-
língües e cartões intelingentes para redu-
zir consideravelmente o custo marginal
por cliente. Um cartão desses armazena
dados pessoais, número de contas, regis-
tro de transações e impressões digitais do
cliente, permitindo aos caixas automáti-
cos funcionar sem a conexão permanente
com a rede, algo crucial em áreas remotas.
Além disso, as máquinas funcionam com

comandos de voz em espanhol e outros
dialetos e possuem tela sensível ao toque
para que a Prodem possa incluir, em sua
base de clientes, gente analfabeta e semi-
analfabeta.

Outra solução é agregar a demanda,
tornando a comunidade — e não o indi-
víduo — o cliente da rede. A Gyandoot,
empresa nova no distrito de Dhar, região
central da índia onde 60% da população
está abaixo da linha da pobreza, ilustra
os benefícios do modelo de acesso par-
tilhado. A empresa tem uma rede de 39
quiosques que dão a empreendedores
locais acesso à internet e a aparelhos de
telecomunicações, bem como a serviços
públicos e educacionais. Cada quiosque
atende de 25 a 30 povoações vizinhas,
enquanto a rede toda atinge mais de
600 vilarejos e mais de meio milhão de
pessoas.

Redes como essas podem ser canais
úteis para a comercialização e distribui-
ção de diversos tipos de bens e serviços de
baixo custo. A divisão de ensino de infor-
mática da Aptech, por exemplo, montou
uma rede própria de mil centros de edu-
cação na índia para vender e distribuir o
Vidya, um curso de treinamento em com-
putação feito especialmente para o pú-
blico BOP e disponível em sete idiomas
indianos. A Pioneer Hi-Bred, do grupo
DuPont, usa quiosques de internet na
América Latina para levar informações
agrícolas a clientes e interagir com eles.
Um agricultor pode gerar informes sobre
pragas e condições climáticas, receber
conselhos pela rede, fazer o pedido de
sementes, fertilizantes, pesticidas. Essa es-
tratégia de rede aumenta tanto as vendas
quanto a lealdade do cliente.

Custos reduzidos. Tão importantes
quanto o aumento da receita são oportu-
nidades de redução de custos. Transferir a
produção para mercados de mão-de-obra
barata há muito é uma tática popular para
a contenção de custos, e leva ao crescente
predomínio da China na manufatura e da
índia no software. Agora, com a rápida
expansão de redes digitais de alta veloci-
dade, muitas empresas estão poupando
ainda mais com a instalação de serviços
de uso intensivo de mão-de-obra, como
call centers, marketing e processamento
de transações de back-office, em regiões

AGOSTO 2005 75



em desenvolvimento. Um exemplo é o
das cerca de 20 empresas que utilizam
os serviços afiliados de marketing da Or-
phanIT.com — prestados através de seus
telecentros na Índia e nas Filipinas —, pa-
gando um décimo do preço de mercado
de serviços similares nos Estados Unidos
ou na Austrália. Vinod Khosla, capitalista
de risco, assim descreve a oportunidade
de serviços remotos: "Suspeito que em
2010 estaremos falando [de serviços re-
motos] como a área de crescimento mais
acelerado da economia mundial, com
trilhões de dólares em novos mercados".
Além de manter baixos os custos, a tercei-
rização do trabalho para mercados BOP
pode acentuar o crescimento, já que a
geração de emprego aumenta o poder
aquisitivo do consumidor local.

Mas fazer uso da força de trabalho
barata não é o único recurso de multi-
nacionais presentes em países em desen-
volvimento para acentuar sua eficiência.
A necessidade competitiva de manter
uma estrutura de custos baixa nessas
regiões pode levar empresas a descobrir
maneiras criativas de configurar produ-

tos, finanças e cadeias de suprimento e,
com isso, ganhar mais produtividade. E
tais descobertas muitas vezes podem ser
integradas a suas operações em países
desenvolvidos.

