


O ECONOMISTA AUSTRÍACO JOSEPH
Schumpeter, um dos mais notáveis pen-
sadores do século 20, cunhou a expres-
são "destruição criativa" para designar
a revolução permanente do capitalismo
que avança à medida que novas tecno-
logias, empresas e modelos de negócios
substituem os antigos. Para Schum-
peter, a inovação é a força motriz do
capitalismo. Mais de meio século após
sua morte, um dos empresários mais
inovadores e dono da maior fortuna dos
Estados Unidos, William Henry Gates
III, conclama as corporações a usarem a
imaginação para livrar o capitalismo de
uma de suas mais clamorosas imper-
feições: o mesmo sistema que hoje leva
o mundo à produção de riqueza numa
escala jamais imaginada não consegue
eliminar uma desigualdade brutal en-
tre os mais ricos e os mais pobres. "Ca-
pitalismo criativo" é como Bill Gates,
fundador da Microsoft, batizou esse de-
safio no Fórum Econômico Mundial re-
alizado em janeiro passado em Davos,
em encontros em universidades e com
personalidades do setor público e dos
negócios e num artigo-manifesto pu-

blicado recentemente na revista Time.
Gates argumenta que os avanços

recentes na ciência, na tecnologia, na
medicina, na economia e na política
fazem com que o mundo de hoje seja
muito melhor que o mundo do passa-
do. A expectativa de vida nunca foi tão
alta, há novas possibilidades de cura
para diversas doenças, as mulheres
conquistam cada vez mais espaço na
sociedade e mais pessoas podem es-
colher seus governantes em eleições
democráticas, entre muitos outros
aspectos. Esses avanços, porém, não
resolvem a desigualdade - muitas ve-
zes, contribuem para acentuá-la - e não
beneficiam a população global como
um todo. Uma parcela gigantesca da
humanidade se mantém à margem
dos benefícios do progresso. "Cerca de
l bilhão de pessoas no mundo não têm
o suficiente para comer, eletricidade
ou acesso a água potável, coisas bási-
cas para nós", afirma Gates. E conclui:
"No sistema capitalista, quanto maior
a riqueza das pessoas, maior é o incen-
tivo financeiro para que elas tenham
suas necessidades atendidas. Quanto

menor a riqueza, menor o incentivo.
Precisamos encontrar uma maneira
de fazer com que os aspectos do capi-
talismo que beneficiam os mais ricos
beneficiem também os mais pobres".

Em junho passado, Gates deixou a
Microsoft (leia entrevista na pág. 92) para
se dedicar à Fundação Bill & Melinda
Gates. A instituição foi criada por ele
e pela mulher, em 2000, para desen-
volver projetos e injetar recursos que
ajudem a combater a pobreza, com base
em critérios sofisticados de avaliação
de resultados. Em 2006, ao receber
uma doação de US$ 30 bilhões do in-
vestidor Warren Buffett, tornou-se a
maior organização filantrópica privada
global. Com base em sua experiência
na fundação, Gates poderia sugerir o
assistencialismo como solução para
as mazelas do mundo. Em vez disso, a
reinvenção que propõe passa princi-
palmente pelas forças do mercado - e
dependerá em boa medida da capaci-
dade de as empresas criarem negócios
que envolvam as camadas mais baixas.
"As instituições sem fins lucrativos e
os governos têm um papel essencial



na solução dos problemas, mas leva-
rão tempo d e m a i s e trabalharem so-
zinhos", afirma. "São as empresas que
têm as habilidades para desenvolver
inovações que beneficiem os mais po-
bres. O desafio é desenhar um sistema
no qual incentivos como lucro e repu-
tação direcionem as companhias para
esse caminho. O capitalismo criativo é
uma abordagem na qual empresas, go-
vernos e organizações sem fins lucra-
tivos trabalham juntos para ampliar
o alcance do mercado de maneira que
seja possível reduzir a desigualdade."

