
sumidores menos favorecidos ou de baixa renda. Uma prova dis-
so é que, até o final dos anos 80, mais de 70% das vendas dos
fabricantes de bens de consumo tinham origem nos ricos e na
classe média dos países desenvolvidos. No início da década pas-
sada, quando esses mercados começaram a exibir sinais de sa-
turação, as atenções se voltaram para os emergentes, como Bra-
sil, México, China e índia — mas, ainda assim, o que conduzia
as ações das multinacionais era o desejo de lucrar com o poder
de compra das pessoas das classes média e alta desses países.
Nos últimos anos, porém, as empresas finalmente descobriram
a base da pirâmide mundial, os mais de 4 bilhões de habitantes

do planeta que sobrevivem com renda per capita anual inferior
a 3 000 dólares. Agora, com base na experiência no desbrava-
mento do mercado popular — e nos muitos erros cometidos nes-
se processo —, os pobres finalmente estão virando peça central
na estratégia de crescimento das empresas. "Hoje sabemos co-
mo é difícil atender essas pessoas", disse a EXAME o america-
no Stuait L. Hart, um dos maiores especialistas do mundo na
construção de modelos de negócios voltados para a baixa renda.
"Daqui para a frente, só serão bem-sueedidas nesse mercado as
companhias que realmente descobrirem quais são as necessida-
des específicas desses consumidores para, então, desenvolver
produtos que apresentem as soluções." Professor da Universida-
de Cornell, Hart é autor, juntamente com o indiano radicado nos
Estados Unidos C.K. Prahalad. do artigo que. em 2002, chacoa-
lhou o mundo corporativo ao revelar pela primeira vez as opor-
tunidades escondidas nesse segmento.

ao seria leviano dizer que, durante boa parte dos úl-
timos 40 anos, a maioria das empresas do mundo
simplesmente ignorou a existência — e o potencial
de consumo — dos pobres, aqueles que os adeptos
do politicamente correto preferem chamar de con-



O que Hart propõe é um novo olhar sobre o imenso oceano de
consumidores pobres. À primeira vista, o que se destaca é o enor-
me potencial desse grupo. Graças à globalização acelerada da úl-
tima década, o que se vê é uma gradual melhoria de renda nesse
segmento. Na década de 80. cerca de 35% da população mundial
vivia com menos de l dólar por dia. Há dois anos, essa fatia caiu
para 17%. De acordo com um dos mais abrangentes levantamen-
tos já realizados sobre o tema, divulgado neste ano e de autoria
do International Finance Corporation (IFC), o braço privado do
Banco Mundial, e da ONG americana World Resources Institu-
te (WR1), esses 4 bilhões de pessoas — que compõem mais de
70% da população do mundo — representam um mercado de 5
trilhões de dólares. Só no Brasil, onde eles sornam mais de 124
milhões de pessoas, um estudo recente da consultoria Boston Con-
sulting Group (BCG) revelou que pessoas com rendimento fami-
liar mensal entre 100 e 700 dólares têm 32% da renda total do

país. Quando o quesito é o consumo, esse índice sobe para 45%.
"Isso se explica porque, ao contrário do que acontece nas classes
sociais mais altas, todo o dinheiro da baixa renda é gasto", diz
Fernando Machado, diretor do BCG.

Uma análise mais detalhada, porém, revela nuances que esca-
param a muitas empresas que já tentaram lucrar com a base da pi-
râmide. Para começar, há um pouco de tudo nesse mercado, de
consumidores com um potencial relativamente confortável de con-
sumo a gente que ainda luta para sobreviver. O quadro na página
68 mostra que essas diferenças são gritantes de região para região
— na Europa do Leste, por exemplo, há uma concentração maior
de gente na faixa próxima aos 3 000 dólares anuais, enquanto os
africanos estão muito mais próximos da subsistência. Tratá-los de
forma homogênea pode ser desastroso. Outro erro freqüente é ten-
tar importar soluções testadas nos países mais ricos para realida-
des totalmente distintas. A premissa de muitas empresas nos últi-





mos anos é que vender a essas pessoas seria mais fácil. Afinal,
mais complicado seria crescer em meio a consumidores que já
possuem quase tudo. Mas isso se mostrou certo só na teoria. Pas-
sada a primeira fase de euforia com a descoberta desse novo el-
dorado, o que as empresas vêm percebendo é que vender aos po-
bres exige, sim. esforços hercúleos de inovação.

E eles devem ir além dos tradicionais redesenhes de emba-
lagens, da ampliação das redes de distribuição para chegar ao
pequeno varejo de regiões inóspitas ou da reavaliação de cus-
tos e de preço. Um caso emblemático desse período é o da sub-
sidiária indiana da Unilever. Ainda no final de década de 80,
ela foi a primeira a disponibilizar um produto — um xampu —
numa versão reduzida de sachê, prática hoje largamente ado-
tada por outras multinacionais, como Nestlé e Procter & Gam-
ble, no Brasil e em outros países emergentes. "Chamo essa fa-
se de base da pirâmide l .0", diz Hart

A fase que Hart batizou de 2.0, e na qual algumas empresas
já estão, exige transformações mais radicais. Para lidar com o
problema de água contaminada, um dos principais responsáveis
pelos altos índices de mortalidade infantil na índia, a Unilever
precisou manter por cinco anos um time de cerca de 100 pesqui-
sadores, até desenvolver o Pureit, espécie de purificador de água,
lançado há dois anos. Esforços semelhantes foram empreendi-
dos no desenvolvimento do Annapurna, um sal enriquecido com
iodo. Cerca de 70 milhões de pessoas sofrem de deficiência de
iodo na índia, uma das causas mais comuns de retardo mental.
Até a entrada do produto da Unilever, porém, o sal iodado tinha
apenas 20% do mercado e era vendido por um preço mais alto
que o do comum. Atualmente, o Annapuma já responde por me-
tade do sal consumido no país. Exemplos de inovação como es-
ses também afloram em outros mercados e em regiões do globo
ainda menos privilegiadas economicamente. Na África, onde o
mercado de telecomunicações, de 4,4 bilhões de dólares, é con-
siderado pequeno se comparado ao de outras regiões, o uso de
celulares pela baixa renda, em sua maioria pré-pagos, vem ali-
mentando a formação de empresas gigantes e lucrativas. Uma
delas é a Safaricom. Com 8 milhões de clientes no Quênia, a ope-
radora registrou no ano passado o maior lucro entre todas as em-
presas do leste do continente: 174 milhões de dólares.

Em alguns setores, a dificuldade de oferecer produtos e ser-
viços à base da pirâmide tende a ser maior. Segundo o levan-
tamento do IFC e do WRI, empresas de água, saneamento bá-
sico e energia são as que mais enfrentam obstáculos políticos
e financeiros para atuar nos países emergentes. Ainda assim,
há exemplos bem-sucedidos, como o da Solar Electric Light
Company f Selco), uma pequena companhia indiana de energia
solar. Com foco nos pequenos produtores rurais do país. a Sel-
co já vendeu mais de 65 000 painéis solares a consumidores
que vivem, em média, com menos de 4 dólares por dia. São ex-
periências como essa que levam os especialistas a acreditar que
as grandes soluções para os problemas inerentes ao aquecimen-
to global serão desenvolvidas e testadas pelas companhias nas
populações de baixa renda. "É muito difícil que tecnologias
verdes revolucionárias venham de mercados ricos, onde os con-
sumidores já estão acostumados com as estruturas tradicionais".
diz Hart. "O futuro está na base da pirâmide."
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