Empresas atuantes no mercado BOP
começam a perceber, por exemplo, que o
modelo de acesso partilhado, que desvin-
cula o acesso da propriedade, não só am-
plia a base de clientes como eleva a pro-
dutividade de um ativo. O público pobre
se dá conta de que em vez de comprar
computador, serviço de internet, celular,
geladeira e até carro, é possível usar todos
esses equipamentos num esquema de co-
brança por uso. Em geral, fornecedores
desse tipo de serviço recebem uma re-
ceita muito maior por dólar investido no
ativo subjacente. Uma linha partilhada
de acesso à internet, por exemplo, pode
atender até 50 pessoas, gerando mais
receita por dia do que se fosse exclusiva
de um cliente por uma tarifa fixa. Com
o acesso compartilhado é possível obter
retornos muito maiores em toda sorte de
investimento em infra-estrutura.

Em termos financeiros, para atuar com

sucesso num mercado BOP é preciso re-
pensar parâmetros típicos, sobretudo o
foco em margens brutas elevadas. Em
mercados em desenvolvimento, a mar-
gem de lucro unitária sempre será baixa.
O que conta mesmo é a eficiência do ca-
pital: obter o máximo retorno possível
sobre o capital empregado. A Hindustan
Lever, por exemplo, opera uma carteira
de negócios de US$ 2,6 bilhões com capi-
tal de giro zero. O segredo é um empenho
constante para reduzir investimentos de
capital com uma extensa terceirização
da manufatura, a otimização de cadeias
de suprimento, uma gestão ativa de rece-
bíveis e uma estreita atenção ao desem-
penho de distribuidores. Exigência bai-
xíssima de capital, investimento focado
em distribuição e tecnologia e volumes
altíssimos de vendas com margens baixas
geram um retorno elevado sobre o capi-
tal, criando grande valor econômico para
acionistas. Tal modelo pode ser igual-
mente atraente em mercados desenvol-
vidos e em desenvolvimento.

Otimizar a cadeia de suprimento em
geral envolve substituir ativos por infor-
mação. Vejamos o caso da ITC, uma das
maiores empresas da índia. Sua divisão
de agrobusiness montou uma rede de
970 quiosques para atender os 600 mil
agricultores dos quais a empresa adquire
soja, café, camarão e trigo em 5 mil vi-
larejos de toda a índia. Batizado de e-
Choupal, o programa ajuda a aumentar
a produtividade dos agricultores ao dis-
seminar as últimas informações sobre o
clima e melhores práticas agrícolas, e ao
dar apoio a serviços como teste de solo
e de água, facilitando o suprimento de
insumos de alta qualidade tanto para os
produtores rurais quanto para a ITC. A
rede serve ainda como um sistema de
e-procurement que ajuda o agricultor a
obter preços melhores ao minimizar o
custo de transações envolvidas na co-
mercialização de produtos. Segundo o
diretor de agrobusiness da ITC, os custos
de procurement da empresa caíram com
o e-Choupal, ainda que a empresa esteja
pagando mais aos agricultores. É que
com o programa a empresa eliminou
uma série de etapas de transporte, en-
sacamento e manuseio — do campo ao
mercado local, do mercado ao corretor,
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do corretor ao processador — que não
agregavam valor.

Inovação. Um mercado BOP é um
canteiro de experimentação comercial
e tecnológica. A empresa sueca Ericsson
criou, por exemplo, um pequeno sistema
de telefonia celular, o MiniGSM, que per-
mite a operadoras locais em mercados
BOP oferecer o serviço a uma pequena
área a um custo muito menor do que o
de equipamentos convencionais. Acon-
dicionado de modo a facilitar a remessa
e a instalação, o sistema garante a trans-
missão de voz e dados em caráter isolado
ou em rede para até 5 mil usuários num
raio de 35 quilômetros. Para a operadora,
os custos de capital podem ser inferiores
a US$ 4 por usuário, supondo um modelo
de uso partilhado com aparelhos indivi-
duais operados por empreendedores lo-
cais. Em colaboração com o governo da
índia, o MIT Media Lab está projetando
aparelhos de baixo custo que permitem à
pessoa usar comandos de voz para se co-
municar — dispensando o teclado — com
vários websites em vários idiomas. Esses
novos dispositivos de conexão prometem
ser bem menos complexos do que o com-
putador tradicional, embora desempe-
nhando as mesmas funções básicas2.