A conclamação de Gates despertou
uma discussão acalorada. Entre outros
motivos, por seu histórico empresarial.
A Microsoft não só jamais buscou de-
senvolver negócios com a população
mais pobre como também cresceu am-
parada em práticas reconhecidamen-
te anticompetitivas. Em janeiro deste
ano, o jornalista político americano
Michael Kinsley criou o blog Creative
Capitalism - A Conversation, no qual
convida outros jornalistas, economis-
tas e demais interessados a debater as
idéias de Gates. Desde então, uma tor-
rente de análises e manifestações vêm
sendo publicadas no site. Algumas
serão reunidas num livro, com lança-
mento previsto para o fim deste ano.
As principais considerações foram re-
latadas por Kinsley num artigo intitu-
lado A Audácia de Bill Gates, publicado
na mesma edição da revista Time em
que o bilionário defendia a urgência
de "consertar" o capitalismo. "Os entu-
siastas do livre mercado acreditam que
qualquer objetivo que o capitalismo
tenha fracassado em atingir só pode
ser culpa da interferência do Estado",
escreve Kinsley. "Há quem acredite que
a ênfase de Gates em mudar o compor-
tamento das grandes corporações seja
equivocada. Melhor seria, dizem eles,
espalhar a música do livre mercado
em lugares onde a corrupção e a buro-

cracia ainda sufocam o capitalismo."
Na conclusão do artigo, Kinsley

alerta os leitores para o fato de que ele
próprio trabalhou para a Microsoft
por sete anos e é casado com uma con-
sultora e ex-presidente da Fundação
Gates. E afirma que a reação geral à
nova proposta do ex-patrão tem sido
positiva. "Ninguém pode condená-lo
pelo fato de colocar questões importan-
tes em discussão", afirma. "O timing é
perfeito. Há um interesse crescente, es-
pecialmente entre a população jovem,
em ajudar os mais pobres, e até mesmo
a corporação mais troglodita está sen-
do pressionada a ser ambientalmente
correta. É o momento certo para que o
maior titã corporativo de todos os tem-
pos dirija sua atenção para os proble-
mas que o software não pode resolver."

Há uma crítica recorrente ao cha-
mado de Gates: a de que seria abran-
gente demais. "O mais frustrante sobre
o debate iniciado por Bill Gates é que
o termo 'capitalismo criativo' é muito
vago e engloba os mais diferentes ti-
pos de atividade", afirma Clive Crook,
comentarista do britânico Financial
Times. De fato, na parceria entre seto-
res proposta por Gates há de tudo um
pouco - de iniciativas de promoção
do comércio justo (que permitam, por
exemplo, que pequenos agricultores
de café tenham sua produção vendida
para grandes redes como a Starbucks)
a ações que mais lembram os primei-
ros projetos de responsabilidade social
das empresas (como a campanha RED,
criada pelo músico e ativista Bono Vox,
segundo a qual companhias como Gap
ou Hallmark direcionam uma parce-
la do lucro de determinadas linhas de
produto para o Fundo Global de Luta
contra Aids, Tuberculose e Malária).
Mas é também verdade que Gates dá
ênfase especial a um aspecto bastante
específico e considerado muito pro-
missor: a possibilidade de as empresas



encontrarem formas lucrativas de se
relacionar com a população mais pobre.
Nesse terreno, a própria Microsoft está
tentando se mexer. Em abril de 2007, a
companhia criou o Unlimited Potential
Group, uma divisão formada por 150
funcionários que tem como objetivo de-
senvolver soluções de tecnologia para
as classes C, D e E em mercados como
América Latina, China, índia, Ásia e
Europa Central. A meta é alcançar l bi-
lhão de pessoas até 2015. "Cinco bilhões
de pessoas são hoje excluídas do merca-
do de tecnologia", afirma Jorge Salles,
gerente do Unlimited Potential Group
para a América Latina. "Vamos traba-
lhar com outros parceiros para testar
novos produtos e modelos de negócios
voltados para esse público. Aqueles que
tiverem resultados positivos tanto do
ponto de vista econômico quanto social
serão incorporados pela Microsoft."

