
NÃO É TODO DIA que o sujeito no comando de
uma firma de serviços financeiros de US$ 250
milhões tem decretada uma fatwa, uma sen-
tença religiosa no islamismo, contra sua pessoa.
Mas foi o que aconteceu quatro anos atrás quan-
do minha empresa — a SKS Microfinance, cuja
receita era então de US$ 73 milhões — começou
a operar em Nizamabad, na índia. Armada com
garrafas quebradas e facões, uma gangue de malfeitores lo-
cais intimidou, atacou e roubou fundos de parte de nosso
pessoal. Tentaram extorquir dinheiro de nós. Em troca, dei-

xariam a SKS operar sem problemas na região. Quando nos
recusamos a pagar, espalharam o boato de que estávamos
tentando converter as pessoas ao cristianismo. A fatwa, de-
cretada por sacerdotes locais, dizia que era pecado tomar
dinheiro emprestado da SKS.

Sabíamos que, se compactuássemos com uma cultura de
extorsão, quem iria sofrer seriam nossos clientes. Essa gente
mal tinha dinheiro para satisfazer suas necessidades bási-
cas, que dirá para entregar a bandidos. Resolvemos, portanto,
abandonar nossa carteira de US$ 285 mil em Nizamabad. Ao
não ceder às ameaças, no entanto, ganhamos certo respeito
naquela cidade e em outros vilarejos nos quais atuávamos.

Muitas empresas dizem defender os interesses de seus
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clientes. Mas pouquíssimas sentam no
chão com eles, usando pedras, flores, pa-
litos e pó de giz para buscar saber se se-
rão capazes de quitar um empréstimo
de US$ 20 com parcelas mensais de US$
1. Com essa abordagem, criamos nossa
própria "gangue" de mais de 2 milhões
de clientes fiéis.

A SKS é como qualquer outra empre-
sa saudável de crescimento acelerado

— salvo pelo fato de que seus clientes
têm quase zero de dinheiro. Peguemos
um caso: Saryamma e o marido eram
trabalhadores sem-terra. Ganhavam
cerca de US$ 1 por dia. Secas persis-
tentes não raro tornavam o trabalho e
a comida escassos. Para que a família
tivesse dinheiro para se alimentar de
grãos, o marido de Saryamma entrou
num esquema de servidão por dívida,
uma forma de escravidão que persiste
na índia. O filho mais velho foi obriga-
do a buscar trabalho e a deixar a escola.

Em 2002, Saryamma entrou no pro-
grama da SKS e recrutou outras quatro
mulheres do vilarejo, todas interessadas
em crédito. Segundo nosso modelo de
crédito coletivo, cada empréstimo era
vinculado aos outros: se urna mulher
não pudesse quitar a pequena parcela
semanal, as demais entrariam em cena;
se se recusasse a pagar, as outras fariam
pressão para que cumprisse a obriga-
ção. Saryamma tomou, a princípio, um
empréstimo de US$ 200 para comprar
um búfalo e produzir leite para venda.
Levou um ano para quitar a dívida, pa-
gando US$ 4,50 por semana. Depois
disso, fez outros empréstimos de capi-
tal — para comprar outros três búfalos,
uma vaca, um pedaço de terra de pouco
menos de i hectare e dois bois. A renda
líquida da família subiu para US$ 10 por
dia, o que a coloca firmemente na clas-
se média baixa do país. Hoje, o marido
saiu do regime de servidão. Os caçulas
do casal são as primeiras crianças da
família a freqüentar uma escola.

A história de Saryamma mostra que
conceder empréstimos à mulher é o se-
gredo para que o microcrédito funcione.
Estudos mostram que é maior a proba-
bilidade de que a mulher reinvista o

lucro no lar e dê seu apoio aos demais
no grupo tomador. É por isso que em-
prestamos apenas a mulheres.

