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A P A O L O M A N Z O

A exclusão social aflige
populações no mundo
todo. Alguns países têm
se esforçado para mudar
o quadro de desigualda-

de no qual os pobres - sem educação, sem
saúde, sem moradia - lutam pela sobre-
vivência e por um lugar no mercado de
trabalho. As alternativas são escassas. Ou
se vive em condições absolutamente pre-
cárias, abaixo do nível de pobreza, ou se
parte para a informalidade. Uma das alter-
nativas que vêm ganhando espaço e pro-
jeção é o microcrédito. E foi justamente
essa bandeira que deu a Muhammad Yu-
nus o Nobel da Paz de 2006.

Desde 13 de outubro o professor Yu-
nus é também ganhador do Nobel da
Paz, juntamente com o Grameen Bank.
"Esse prêmio é uma espécie de afirma-
ção internacional para tudo que tenta-
mos afirmar por 30 anos", explica a Carta-
Capital, encontrado por telefone em Da-
ca poucas horas depois de saber que ti-
nha sido o escolhido pela academia.

Professor de Economia e Política de
Bangladesh, Muhammad Yunus pergun-
tava-se, enquanto ensinava, que sentido
teriam suas teorias econômicas se elas não
podiam resolver os problemas de seu po-
vo, sob as lástimas da pobreza. Isso acon-
teceu há três décadas. Em 1976, teve a
idéia de fundar o Grameen Bank, conhe-
cido universalmente como o "banco dos

POBREZA Vencedor
do Nobel da Paz
de 2006, o bengalês
Muhammad
Yunus é a prova de
que o investimento
social pode
trazer resultados
pobres". O objetivo da instituição é conce-
der créditos pequenos - ou seja, micro-
créditos - aos mais miseráveis do seu país,
e do qual todas as ONGs e muitas outras
organizações tiraram ensinamentos. Des-
de então a instituição se tornou um cha-
mariz para aqueles que quisessem se apro-
ximar do instrumento do microcrédito.

CartaCapftal: O que representa esse Nobel da
Paz, para o senhor e para o Grameen Bank?
Muhammad Yunus: Foi um reconheci-
mento muito significativo para nós e
para o instrumento do microcrédito, por-
que estamos procurando promover uma
idéia, uma missão em cuja base encon-
tra-se o desaparecimento, o fim da po-
breza no mundo. Esse prêmio nos facili-
tará muito a alcançar diretamente os po-
líticos e seus conselheiros econômicos,
os governos e, naturalmente, também a
comunidade bancária internacional.

CC: Não é otimismo em demasia?
MY: Sim, é verdade. Mas graças ao Nobel o

PROJETO INOVADOR Criador do Grameen Bank, conhecido como o "banco
dos pobres", o professor tem conseguido tirar muita gente da miséria
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que nós sentíamos mais profundamente,
na missão da empresa foi demonstrado que
deve ser levado até o fim. O nosso trabalho
será mais fácil. O prêmio dado a mim e ao
Grameen Bank torna mais aceitável para
muita gente o fato de que a luta contra a
pobreza em nível mundial é um imperati-
vo irrevogável. Além disso, se não tivesse
sido otimista, não teria inventado o micro-
crédito nem fundado o Grameen Bank.

CC: O senhor não teme que um Nobel da
Paz, e não da Economia, possa tirar a
atenção da mídia dos excelentes resulta-
dos econômicos que o microcrédito teve
nas últimas três décadas?
MY: Existem dois aspectos pelos quais o
prêmio nos foi concedido. Um de cará-
ter econômico, o outro pela paz, que é
estreitamente ligado ao primeiro. Cla-
ro, o prêmio poderia também ter sido
de Economia, mas o comitê de avalia-
ção para o Nobel da Paz nos escolheu
antes. Talvez, porque a ausência da po-
breza é estreitamente ligada à ausência
de guerras e, portanto, à paz.

CC: Portanto foi uma escolha e para o senhor
está tudo certo, não?
MY: Certamente estamos felizes pelo re-

conhecimento. Mesmo porque, sincera-
mente não creio que um Nobel da Paz
causará problemas ou deixará em segun-
do plano o fato de o instrumento do mi-
crocrédito ser algo muito bom. Aliás, o
contrário é verdade: nós podemos con-
tinuar com a nossa atividade empresa-
rial e é importante que as pessoas pres-
tem cada vez mais atenção ao que nós
fazemos e, sobretudo, à nossa missão.

CC: O senhor poderia fazer uma síntese
dessa missão?
MY: Criar um mundo livre da pobreza,
freqüentemente uma inimiga da paz. Is-
so é um objetivo pelo qual todos nós de-
víamos lutar, unindo as forças de todos
nós que operamos no setor bancário.

CC: Quais são as iniciativas econômico-
sociais que o senhor tem a intenção de lan-
çar nos próximos meses?
MY: Temos um monte de novas iniciati-
vas econômicas prontas, a começar pela
chamada sócia/ business enterprise.

CC: Do que se trata?
MY: De uma empresa criada não para ma-
ximizar os lucros, mas com uma missão
declarada de maximizar os benefícios

para as pessoas para as quais ela se volta,
sem acarretar prejuízo.

CC: Levando em conta a história econômi-
ca, isso pode se tomar outro instrumento re-
volucionário, como o microcrédito, lançado
há 30 anos?
MY: Claro, e no meu entendimento exis-
tem muitos setores que podem ser orien-
tados a fazer o bem para as pessoas. O Gra-
meen Bank aposta muito na sócia! busi-
ness enterprise, porque sustentamos que é
possível criar um novo setor com empre-
sas guiadas por objetivos sociais, sem pre-
juízos de bens dividendos, mas benefícios
difundidos entre as pessoas.

CC: Existem exemplos concretos de social
business enterprises?
MY: Sim, a começar pela Grameen Danone
Foods Social Business Enterprise, nascida
há poucos meses em Bangladesh e que é
uma joint venture de iguais partes entre os
dois grupos, Danone e Grameen, cujo obje-
tivo é fornecer uma alimentação diária e
saudável aos pobres do meu país através da
implementação de um modelo único de
empresa. Um pequeno projeto para dar o
pontapé inicial na social business enterprise
que, mesmo assim, contém a semente de
um novo setor de negócios que, no meu en-
tendimento, pode verdadeiramente mudar
alguns fundamentos da economia mundial.

CC: Qual é o seu próximo sonho guarda-
do na gaveta?
MY: Certamente a criação de um mun-
do livre da praga da pobreza.

CC: Fácil dizer... qual é a sua receita?
MY: Para um mundo sem pobreza é neces-
sário que os cerca de 200 países que o
compõem se libertem dessa praga. Por
que não poderia ser, por exemplo, a Suíça
o primeiro país a se declarar livre da po-
breza? Se isso acontecesse o mundo to-
maria o exemplo dela e, claro, um outro
país a seguiria, declarando-se o segundo
país do mundo livre da pobreza. Somente
assim poderemos criar um círculo virtuo-
so: agindo todos juntos é possível atingir
o objetivo. Pronto, esse é o meu sonho de
hoje. Talvez seja um visionário, mas acre-
dito que hoje seja fundamental ser um. •

VISIBILIDADE INTERNACIONAL "É importante que as pessoas prestem cada
vez mais atenção ao que nós fazemos e, sobretudo, à nossa missão"
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Text Box
Fonte: Carta Capital, ano 13, n. 417, p. 10-11, 1 nov. 2006.