A criação de negócios que benefi-
ciem ao mesmo tempo a população po-
bre e as empresas, defendida por Gates,
vem sendo objeto de estudo de diversos
pensadores nos últimos anos. Um de-
les é freqüentemente aclamado pelo
fundador da Microsoft: o indiano C. K.
Prahalad, professor da Universidade
de Michigan, responsável por popu-
larizar no mundo corporativo a teoria
da "base da pirâmide". Num artigo que
data de 2002 escrito em parceria com
Stuart Hart, professor da Universida-
de Cornell, Prahalad chamou a atenção
das empresas para as 4 bilhões de pes-
soas que sobrevivem com uma renda
anual de até US$ 1,5 mil. (Um estudo do
WRI/IFC de 2007 apontou 4 bilhões
de pessoas com renda anual de US$
3 mil.) Segundo Prahalad, o poder de
compra dessa população - sem acesso
a produtos e serviços que caibam nos
seus bolsos - é expressivo e representa
uma enorme oportunidade de negó-
cios para as grandes corporações, que
enfrentam mercados cada vez mais sã-



turados nas classes altas e têm voltado
suas atenções para os países emergen-
tes. Ao vender para os pobres, as em-
presas - especialmente as multinacio-
nais, com seus pesados investimentos
em pesquisa e desenvolvimento e suas
enormes redes de distribuição - ajuda-
riam a aliviar a pobreza. As referências
usadas por Prahalad no livro A Riqueza
na Base da Pirâmide tornaram-se famo-
sas. Entre elas, estão a brasileira Ca-
sas Bahia, que se transformou numa
potência do varejo ao concentrar seus
negócios nas classes C e D, e a Hindus-
tan Lever, subsidiária da Unilever na
índia, que desenvolveu, entre outros
produtos, um sabonete antibacteria-
no especialmente para a baixa renda.
(Leia entrevista com Prahalad na pág. 82.)

PROPOSTA RADICAL
Enquanto experiências inspi-

radas nas idéias de Prahalad e Hart
afloram - há hoje diversas iniciativas
empresariais sendo testadas mundo
afora (algumas são descritas no quadro da
próxima página)-, o economista benga-
li Muhammad Yunus, ganhador do
Prêmio Nobel da Paz em 2006, prega
uma abordagem mais radical: a cria-
ção de "empresas sociais" (social bu-
siness, em inglês), novas companhias
que tenham como prioridade gerar
benefícios sociais, e não lucros e divi-
dendos. Nesse modelo, os acionistas
recuperam apenas o capital investido
e todo o resultado gerado pela empre-
sa é usado para ampliar seu alcance ou
para melhorar a qualidade do produto
ou serviço. "Não apoio a idéia de que
devemos olhar para a população mais
pobre do mundo como uma oportu-
nidade de ganhar dinheiro. Acredito
que essa é uma mensagem errada e
que tornará o capitalismo pior do que
é hoje", disse Yunus a Época NEGÓ-
CIOS. "É preciso ir além. Nas empre-
sas sociais, você atua em benefício dos

outros, não de si próprio. Elas são di-
recionadas pela causa, não pelo lucro."

Yunus é o que se pode chamar de
um empreendedor serial da base da pi-
râmide. O banco de microcrédito cria-
do por ele já emprestou cerca de US$ 6
bilhões a mais de 7 milhões de pessoas
em Bangladesh e é apenas um dos ne-
gócios do grupo Grameen. Ele criou
muitos outros, como a Grameen Phone,
que se tornou a maior companhia de te-
lefonia celular do país, com 30 milhões
de usuários, e a Grameen Shakti, que
já instalou mais de 170 mil painéis de
energia solar em residências. Algumas
empresas do grupo Grameen têm fins
lucrativos (especialmente quando há
parceiros envolvidos), outras não. Mas
Yunus não é o dono de nenhuma delas.
As ações, segundo ele, são sempre de al-
guma organização sem fins lucrativos
pertencente ao grupo. As do Grame-
en Bank estão em poder das próprias
mulheres que tomam empréstimos.

Em outubro de 2005, Muhammad
Yunus e Franck Riboud, presidente
do conselho de administração e CEO
da francesa Danone, fabricante de ali-
mentos, almoçaram juntos em Paris.
O executivo solicitara o encontro por-
que queria discutir com o fundador do
Grameen Bank maneiras de avançar
na missão corporativa da Danone, que
é levar saúde ao maior número pos-
sível de pessoas. Yunus apresentou a
Riboud seu conceito de empresas so-
ciais e, antes mesmo do fim do almoço,
sugeriu uma parceria. Poucas semanas
depois, uma delegação de executivos
da Danone desembarcava em Daca.
Dali em diante, tudo aconteceu rapi-
damente. Em março de 2006, menos
de seis meses depois do bate-papo em
Paris, os dois grupos anunciaram a
criação da Grameen Danone Foods,
uma empresa social sediada em Ban-
gladesh que tem como missão comba-
ter a desnutrição. Uma fábrica de SOO