E como é possível ajudar mulhe-
res como Saryamma numa escala tão
grande? Desde o começo, a SKS ado-
tou a estratégia deliberada de ignorar
as convenções típicas de programas de
erradicação da pobreza. Ao reconceber
o microcrédito, conseguimos estabele-
cer excelentes relações comerciais com
clientes por toda a índia.

Um novo microcrédito
Afatwa nem de longe é a única coisa
assustadora que minha empresa en-
frentou rumo ao rápido crescimento.
Muito mais preocupante é o lento rit-
mo ao qual nosso setor tem ganhado
tração para cumprir, de modo amplo,
sua promessa.

O microcrédito costuma ser cele-
brado como a solução para a pobreza.
Seu alvo são trabalhadores agrícolas,
empresinhas de fundo de quintal, ven-
dedores ambulantes, artesãos e pro-
dutores em pequena escala, gente que
vive com menos de US$ 2 por dia. Esse
público é a síntese do cliente da base da
pirâmide — segmento de mercado po-
tencialmente lucrativo para o qual C.K.
Prahalad, professor da University of
Michigan, chamou a atenção e no qual

muitas empresas acham difícil penetrar
(veja o artigo "Serving the World's Poor,
Profitably", de Prahalad e Allen Ham-
mond, HBR September 2002). A tese do
microcrédito — conceder empréstimos
comerciais de não mais que US$ 100
ou US$ 200 a indivíduos de baixa renda

— foi lançada em 1976 por Muhammad
Yunus, que fundou o Grameen Bank,
ganhou o Nobel da Paz e é um de meus
heróis. O microcrédito sem dúvida aju-
dou muita gente como Saryamma, mas
o modelo simplesmente não comporta
grandes volumes.

No rnundo todo, a maioria das insti-
tuições de microcrédito opera sem fins
lucrativos; cerca de 80% possuem me-
nos de 10 mil clientes. Embora o setor
festeje o fato de ter atingido cerca de
140 milhões de pessoas, aproximada-
mente 3 bilhões (ou 750 milhões de la-
res) ainda vivem com US$ 2 por dia ou
menos. Em termos de domicílios, isso
eqüivale a uma taxa de penetração de
mercado de apenas 19% — sinal inequí-
voco de desempenho insatisfatório em
qualquer outra área.

Firmas de microcrédito não conse-
guiram ajudar tanta gente quanto gos-
tariam por uma série de motivos: a falta
de acesso a fundos comerciais, o alto
custo de processar milhões de micro-
transaçoes e a incapacidade de criar sis-
temas operacionais redimensionãveis.
Tive contato pela primeira vez com es-
sas limitações em 1995, quando, tendo
concluído um mestrado em relações in-
ternacionais na Yale, fui trabalhar como
agente de crédito para a Deccan Deve-
lopment Society (DDS), uma ONG que
concede microempréstimos na índia.
Certo dia, durante minhas visitas, uma
mulher de Kusunor, um vilarejo remoto
que a DDS não atendia, me perguntou
se fazíamos empréstimos na região de-
la. Transmiti sua pergunta aos diretores
da ONG — cuja resposta foi a um só
tempo uma negativa e uma desculpa:
o ciclo de liberação de crédito estava
terminando e a DDS não podia ir além
dos 100 povoados que já atendia. Repas-
sei essa resposta à mulher, que retrucou
com algo que jamais esquecerei: "E eu

30 Harvard Business Review l Junho 2008



não sou pobre também? Não mereço
uma chance de tirar minha família da
pobreza?" Percebi, ali, que para real-
mente usar o microcrédito para erra-
dicar a pobreza precisaríamos de um
novo modelo — um modelo que per-
mitisse a organizações de microcrédito
crescer com rapidez para jamais ter de
fechar as portas para um pobre.