Conforme vimos, conectividade é um
fator importante para o consumidor BOP.
Logo, empresas capazes de reduzir drasti-
camente os custos de conexão terão uma
fortíssima posição de mercado. É exa-
tamente o que vem tentando fazer a n-
Logue, da índia, ao conectar uma rede de
centenas de quiosques instalados em vila-
rejos no esquema de franquia. Equipado
com computador e telefone, cada quios-
que é ligado a nós centralizados que são,
por sua vez, conectados à rede nacional
de telefone e internet. Cada nó, também
franqueado, pode atender entre 30 mil e
50 mil clientes, oferecendo à população
rural da índia serviços de telefone, e-mail
e internet—e informações locais relevan-
tes — a preços acessíveis. No sistema da
n-Logue, os custos de capital por "linha"
sem fio estão hoje em cerca de US$ 400 e
devem cair para US$ 100 — pelo menos
dez vezes menos do que o custo de siste-
mas convencionais de telecomunicações.
Já o custo por cliente pode não superar o
US$ 13. É, ao que parece, um impactante

modelo para eliminar o isolamento rural
e ligar mercados rurais inexplorados à
economia global.

Novas tecnologias sem fio devem gerar
ainda mais inovação em modelos de ne-
gócios e redução de custos. Nos EUA, a
banda ultralarga hoje está restrita, por
exemplo, a aplicações de potência bas-
tante baixa, em parte porque propaga si-
nais através de trechos já congestionados
do espectro de difusão. Em muitos países
em desenvolvimento, contudo, esse es-
pectro está menos saturado. Com efeito,
a empresa americana Dandin Group já
projeta um sistema de comunicação de
banda ultralarga para o reino de Tonga,
cuja população de cerca de 100 mil pes-
soas está distribuída por dezenas de ilhas,
o que o torna o cenário perfeito para o
teste de uma tecnologia de nova geração
capaz de transformar a lógica econômica
do acesso à internet.

Sistemas de comércio eletrônico ope-
rados pela rede telefônica ou de inter-
net são extremamente importantes em
mercados BOP, pois eliminam a neces-
sidade de instâncias intermediárias. Foi
assim que uma estreante americana,
a Voxiva, mudou a maneira como se
partilham informações e se conduzem
negócios no Peru. A empresa se uniu à
Telefônica, maior operadora local, para
oferecer aplicações comerciais automa-
tizadas via telefone. Baratos, os serviços
incluem correio de voz, entrada de dados
e execução de pedidos. Usuários podem,
ainda, checar saldos de contas, monitorar
a situação de entregas e acessar sistemas
automatizados de informações. Segundo
o Boston Consulting Group, o Ministé-
rio da Saúde no Peru usa o Voxiva para
disseminar informações, receber pedidos
farmacêuticos e conectar profissionais da
saúde espalhados por 6 mil consultórios
e hospitais. Instituições de microcrédito
usam o Voxiva para processar pedidos
de empréstimo e se comunicar com to-
madores de crédito. O Voxiva também
tem serviços online, ainda que os poten-
ciais clientes na América Latina tenham
muito mais acesso ao telefone.

Empresas de comércio eletrônico não
são as únicas a converter as limitações de
mercados BOP em vantagem estratégica.
A instabilidade do fornecimento de ener-

gia na África do Sul levou uma empresa
do Reino Unido, o Freeplay Group, a lan-
çar naquele mercado um rádio a dínamo
que acabou ganhando popularidade
entre montanhistas nos EUA. Inovações
semelhantes vêm sendo introduzidas no
uso de aparelhos movidos a energia solar,
como carregadores de bateria e bombas
d'água. Na China, onde o uso de técnicas
agrícolas modernas em geral era limitado
pelos custos de pesticidas, há hoje 13 mil
pequenos agricultores — mais do que a
soma em todo o resto do mundo — pro-
duzindo algodão geneticamente modifi-
cado para resistir a pragas.