A NOVA ONDA DA BAIXA RENDA
D I V E R S A S I N I C I A T I V A S V O L T A D A S P A R A A C R I A Ç Ã O DE NOVOS N E G Ó C I O S ESTÃO S E N D O

CONDUZIDAS MUNDO AFORA. CONHEÇA ALGUMAS EXPERIÊNCIAS ELOGIADAS POR ESPECIALISTAS

DOS Criou dois programas - Patri-
mônio Hoy e Construmex - que ofe-

recem microfinanciamento na venda

de cimento e assessoria técnica para

a construção de moradias em comu-

nidades carentes. O Patrimônio Hoy

triplicou a taxa de consumo de cimen-

to entre os mexicanos mais pobres.

. ÍNDIA É

um fundo de investimento com fins lu-

crativos que tem em carteira mais de

US$ 25 mihões repassados por investi-

dores privados e púbiicos. Os recursos e
o conhecimento gerencia! do fundo são

repassados a instituições que oferecem

microfinanciamentos para pequenos ne-

gócios criados por empreendedores de

baixa renda em comunidades carentes.

CHILE A empresa

foi criada em 2005 para oferecer oportu-
nidades de emprego para pessoas pou-

co qualificadas- Faz a ponte entre can-

didatos - motoristas, carregadores de
carga, pedreiros - e potenciais emprega-

dores. Em 2007, a taxa de retenção dos

profissionais contratados foi de 90%.

VENEZUELA Opera

com planos de saúde para as classes D

e E cobrando mensalidades que variam

de US$ 4 a US$ 20. Criada em 2005, já

realizou cerca de 8 mil consultas, 5,5

mil visitas médicas domiciliares e 5 mil
exames laboratoriais para os mais de

20 mi! clientes que formam sua carteira.

PAÍSES

EMERGENTES Desenvolve e comer-

cializa vacinas para o tratamento de

doenças como dengue, febre amare-

la e malária. Para garantir a venda e a

rentabil idade dos produtos, pratica

preços acessíveis levando em conta

a realidade econômica de cada país.

GRAMEEN VEOLIA WATER BAN-

GLADESH É uma empresa social for-

mada pela associação da companhia

francesa Veolia Water e a Grarneen Heal-

thcare - subsidiária do grupo Grameen

voltada a trabalhos nas áreas de higiene
e saúde. Sua meta é investir meio mi-

lhão de euros para fornecer água tra-

tada a 100 mil pessoas de baixa renda.

MÉXICO Em parceria

com o governo, agentes financeiros e a

Ashoka, organização global de promoção

do empreendedorismo social, fornece a
pequenos agricultores sistemas de irri-

gação que podem aumentar em até 70%

a colheita em pequenas propriedades.

COLÔMBIA A fa-

bricante de pisos desenvolveu, em

parceria com organizações sociais de

Bogotá, um modelo de negócios para a

baixa renda. Fez adaptações no produ-

to, na distribuição e criou serviços para
os consumidores, incluindo a oferta de

crédito. Promotores de vendas são con-

tratados e treinados nas comunidades.

ÍN-

DIA Começou com um hospital no qual o

preço cobrado pela cirurgia de catarata

varia de acordo com o que o cliente pode

pagar. Hoje envolve um complexo hos-

pitalar, centro de fabricação de lentes e

medicamentos e banco de olhos. O mo-

delo é baseado em baixo custo e alta es-

cala, com índices de produtividade e qua-
lidade superiores à média do mercado.

ços de telefonia celular para sanar ca-

rências de aldeias isoladas. Um deles
faz transferência financeira como de-

pósitos e resgates por representantes
da empresa, e não em bancos. Outro é o

celular comunitário com baixas tarifas

que cresce por um sistema similar ao

de franquia, operado por um membro

da comunidade que recebe parte do

valor das chamadas como pagamento.



metros quadrados, a menor da Danone
no mundo, foi instalada em Bogra, na
região norte do país. Ali é produzido o
Shoktidoi, um iogurte especialmente
enriquecido com vitaminas e mine-
rais. "Se uma criança desnutrida toma
dois Shoktidoi por semana ao longo de
um ano, sua saúde melhora considera-
velmente", diz Yunus. O investimento
inicial foi dividido em partes iguais
entre o grupo Grameen e a Danone.