Criei a SKS em 1998 para erguer essa
nova geração de empresas de microcré-
dito. Recordo um dia em que andava
por um caminho de terra numa parte
remota da índia, onde a estiagem era
comum. Estava em busca de clientes.
Quando dobrei uma curva, vi um grupo
de mulheres em saris de cores vibrantes,
sentadas em frente a casebres de barro.
Fui até lá e expliquei que estava lançan-
do um programa de microcrédito e que
poderia liberar o dinheiro ali, na porta
da casa, sem exigir qualquer garantia.
"Vocês podem abrir um pequeno negó-
cio e sair da pobreza", disse. Todas me
escutaram em silêncio, provavelmente
com certo ceticismo. Mas os olhos de
uma delas brilhavam. Essa mulher era
Saryamma.

Segredo é escala
A estratégia de negócios da SKS é fun-
dada em três princípios empreende-
dores tirados de operações de varejo
que ganham escala com rapidez, como
Starbucks e McDonald's. Esses princí-
pios podem ajudar a nortear qualquer
multinacional ou ONG interessada em
vender — com lucro — para os milhões
de indivíduos na base da pirâmide
econômica.

Adotar uma abordagem voltada
ao lucro para ter acesso a capital co-
mercial. Quando lancei a SKS, dez anos
atrás, não tinha nem recursos próprios,
nem investidores interessados. Por isso
criei uma entidade sem fins lucrativos
com um monte de doações pequenas
de amigos e parentes. Tinha grande
admiração pelo modelo de crédito co-
letivo do Grameen Bank, mas não era
grande fã da teoria de Yunus de que
instituições de microcrédito deveriam
apenas se auto-sustentar — o que ele

chama de "empreendimento social". A
meu ver, para liberar todo o crédito de
que a população pobre precisa — um
total estimado em US$ 300 bilhões —,
o setor teria de recorrer a mercados de
capitais comerciais maiores. Isso signi-
ficava estruturar o negócio de modo a
acenar com retornos consideráveis para
o investidor.

Para atrair investidores de peso
— gente que se interessaria por uma
empresa do Vale do Silício, digamos —,
meu discurso foi o seguinte: "O pobre
tem espírito empreendedor, consegue
um retorno extraordinariamente alto
com seus pequenos negócios. Você in-
veste em nós, nós investimos nele — e
os dois sairão ganhando". Assim que a

atraindo a Sequoia, a firma de capital de
risco que investiu logo cedo na Google.
Com um forte desempenho e nomes
de destaque a bordo, a SKS conseguiu
obter linhas de crédito de milhões de
dólares do Citibank, do ABN Amro e de
outras instituições.

Padronizar produtos, treinamento
e outros processos para aumentar a
capacidade. Inspirada em gigantes co-
mo Starbucks e McDonakTs, a SKS pa-
dronizou produtos e processos na linha
de frente. Em vez de receber 23 rúpias
de um tomador e 27 de outro, tudo em
moedas, nossos agentes de crédito cole-
tam parcelas em valores arredondados
de 25 ou 30 rúpias. Internamente, ado-
tamos o modelo de treinamento indus-

SKS saiu do vermelho, meu primeiro
passo foi tranformá-la em empresa com
fins lucrativos. Convenci o filantropo
Raví Reddy a ser um investidor-funda-
dor. Em seguida consegui dinheiro de
entidades como a Unitus, uma ONG de
Seattle que ajuda a promover o micro-
crédito; de um banco da índia, o Small
Industries Development Bank of índia;
e do empresário do setor tecnológico
Vinod Khosla. Mais tarde, acabamos

trial que ajudou empresas gigantescas
a ganhar escala com tanta rapidez — e,
com isso, turbinamos tanto a capacida-
de .de nossa força de trabalho quanto
o crescimento. Até hoje, submetemos
nossos funcionários (que também vêm
de lugares pobres) a uma série de mó-
dulos de aprendizagem experiencial al-
tamente simplificados. Recebemos cer-
ca de 500 agentes de crédito novos por
mês. Todos freqüentam aulas teóricas
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aos sábados e colocam em prática o que
aprenderam no decorrer da semana. Na
maioria das organizações de microcré-
dito, um agente precisa de quatro a seis
meses de treinamento para se tornar
produtivo; encurtamos esse intervalo
para dois meses e esperamos derrubá-lo
para um.

