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U m dos gurus da economia moderna,
Coimbatore Krishnarao Prahalad acre-
dita que é possível promover o cres-
cimento económico e diminuir a po-

breza ao explorar melhor o potencial económi-
co da população de baixa renda.

Autor de diversos livros, como Competindo pelo
Futuro, escrito com Gary Hamel e publicado em 20
idiomas, O Futuro da Competição e A Riqueza na
Base da Pirâmide - Como Erradicar a Pobreza com
o Lucro, é considerado um dos mais influentes
pensadores no mundo dos negócios.

No best-seller A Riqueza na Base da Pirâmi-
de - Como Erradicar a Pobreza com o Lucro, Pra-
halad descreve 12 estudos de caso de instituições
governamentais e empresas de varejo, saúde, fi-
nanças e agronegócios de México, Nicarágua,
Peru, Brasil e índia que lucraram ao se voltar
para as ciasses populares.

No Brasil o especialista destaca a Casas Bahia
e a rede de restaurantes Habib´s como exemplos
de empresas que alcançam bons resultados
tendo como foco a população de baixa renda.
Segundo ele, o segredo para atingir esse públi-
co é conhecer bem suas necessidades e oferecer
produtos de qualidade a preços acessíveis.

O papel da tecnologia nesse contexto? Praha-
lad acredita que o uso de sistemas avançados
permite reduzir custos e, portanto, viabiliza a
oferta de produtos mais acessíveis e, ao mesmo
tempo, lucrativos.

O senhor defende que é possível ter sucesso atingin-

do os cidadãos que estão na base da pirâmide eco-

nómica, ou seja, a classe com menor poder aquisi-

tivo. Como isso é possível?

Acho que o ponto de partida são os aproxi-
madamente 5 bilhões de pessoas que estão

abaixo da tela do radar do grande setor organi-
zado. A questão é transforma-las em microcon-
surnidores e microprodutores ativos para que
possam efetivamente fazer parte do comércio
global e obter os benefícios desse comércio.
Para isso, é preciso permitir que eles adquiram
bens e serviços de classe mundial a preços aces-
síveis, como consumidores, e também consigam
um valor justo por seus esforços como micropro-
dutores. organizando a logística de forma que
eles alcancem alto nível de qualidade. A premis-
sa básica é que, se esses 5 bilhões de pessoas

forem mobilizados e organizados, poderão ser o
próximo mecanismo de enorme crescimento
em todo o mundo, e as empresas se beneficia-
riam e teriam sucesso. Simultaneamente, elas
melhorariam a qualidade de vida e o acesso a
bens e serviços.

O senhor identificou que os clientes da base da pi-
râmide adotam tecnologia mais facilmente do
que a maioria das pessoas imagina. Cite alguns
exemplos.

Acreditava-se, até agora, que os pobres não
usavam tecnologia avançada e que eles prova-
velmente não se adaptariam rapidamente. Vamos
usar o exemplo dos celulares na índia. Os po-
bres não tiveram absolutamente nenhum proble-

MlCROSOFT BUSINESS 15



ma para aceitar os celulares e a tecnologia está
se espalhando muito rapidamente. O ponto mais
interessante, que eu não previ, é que eles não
apenas se adaptaram à tecnologia, mas também
criaram novas aplicações rapidamente. Se você
observar o que os agricultores e os pescadores
estão fazendo na índia, como leiloar o resultado
da pesca enquanto estão em alto-mar, porque
agora eles têm um celular, verá que essa é uma
nova capacidade muito interessante que vemos
da base da pirâmide: os consumidores desenvol-
vendo novas aplicações. Portanto, a indústria de
celulares é uma demonstração muito boa do
que estou falando.

interessante é fazer com que a indústria de PCs
introduza aplicativos atraentes e envolventes que
permitam que as pessoas passem a depender
dos PCs da mesma forma como de celulares.
Acho que devemos repensar o que estamos fa-
zendo para atrair as pessoas.

Qual o senhor considera ser a maior barreira à

aplicação de Tecnologias da Informação e Comu-

nicação (TIC)?

O maior impedimento às TIC é que não esta-
mos criando modelos viáveis e económicos que
sejam auto-sustentáveís com rapidez suficiente.
Há subsídios do governo, ou simplesmente

Quais os fatores que permitiram que a indústria de
celulares tivesse esse crescimento explosivo e que
ajudaram a atrair esses novos clientes?

Acho que não foi só a tecnologia que fez isso
acontecer. Fundamentalmente, foram os novos
modelos de negócios. O canal de distribuição e o
modelo de determinação de preços são diferentes,
o que tornou o serviço suficientemente acessível
em termos de custo. Você não precisa ter um en-
dereço para adquirir um celular, porque os cartões
são pré-pagos, e isso não envolve um grande es-
forço de faturamento. E os riscos para a empresa
também são muito baixos porque as pessoas
pagam antes de usar o serviço. A definição de um
modelo de negócios inovador foi o que permitiu
a difusão dessa tecnologia rapidamente.

É possível aplicar o mesmo conceito com relação à in-
dústria de celulares para a adoção e o uso de PCs?

Sim. Acredito que. no caso da penetração de
PCs, uma coisa é o número de instalações, outra
é o número de pessoas que têm acesso a PCs.
São dois números diferentes porque muitos têm
acesso por meio de lojas, nas quais se paga pelo
uso, ou de outras instituições. O segundo ponto
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ONGs orientadas por filantropia. Todos eles
podem tentar, mas, para permanecer no negócio,
precisamos criar modelos económicos.

Se o senhor fosse dar um conselho a uma autorida-

de governamental ou a um líder ambicioso de
uma empresa de tecnologia sobre como o benefí-
cio das TIC pode ser levado mais efetivamente à
base da pirâmide, qual seria esse conselho?

É necessário democratizar o comércio e as
oportunidades, e isso significa fornecer as mesmas
informações, as mesmas oportunidades para as
pessoas de todo o mundo, sejam ricas ou pobres.
Esse é o desafio do século. As TIC fornecem uma
maneira de fazer isso. As TIC não têm um objeti-
vo ern si mesma; é a transformação social e eco-
nómica que pode ser propiciada pelas TIC que as
torna interessantes. Toda miséria está relacionada
à assimetria de informações. Se isso for eliminado,
você reduzirá o problema consideravelmente e
permitirá que as pessoas saiam da miséria de
uma maneira interessante. Portanto, acredito que
as TIC têm uma função imensa a desempenhar.

Entrevista concedida em fevereiro de 2007.
Saiba mais no: www.micrasoft.com/potencialilimitado
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