Bangladesh tem 150 milhões de
habitantes, com uma renda per capi-
ta inferior a US$ 4 por dia. "Sabíamos
que para fazer negócios com essas pes-
soas seria necessário um modelo real-
mente inovador", afirma Emmanuel
Marchant, diretor do Danone Com-
munities, um fundo de investimentos
lançado em 2006 pela companhia
francesa para financiar a criação de
empresas sociais. "Em experiências
semelhantes em outros países, como
Indonésia e África do Sul, conseguimos
alcançar apenas o meio da pirâmide."
Um documento da Grameen Danone
enumera os principais objetivos da
empresa: 1) oferecer um produto de
valor nutricional elevado; 2) criar em-
pregos; 3) proteger o meio ambiente e 4)
ser economicamente viável. O primei-
ro dos desafios já foi vencido. "Depois
de vários meses e diversas tentativas,
conseguimos chegar a uma fórmula
adequada e de sabor agradável para o
iogurte", afirma Marchant. "Os primei-
ros resultados de aceitação e penetração
do produto foram muito animadores."

A cadeia de negócios da Grameen
Danone foi estruturada tendo em vista
os objetivos descritos acima. Para que
mais empregos fossem criados, a fá-
brica tem pouca tecnologia instalada,
o que exige o uso de mão-de-obra in-
tensiva, contratada na região. Os prin-
cipais ingredientes são comprados de
pequenos agricultores que receberam
empréstimos do Grameen Bank para

começar seus negócios ou aumentar
a produtividade. O iogurte é vendido
para estabelecimentos comerciais ou
distribuído nas áreas rurais pelas "Gra-
meen ladies", as mulheres integrantes
da rede do Grameen Bank, que recebem
uma comissão sobre as vendas. "Além
de treiná-las em Bogra, tivemos de ir
até as comunidades e convencer seus
maridos e vizinhos de que se tratava de
um trabalho digno, porque eles viam a
atividade com desconfiança e, no início,
não apoiaram o projeto", diz Marchant.
"Isso ilustra como é desafiador traba-
lhar com questões de desenvolvimento
econômico. Estamos criando um em-
preendimento num dos contextos mais
desafiadores que já enfrentamos." Para
reduzir danos ambientais, a fábrica
capta água da chuva, transforma parte
dos resíduos em energia e limita a dis-
tribuição a um raio de 30 quilômetros.

O principal desafio da Grameen
Danone ê a viabilidade econômica. A
empresa vende atualmente cerca de 5
mil potes de iogurte por dia, emprega
50 funcionários e contrata 300 dis-
tribuidoras. De acordo com o conceito
de Yunus, uma empresa social, como
qualquer outra, precisa ser capaz de
cobrir seus custos e andar com as pró-
prias pernas. É isso que o difere, por
exemplo, de organizações de caráter
social que dependem de financiamento
externo. Segundo Marchant, em cerca
de dois anos a fábrica atingirá sua capa-
cidade total de produção e a Grameen
Danone deverá operar no azul. Para
chegar lá, porém, terá de passar por
um duro teste. Com o aumento do pre-
ço das commodities, o preço do leite em
Bangladesh subiu 65% no último ano.
Resultado: em abril passado, o preço
do Shoktidoi precisou ser reajustado e
passou de 5 para 8 taças, algo como US$
0,10. "Nossa equipe está trabalhando
para voltar ao valor antigo e criar pro-
dutos ainda mais baratos", diz Mar-



chant. Além da viabilidade econômica,
a Grameen Danone precisará provar
que é capaz de gerar resultados em in-
dicadores sociais, mais especificamen-
te na redução da pobreza na região e na
melhoria da saúde das crianças. Uma
segunda fábrica já está prevista e deve-
rá ser inaugurada em 2009.0 Danone
Communities, que tem participação
de outros investidores além da com-
panhia francesa e é administrado pelo
Crédit Agricole, planeja o lançamento
de dois novos negócios. Nas empresas
financiadas pelo fundo, em sintonia
com o modelo de Yunus, também não
são gerados dividendos. Quem coloca
ali seu dinheiro pode recuperar o va-
lor investido mais o custo do capital.