Estratégias para atuar em
mercados BOP
É lógico que para prosperar num mer-
cado BOP a multinacional precisa pensar
de modo criativo. A maior mudança de
todas, contudo, deve ocorrer na postura
e na prática de executivos. Se presiden-
tes e outros dirigentes empresariais não
confrontarem os próprios preconceitos,
é pouco provável que a empresa supere
os desafios de mercados em desenvolvi-
mento. A força de trabalho tradicional é
de tal modo condicionada a operar em
mercados de margens elevadas que, sem
um treinamento formal, dificilmente
verá o vasto potencial de um mercado
BOP. Portanto, o requisito mais premente
é educar essa gente. Talvez toda multi-
nacional devesse ter o equivalente a um
grupo de voluntários da paz — jovens ge-
rentes destacados para uma estada num
mercado BOP teriam os olhos abertos
para a promessa e a realidade de fazer
negócios num lugar desses.

Até aqui, poucas multinacionais conse-
guiram formar um exército de gente à von-
tade nesses mercados. A Hindustan Lever
é uma exceção. Nela, todo candidato a
executivo precisa passar pelo menos oito
semanas em vilarejos da índia para sentir
em primeira mão o que é um mercado
BOP no país. Novos executivos precisam
se envolver em certos projetos na socie-
dade: construir uma estrada, limpar uma
zona de coleta de água, dar aulas, fazer
melhorias num hospital público. A idéia
é que se envolvam com a população local.
Em apoio a essa meta, a Hindustan Lever
está deslanchando um programa de vulto
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para que gerentes de todos os níveis — do
presidente para baixo — reestabeleçam a
conexão com os clientes mais pobres. Esse
pessoal vai falar com a população carente
no campo e na cidade, visitar o comércio
freqüentado por esses clientes e sondar
todos sobre sua experiência com os pro-
dutos da empresa e os de suas rivais.

Além de ampliar a compreensão de
mercados BOP entre executivos, a em-
presa terá de fazer mudanças estruturais.
Para capitalizar o potencial de inovação
desses mercados, por exemplo, talvez
acabe instalando braços de P&D em
países em desenvolvimento focados es-
pecificamente em oportunidades locais.
Quando abriu uma divisão voltada a
mercados rurais, a e-Inclusion, a Hewlett-
Packard instalou uma filial de seu célebre
laboratório, o HP Labs, na Índia. A meta
da filial era criar produtos e serviços ex-
pressamente para aquele mercado. Outra
que mantém um esforço considerável de
P&D na índia é a Hindustan Lever.

Outra saída para empresas é criar gru-
pos de risco e fundos internos de inves-
timento voltados a semear iniciativas
empreendedoras em mercados BOP. Tais
investimentos colhem benefícios diretos
em termos de experiência empresarial
e desenvolvimento de mercado. Podem,
ainda, exercer um papel indireto, porém
vital, na expansão geral do mercado BOP
em setores que, em última análise, serão

benéficos à multinacional. Pelo menos
uma grande empresa americana está
cogitando um fundo desses, e a Digital
Opportunity Task Force, do G8, propõe
um veículo similar focado em empreen-
dimentos digitais.

Para a empresa, outra idéia é criar uma
força-tarefa de desenvolvimento de negó-
cios voltada a tais mercados. Montar uma
equipe diversa com integrantes oriundos
de toda a empresa — e dar a ela poder
para atuar como um laboratório de idéias
que ignore dogmas convencionais—pro-
vavelmente levará a maiores inovações.
Empresas que já testaram tal abordagem
ficaram surpresas com o volume de inte-
resse gerado por uma força-tarefa dessas.
Muitos funcionários querem trabalhar
em projetos com potencial para fazer
uma diferença de fato na vida do pobre.
Quando a Hewlett-Packard anunciou a
criação da e-Inclusion, por exemplo, o nú-
mero de voluntários que se interessaram
pelo projeto foi muito maior do que o
que poderia acomodar.