Usar tecnologia para reduzir cus-
tos e limitar erros. A maioria das orga-
nizações de microcrédito registra todas
as transações em papel, em três lugares
distintos: cadernetas da conta, formulá-
rios de coleta e livros da contabilidade.
Um agente de crédito com 450 clientes,
cada qual com dois produtos, precisa
fazer 2.700 anotações à mão por sema-
na, ou mais de 140 mil por ano. Imagine
quantos zeros comidos e quantos dígi-
tos transpostos isso significa, sobretu-
do com uma força de trabalho pouco
qualificada.

Daí termos digitalizado o proces-
so. Como não achamos um software
adequado à tarefa, pedimos a ajuda

geradores a gás para garantir). Há pou-
co, começamos a testar aplicativos de
pagamento por mensagem de texto via
celular e tecnologias de autenticação
biométrica. Esses avanços dão a nossos
clientes a conveniência de administrar
a conta pela internet e aos agentes de
crédito uma certa proteção contra ban-
didos em busca de dinheiro vivo.

Clientela mais fiel
É possível que o fator mais importan-
te de nosso crescimento tenha sido o
foco extremo no cliente (algo que tal-
vez não seja tão óbvio para a maioria
das empresas interessadas em atuar na
base da pirâmide). Em tudo que faze-
mos, perguntamos "Funciona para o
cliente?"— mesmo que isso signifique
ir contra nossos próprios interesses a
curto prazo.

É diffcil descobrir o que é melhor pa-
ra um cliente na índia sem conhecer a
fundo o ritmo da vida local. O que fize-
mos foi nos relacionar com comunida-

de fornecedores para criar um pro-
grama próprio — um pacote especial
de aplicativos simples e fáceis de usar
por qualquer agente de crédito sem
conhecimento de computadores e com
diploma de segundo grau apenas. Co-
mo as parcelas dos empréstimos são pa-
dronizadas, os campos nos formulários
online já vêm preenchidos — é preciso
inserir apenas as exceções. Além disso,
graças ao acesso à internet, um agente
de crédito pode enviar dados sumariza-
dos à central horas depois das visitas em
campo feitas pela manhã (como o abas-
tecimento de energia é falho em muitas
áreas, instalamos baterias de carro ou

dês carentes de um jeito culturalmente
adequado. Quando começamos a son-
dar mercados e a obter informações
sobre potenciais clientes, por exemplo,
usamos exercícios visuais dos meus dias
de agente em campo na DDS. Em vez
de fazer a pessoa (muitas vezes analfa-
beta) descrever o padrão sazonal de su-
as necessidades de caixa, pedíamos que
fizesse uma representação visual com
palitos, sementes, moedas. Sugeríamos
o uso de pó de giz colorido e flores para
que mapeasse no chão o vilarejo — re-
velando indiretamente onde viviam os
mais pobres, de que tipo de produto
financeiro precisavam, que áreas eram.

controladas por esse ou aquele agiota,
e por aí vai. Em visitas a barraquinhas
de chá e almoços em restaurantes de
beira de estrada, pude conversar infor-
malmente com potenciais tomadores
de empréstimos e criar vínculos com
esse público.