BOP VERSÃO 2.0
"Entendo o ponto de vista do pro-

fessor Yunus, mas não estou conven-
cido de que a comunidade empresarial
esteja preparada para aceitar a idéia de
criar negócios sem lucro", disse Stuart
Hart a Época NEGÓCIOS. "Também
não acredito que a abordagem que ele
propõe permitirá levantar novos inves-
timentos e criar novos negócios com as
camadas mais pobres na velocidade ne-
cessária." Nos últimos meses, os cria-
dores do conceito da base da pirâmide
(conhecido em inglês pela sigla BOP)
vêm buscando refinar suas idéias e in-
corporar críticas recebidas de outros
especialistas. Entre elas, a de que au-
mentar o consumo nas camadas mais
baixas acarretaria conseqüências am-
bientais drásticas. Hart afirma que três
problemas ficaram claros nos últimos
anos. O primeiro: assim como ocor-
re no mercado desenvolvido, a maior
parcela dos produtos vendidos para a
baixa renda de fato não leva em conta
os danos ambientais da produção, do
uso e do descarte. "O risco de acelerar
a catástrofe ambiental é enorme", diz.
"As companhias deveriam enxergar a



"O OBSTÁCULO E A MENTALIDADE
EM ENTREVISTA EXCLUSIVA A ÉPOCA NEGÓCIOS, C. K. PRAHALAD CONDENA EXECUTIVOS QUE TENTAM PROTEGER

A FORMA TRADICIONAL DE FAZER NEGÓCIOS E SE ESQUIVAM DE OPORTUNIDADES NA BASE DA PIRÂMIDE

A primeira onda de negócios na base
da pirâmide preocupou-se mais com
os resultados para as empresas do que
para os pobres? A preocupação sempre
foi criar valor mútuo. Não há mercado
se o comprador e o vendedor não vêem
valor na troca. A novidade aqui é que
estamos criando uma maneira nova de
fazer negócios com outros atores - como
ONGs ou programas governamentais
- que nos dão acesso ao pobre e nos
permitem servi-lo. O objetivo deve ser
encontrar soluções de mercado econo-
micamente viáveis, e não creio que só as
multinacionais sejam capazes disso. As
soluções virão de múltiplas fontes. Cha-
mo isso de co-criação. Os negócios pre-
cisam convergir para um pacto social.

Que obstáculos as grandes empresas
enfrentam na tentativa de fazer negó-
cios com esse público? O maior obstá-
culo é a própria mentalidade. Muitas
empresas não estão dispostas a correr
riscos e a desafiar seus pressupostos.
Os executivos têm sua cota de culpa,
porque tentam proteger a forma atu-
al de fazer negócios e, com isso, es-
quivam-se de novas oportunidades.

No prefácio do livro "Sustentabilidade:

desafios e soluções na base da pirâ-

mide" [ainda não publicado no Bra-

sil], Stuart Hart aponta equívocos no

conceito original. Afirma que muitas

iniciativas não são voltadas para a ver-

dadeira base da pirâmide e que muitas

empresas erram ao piorar a qualidade

dos produtos e baixar o preço. Qual sua

opinião a esse respeito? Eu concordo.

No início da década, o senhor afirmou
que as empresas interessadas nesse
mercado precisariam criar estratégias
com um enfoque "radicalmente novo".
Isso de fato ocorreu? As empresas se
deram conta de que não podem vender
seus produtos e serviços somente para
o topo da pirâmide. Elas foram obri-
gadas a desenvolver novos produtos,
novos modelos de negócios e uma nova
estrutura de custos. Veja o caso do tele-
fone celular. Hoje qualquer pessoa tem
um celular. Mas para isso foi preciso
criar o modelo pré-pago, derrubar o
preço do aparelho e criar todo um novo
sistema de serviços. Isso permitiu que
3 bilhões de pessoas estivessem conec-
tadas pela primeira vez na história. O
celular está mudando a vida das pesso-
as. Agora um agricultor pode verificar
os preços antes de vender seu produto.
Podemos fazer pequenos pagamentos
utilizando mensagens de texto. É possí-
vel fazer remessas de dinheiro pelo ce-
lular. Ao mesmo tempo, as microfinan-

ças, como oferta de crédito e seguros
para a baixa renda, começam a ter boa
aceitação. Os novos enfoques permitem
chegar à população mais pobre e man-
ter custos baixos e qualidade elevada.

