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Solidariedade digital

Dubes Sônego - Sites internacionais de assistência social, ambiental e econômica encurtam o caminho entre
doadores e os reais beneficiados de projetos de desenvolvimento em países do Terceiro Mundo

ASTRING GARCIA, de Tegucigalpa,
Honduras, precisa de US$ 800 para
montar um salão de beleza. Mousa
Khawagi, do campo de refugiados de
KhanYunis, na Faixa de Gaza, encon-
trou quem estivesse disposto a em-
prestar US$ 600 e atualmente se pre-
para para abrir uma microempresa de
conserto de telefones. Com a fabrica-
ção e a venda de tijolos, Henry Okoth
já pagou US$ 210 dos US$ 500 que
recebeu de investidores espalhados
pelo mundo para ampliar os estoque
de matéria-prima e a produção, na ci-
dade de Tororo, Uganda. Na mesma
localidade, em menos de um ano,
Christine Awora, levantou os US$ 300
necessários para pagar o empréstimo
que tomou para a ampliação de um
pequeno restaurante. As margens do
mundo desenvolvido, os quatro mi-
croempreendedores provavelmente

teriam perspectivas muito mais limi-
tadas antes do surgimento da inter-
net. Hoje, porém, através de sites
como kiva.org e globalgiving.com,
podem apresentar seus projetos a po-
tenciais doadores e investidores loca-
lizados em qualquer parte do mundo.

Os dois endereços na rede talvez
sejam os principais representantes de
um novo modelo de assistencialismo
social, ambiental e econômico. Em
uma analogia simples, são "mercados"
virtuais de projetos que reúnem ini-
ciativas do gênero em diversas regiões
do planeta. Em vez de entregarem di-
nheiro a grandes organizações, que
decidem onde, como e quando alocar
recursos, cidadãos e instituições doa-
doras têm a opção de escolher projetos
que consideram mais relevantes den-
tro de uma ampla gama de opções.
Com uma grande vantagem. Em am-

bos os sites estão disponíveis os conta-
tos dos responsáveis pela execução dos
projetos, que podem ser contatados
diretamente por qualquer um dos
doadores ou potenciais doadores.

Características como transparên-
cia e agilidade tendem a contribuir
para a expansão desse modelo de fi-
nanciamento de projetos sociais, prin-
cipalmente em um cenário onde co-
meçam a surgir denúncias de desvios
de verbas destinadas à ajuda humani-
tária — alguns dos casos mais emble-
máticos foram noticiados após o tsu-
nami que varreu o sul da Ásia, no fim
de 2004. Fundado por ex-executivos
do Banco Mundial, o Global Giving,
por exemplo, trabalha em parceria
com uma série de organizações inter-
nacionais bastante conhecidas, como
Ashoka, Idex, Banco Mundial e Na-
ções Unidas, que contribuem para a
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seleção dos projetos listados no site. O
dinheiro doado é canalizado direta-
mente para a conta dos projetos bene-
ficiados, a cada três meses, reduzindo
o risco de desvio por atravessadores.

No caso do Kiva, o dinheiro nem
mesmo é doado, mas emprestado,
sem juros para o credor, que recebe
mensalmente um relatório com in-
formações sobre perspectivas de pa-
gamento, fotos dos investimentos no
empreendimento e narrativas sobre o
desenvolvimento do negócio, entre
outras informações. Enquanto o Kiva
é bancado com os recursos de peque-
nos juros pagos pelos devedores, o
Global Giving recebe ajuda oficial e
apoio financeiro de filantropos e de
fundações privadas, como HP, Usaid,
The Skoll Foundation, The Omidyar
Foundation.

Ganhos indiretos
Para quem está do outro lado do bal-
cão, o de quem recebe, dinheiro pode
nem ser o principal ganho direto. Um
exemplo é o do projeto Amazon Pa-
per, criado no Pará, sob o guarda-
chuva da ONG Poemar, e que em
breve deverá se tornar entidade inde-
pendente. Iniciado oficialmente em
dezembro de 2002, o projeto tem o
objetivo de gerar emprego, renda e a
profissionalização de populações ca-
rentes locais, combinado à preserva-
ção da Floresta Amazônica. Para isso, a
entidade desenvolveu uma linha es-
pecial de papéis artesanais, confeccio-
nados a partir do Curauá (uma bro-
mélia prima do abacaxi), treinou
famílias para confeccioná-los e para
cultivar a planta, escolhida pela fácil
adaptação e capacidade de recuperar
áreas degradadas. Em 2003, o projeto
ganhou impulso após receber o prê-
mio Develop Market Place, do Banco
Mundial. Com o dinheiro recebido,
pouco mais de US$ 200 mil, o pro-
jeto pôde ser ampliado e mantido no
ano seguinte. Outros prêmios vieram
até que, no ano passado, foi incluído
no Global Giving.

De acordo com Roberta de Carva-
lho, gerente de mercado do Amazon
Paper, um dos 15 projetos brasileiros

abraçados atualmente pelo site, a cre-
dibilidade emprestada pelo Global Gi-
ving pode ajudar na abertura de mer-
cados e como vitrine. "Estamos em
um momento crucial de expansão,
nos estruturando para sermos econo-
micamente viáveis. Em dois anos, po-
demos atingir o ponto de equilíbrio.
Hoje, nossa maior dificuldade é con-
seguir recursos para divulgação e
abertura de novos mercados", diz a
executiva. "E, nesse ponto, o apoio do
Global Giving é fundamental."

Beneficiando atualmente 45 famí-
lias, o projeto produz atualmente
cerca de 10 mil objetos por mês, de
artigos de papelaria a abajures, biom-

Projeto brasileiro
ganha visibilidade
internacional por
meio da internet

bos, pastas e crachás. Em 2004, o fa-
turamento permitiu cobrir apenas
10% dos custos. No ano passado, o
percentual foi de 50%. Segundo Ro-
berta, os valores obtidos com a proje-
ção e o aval da entidade superam em
muito as doações recebidas por meio
do Global Giving, que até agora tota-
lizam cerca de US$ 1,5 mil.

Existem ainda outros ganhos indi-
retos. Empreendedores que recebem
empréstimos através do Kiva, por
exemplo, aprendem a trabalhar se-
guindo planos de negócios simplifica-
dos e a prestar contas sobre o desempe-
nho de suas empresas aos investidores.

Contraponto
Mas, como acontece com toda ativi-
dade que envolve grandes somas de
dinheiro, o perigo para o setor de mi-
crofinanciamento é o surgimento de
projetos oportunistas de fraudadores.
Segundo Ethan Zuckerman, diretor-
conselheiro do Global Giving e mem-
bro do Centro de Internet e Sociedade
da Harvard Law School, o grande de-
safio das instituições de microcrédito
de caridade será identificar bons pro-
jetos, analisá-los e garantir que eles
tenham bom nível e vão ter o dinheiro
investido com sabedoria.

De qualquer forma, a expansão do
microcrédito via internet é uma boa
notícia para o Brasil. Constantemente
colocado no topo da lista de países
com maior número de empreendedo-
res per capita, sempre esbarra no alto
custo do crédito e nas deficiências de
formação da população. Se houvessem
mais iniciativas do gênero, a atividade
poderia ganhar mais destaque, o nú-
mero de doadores seria maior e o País
conseguiria pelo menos amenizar a de-
sigualdade social. • •

Amazon Paper: projeto financiado pelo Global Giving beneficia 45 famílias na Amazônia
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