Munidos desse conhecimento, cria-
mos uma série de produtos voltados a
nossos clientes, bem como mecanismos
para levá-los até eles. Com base naquilo
que os exercícios visuais tinham revela-
do sobre corno o dinheiro entrava e saía
em cada casa — qual era o dia do paga-
mento, quando venciam as contas, que
crises financeiras uma família enfren-
tava —, fixamos parcelas baixíssimas
para quitação do empréstimo, US$ i por
semana em certos casos. Na mesma veia,
o custo do seguro-saúde e de um seguro
de vida é de apenas US$ 10 ao ano e US$
0,25 por semana, respectivamente. Tam-
bém temos empréstimos sem juros para
emergências. São, todos, produtos caros
de administrar. Os fundos que usamos
para empréstimos de emergência, por
exemplo, são obtidos a juros de merca-
do. Mas não importa, pois a cliente pre-
cisa contar com algum apoio caso seu
barraco pegue fogo, digamos, ou não
possa voltar ao trabalho imediatamente
devido a complicações no parto.

Essa filosofia do cliente em primeiro
lugar também se estende a nossos pro-
cessos e sistemas. O salário de agentes
de crédito, por exemplo, não é atrelado
a índices de repagamento ou ao total
de empréstimos concedidos — algo pro-
vavelmente inexistente em empresas
de serviços financeiros convencionais.
Queremos evitar que um agente, no afã
de atingir metas, receba um pagamento
de alguém em situação difícil ou tente
emprestar mais dinheiro à cliente do
que ela precisa. Em vez de fazer a clien-
tela visitar uma agência, nossos agentes
de crédito percorrem os vilarejos em
mobiletes, marcando reuniões logo ce-
do — às 7 da manhã, digamos — para
que as clientes não percam parte do dia
de trabalho. Eazemos isso ainda que o
custo das viagens seja bastante elevado.
E não é só a gasolina; nossos agentes
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enfrentam monções, um sol escaldante
e, aqui e ali, estradas de terra em péssi-
mas condições.

A recompensa por esse esforço? A
profunda lealdade do cliente, algo que
vai resultar num índice de repagamen-
to de 99,5%-

Explorando a marca SKS
Como margens minúsculas e relações
caras com clientes podem gerar altos
retornos? O segredo dos resultados está
no volume. Nos últimos dez anos a SKS
liberou um total de US$ 725 milhões
em microcrédito — sem garantia — e
seguros a mais de 2 milhões de indi-
víduos em 30 mil vilarejos e favelas
da índia. Devido às mudanças que fi-
zemos em capital, capacidade e custos,
estamos crescendo a um ritmo anual de
quase 200%, somando 50 agências e 160
mil clientes novos por mês. E a curva

de crescimento da base de clientes está
subindo, de modo que devemos chegar
a 8 milhões de clientes até 2010.

O próximo passo é alavancar a mar-
ca para expandir uma rede já ampla de
distribuição. Com nossa imensa base
de tomadores, podemos fazer a seguin-
te proposta a fabricantes de sabonete,
roupas, aparelhos eletrônicos e outros
bens embalados: "Repassem a nós pro-
dutos de alta qualidade ao custo mais
baixo possível e garantiremos urna gran-
de fatia do mercado". Fizemos esse tipo
de acordo com duas seguradoras na ín-
dia, a ICICI Lombard e a Bajaj Allianz,
e com as empresas de telecomunicações
Nokia e Airtel. Já fornecemos a nossos
clientes um plano de telefonia com ce-
lulares da Nokia a um preço mais bai-
xo do que o do mercado. Também fomos
procurados por fabricantes de aparelhos
eletrônicos, varejistas e outras empre-

sas interessadas em usar nosso canal.
Resumindo, os clientes recebem bens

de alta qualidade e baixo custo; os for-
necedores encontram novos segmentos
de mercado; e a SKS e seus investidores
ficam com uma pequena margem de
lucro. É claro que a Sequoia não está
particularmente interessada em mar-
gens minúsculas. Mas quando se ofe-
rece 15 ou 20 produtos para 8 milhões
de clientes, com um pequeno lucro em
cada transação, entramos no território
da Google.

Vikram Akula (vikrom@sksindia.com)

é fundador e presidente da SKS Micro-
finance, empreso da índia que oferece

microcrédito e outros serviços financeiros
a mulheres de baixa renda.
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