A idéia de negócios na base da pirâmide
foi criticada por pessoas que acreditam
que estimular o consumo dos pobres
poderá acelerar o colapso ambiental
e é insuficiente como forma de com-
bater a pobreza. O que o senhor pensa
sobre isso? É uma questão ideológica.
Minha perspectiva é clara: quero que
os pobres tenham tantas oportunida-
des de escolha quanto eu. Não quero
ser elitista e decidir o que é bom para
eles. Outros, porém, pensam diferen-
te e acham que podem decidir o que os
pobres devem ter. Eles não crêem que
sejamos capazes de inovar no que diz
respeito às implicações para o meio
ambiente. A inclusão da base da pirâ-
mide nos obriga a pensar na sustenta-
bilidade. Não há como não considerar
o impacto ambiental, dado o tamanho
e o volume desse mercado. Além dis-
so, não falo apenas em transformar
essas pessoas em consumidores, mas
também em produtores. Temos de dar
atenção tanto ao consumo quanto à
produção e compreender que isso pode
elevar a renda da base da pirâmide.

Como resolver o "ônus da pobreza"?

Cunhei esse termo para chamar a aten-
ção para o fato de que pobres pagam
mais por tudo - crédito, alimentos,
água. Se os tornarmos parte do setor or-
ganizado e os libertarmos das muletas



da agiotagem, economizaremos seu
dinheiro. Se tomo emprestado US$
100 para cuidar de um bebê doente,
devo pagar 15% ou 200% de juros?
Se esses juros forem reduzidos de
200% para 15%, não haverá um im-
pacto positivo na renda da família?

Em entrevista a Época NEGÓCIOS,
o Prêmio Nobel Muhammad Yunus
afirmou que os pobres não devem
ser vistos como uma oportuni-
dade para gerar lucros, mas, sim,
como um incentivo para a criação
de empresas sociais (que não ge-
ram dividendos). Como o senhor
responde a isso? Minha posição é
a seguinte: todo negócio precisa de
um superávit. A forma como você
usa esse superávit varia - ele pode
gerar dividendos que são distribuí-
dos aos acionistas ou pode ser rein-
vestido no negócio. Se tomarmos
dinheiro emprestado com juros a
10% e obtivermos retornos de 5%,
será impossível sustentar o negócio
por muito tempo. Isso é elementar.
Temos de ter retorno de 11%. Pode-
se discutir qual seria o valor "cor-
reto" do custo de capital ajustado
pelo risco; o que não podemos tole-
rar é que não haja produtividade.

Qual sua opinião sobre empresas

sociais, como a Grameen Danone?

O grupo Grameen tem vários ne-
gócios: há o Grameen Bank, Gra-
meen Phone, Grameen Danone etc.
A questão é a seguinte: a Grameen
Phone também é um empreendi-
mento social sem retorno algum?
A Danone pode fazer negócios com
esse enfoque favorável aos pobres
do mundo todo? Poderia agir dessa
forma na China, por exemplo? Ou só
de forma limitada, em Bangladesh?

base da pirâmide como um laborató-
rio para a criação de tecnologias lim-
pas." Prahalad concorda: "A inclusão
dos mais pobres nos obriga a pensar a
sustentabilidade". Hart também aler-
ta para o fato de que muitas iniciativas
classificadas como base da pirâmide
pelas empresas não atingem os mais
pobres. Alcançam, na verdade, as ca-
madas um pouco menos abastadas que
aquelas já tradicionalmente atendidas.