Fazer mudanças internas é impor-
tante, mas igualmente relevante é buscar
parceiros externos. Unir-se a empresas já
estabelecidas num mercado desses pode
ser uma eficaz estratégia de entrada, já
que tais empresas naturalmente entende-
rão melhor a dinâmica do mercado. Além
de limitar os riscos para cada um dos
envolvidos, uma parceria também ma-

ximiza a infra-estrutura existente, tanto
física quanto social. Uma multinacional
em busca de parceiros deve olhar não só
para empresas, mas para ONGs e grupos
comunitários — fontes importantes de
conhecimento sobre o comportamento
do consumidor e, em geral, mais abertos
a testar novos serviços e novos modelos
de contato com o público. Do total de
empreendimentos sociais testando usos
criativos de tecnologia digital, segundo
levantamento da Digital Dividend Pro-
ject Clearinghouse, quase 80% são ONGs.
Na Namíbia, por exemplo, uma organiza-
ção chamada SchoolNet oferece soluções
tecnológicas alternativas de baixo custo
— como energia solar e soluções sem fio
— a escolas e grupos da sociedade civil
por todo o país. Hoje, a SchoolNet co-
necta um total de até 35 escolas novas
por mês.

Empreendedores também serão parcei-
ros cruciais. Segundo análise da McKin-
sey & Company, o rápido crescimento
da TV a cabo na índia — uma década
após sua estréia, há 50 milhões de pon-
tos de conexão instalados — se deve, em
grande medida, a pequenos empresários.
A esses indivíduos é creditada a constru-
ção da chamada última milha da rede,
em geral pela instalação de uma antena
parabólica no próprio lar e a subseqüente
instalação do cabeamento para conectar
os vizinhos. Aqui, vale um lembrete: em
mercados BOP, um empreendedor não
tem acesso ao conselho, à ajuda técnica,
ao capital inicial e a serviços de apoio aos
negócios existentes no mundo industrial.
Logo, uma multinacional talvez tenha de
assumir o papel de mentora ou se aliar
a organizações de desenvolvimento em-
presarial locais capazes de ajudar um
empreendedor a criar oportunidades de
investimento e parceria.

Vale notar que, ao contrário da opinião
popular, a população feminina exerce um
papel significante no desenvolvimento
econômico dessas regiões e, portanto,
toda multinacional deveria dar atenção
particular à mulher empreendedora.
Além disso, é bem provável que a mulher
exerça o papel mais crítico na aceitação
de produtos, não só devido a sua condição
de educadora dos filhos e gestora do lar,
mas também devido ao capital social que
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possui na comunidade. Ouvir e educar
essa clientela é essencial para o sucesso.

Sejam quais forem as oportunidades,
muitas empresas irão considerar a base
da pirâmide arriscada demais. Já mostra-
mos como uma parceria pode mitigar os
riscos. Outra saída é entrar em consórcios.
Que tal dividir os custos de instalação de
uma rede rural com a empresa de comuni-
cações que irá operá-la, uma fabricante de
bens de consumo interessada em canais
para expandir suas vendas e um banco
que esteja financiando o projeto e queira

aquisitivo. Cartões inteligentes e outras
tecnologias emergentes são soluções ba-
ratas para dar ao consumidor pobre uma
identidade segura, um histórico de tran-
sações ou de crédito e até um endereço
virtual — pré-requisitos para a interação
com a economia formal. É por isso que
empresas de alta tecnologia não são as
únicas que deveriam mostrar interesse
em estreitar o abismo digital mundial; in-
centivar a disseminação de redes digitais
de baixo custo na base da pirâmide é prio-
ridade para praticamente toda empresa

nais é melhor alocado para a produção
de variações incrementais em produtos
existentes do que para o tratamento das
verdadeiras necessidades — e das verda-
deiras oportunidades — na base da pirâ-
mide. Além disso, é provável que através
da competição as multinacionais levem
a mercados BOP um grau de imputabi-
lidade por desempenho e recursos que
nem agências internacionais de desenvol-
vimento, nem governos nacionais, pude-
ram demonstrar durante os últimos 50
ano ŝ. O envolvimento de multinacionais

tanto conceder empréstimos quanto cole-
tar depósitos da clientela rural?

Investir onde há fortes sinergias tam-
bém limita os riscos. A Global Digital Op-
portunity Initiative, parceria da Markle
Foundation e do Programa das Nações
Unidas para o Desenvolvimento, vai aju-
dar um pequeno número de países a im-
plementar uma estratégia para explorar
o poder de tecnologias de informação e
comunicação de acentuar o desenvolvi-
mento. A seleção dos países será fundada
em parte em seu interesse e disposição
para efetuar reformas regulamentares e
de mercado correlatas. Para concentrar
recursos e gerar efeitos reforçadores, a
iniciativa vai incentivar agências de auxí-
lio internacional e empresas globais a dar
assistência na implementação.

Todas as estratégias aqui traçadas serão,
contudo, de pouca valia se não forem re-
movidas as barreiras externas que aqui
abordamos: infra-estrutura precária, co-
nectividade inadequada, intermediários
corruptos e outros. Nesse ponto reside a
maior das promessas da tecnologia. Tec-
nologias de informação e comunicação
podem ser uma via de acesso a comunida-
des de outra forma isoladas, abrir canais
de marketing e distribuição, evitar inter-
mediários, derrubar custos de transações
e ajudar a agregar a demanda e o poder

que queira entrar num mercado desses
— e nele se engajar. Uma melhor conecti-
vidade é um catalisador importante para
mercados mais eficazes, algo crucial para
melhorar o nível de renda e acelerar o
crescimento econômico.

Além disso, empresas globais podem
se beneficiar dos efeitos da expansão da
rede num mercado desses. Segundo a lei
de Metcalfe, a utilidade de uma rede eqüi-
vale ao quadrado do número de usuários
dela. Pela mesma lógica, subirão drama-
ticamente o valor e o vigor da atividade
econômica produzida quando centenas
de milhares de comunidades rurais até
então isoladas puderem realizar transa-
ções de compra e venda umas com as ou-
tras e com mercados urbanos — para o
benefício de todos os envolvidos.

• • *

Uma vez que mercados BOP exigem uma
considerável reavaliação de práticas ad-
ministrativas, um gestor está certo em
perguntar se o esforço vale a pena.

A nosso ver, a resposta é sim. Primeiro,
porque grandes corporações deveriam
solucionar grandes problemas — e não
há questão mais premente que aliviar
a pobreza na qual vivem atualmente 4
bilhões de pessoas. É difícil argumentar
que o manancial de tecnologia e talento
presente em importantes multinacio-

poderia ditar um novo padrão, bem como
um novo paradigma, movido ao mercado,
para o enfrentamento da pobreza.

Tirando considerações éticas, já mos-
tramos que o potencial de expansão da
base do mercado é, simplesmente, grande
demais para ser ignorado. Grandes em-
presas precisam focar grandes oportuni-
dades de mercado se quiserem gerar um
crescimento real. Do ponto de vista dos
negócios é, em suma, uma boa estratégia
entrar em mercados grandes, inexplora-
dos, que oferecem novos clientes, opor-
tunidades de corte de custos e acesso a
inovações radicais. As oportunidades de
negócios na base da pirâmide são reais,
e estão abertas a qualquer multinacional
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disposta a se envolver e a aprender.

Fonte: Harvard Business Review: América Latina, v. 83, n. 8, p. 71-79, ago. 2005.