A terceira, e possivelmente mais
grave questão, está relacionada a evi-
dências de que simplesmente trans-
formar pobres em consumidores não é
suficiente para mitigar a pobreza. "Es-
tou completamente de acordo com essa
idéia", diz Hart. "Por isso defendo que
as empresas evoluam para um novo es-
tágio de relacionamento com as cama-
das mais baixas." Na primeira geração
de negócios na base da pirâmide, que
ele chama de BOP 1.0, as companhias,
de uma maneira geral, chegaram com
modelos prontos. Reduziram seus cus-
tos, fizeram adaptações no produto e na
embalagem e olharam para os pobres
essencialmente como potenciais con-
sumidores. "Essa fase foi importante
como primeiro aprendizado, mas era
muito transacional, parecida com a for-
ma tradicional de fazer negócios", afir-
ma. O resultado é que muitas iniciativas
enfrentaram resistência, fracassaram e
geraram pouco - ou nenhum - retor-
no para as populações envolvidas. "Só
será possível gerar valor mútuo se as
empresas conseguirem ir além, num
enorme esforço de inovação." Na fase
2.0, Hart defende que as companhias
envolvam os pobres na concepção de
novos modelos voltados para a base
da pirâmide. Diz que eles devem par-
ticipar de diversas etapas da cadeia e
ser vistos não somente como consu-
midores, mas como empreendedores
e parceiros. Com isso, acredita, será
possível não só dar acesso a novos pro-

dutos e serviços mas também desenvol-
ver a infra-estrutura e a economia das
comunidades e aumentar sua renda.

A onda 2.0 de iniciativas na base
da pirâmide já começou. O Protocolo
BOP - um conjunto de diretrizes que
está sendo desenvolvido pelas univer-
sidades de Cornell, Michigan e pelo
World Resources Institute, entre ou-
tros parceiros - está sendo aplicado na
criação de novos negócios com a popu-
lação mais pobre de diversos países.
Em Flint, no estado americano de Mi-
chigan, onde a General Motors deixou
milhares de moradores sem emprego e
um terço da população não tem plano
de saúde, o modelo do protocolo está
sendo usado por duas empresas do
setor de saúde que pretendem criar ca-
nais para oferecer seguro a quem não
consegue pagar os planos tradicionais.
Multinacionais como Du Pont e John-
son & Johnson desenvolvem projetos li-
gados ao protocolo na índia e na África.

Um estudo do Banco Interamerica-
no de Desenvolvimento (BID) lançado
em março deste ano mapeia como as
companhias estão trabalhando com
a base da pirâmide. A pesquisa - com
amostragem de 521 médias e grandes
empresas da América Latina e do Cari-
be - constatou que 28% delas incluem a
baixa renda como consumidora de seus
produtos, 25% inserem esse público no
processo de produção e 42% fazem as
duas coisas. O BID criou um progra-
ma, batizado de Oportunidades para
a Maioria, que identifica e apoia ações
empresariais voltadas para as 360
milhões de pessoas - cerca de 70% da
população da América Latina e do Ca-
ribe - que vivem com renda mensal de
até US$ 300, nessa região. "O objetivo
é criar arranjos de mercado que façam
sentido para o setor privado", afirma o
economista brasiliense Luiz Ros, dire-
tor do Oportunidades para a Maioria. A
abordagem do programa envolve a cria-



ção de cadeias de suprimentos e de dis-
tribuição locais, _uso de tecnologias no
desenvolvimento de produtos de qua-
lidade e mais acessíveis e a formação de
parcerias com ONGs e governos locais.

Em junho, o Oportunidades para a
Maioria anunciou um aporte de US$ 25
milhões para o fundo mexicano Ignia.
Criado há um ano, o Ignia é o primei-
ro fundo de venture capital da América
Latina voltado exclusivamente para a
base da pirâmide. "O capitalismo cria-
tivo não pode depender apenas das
tentativas de empresas já estabelecidas.
Precisamos criar novos empreendi-
mentos que sejam 100% voltados para
a baixa renda", afirma Michael Chu,
diretor do Ignia e ex-CEO da Accion
International, uma das primeiras orga-
nizações de microcrédito do mundo. "O
mundo das microfmanças mostra que
esse é o caminho. Para fazer diferença
do ponto de vista do impacto social, é
necessário combinar atividade econô-
mica com retorno financeiro." O Ignia
já recebeu outros aportes e pretende
chegar a US$ 100 milhões. Busca pro-
jetos em áreas como saúde, habitação,
educação e infra-estrutura. "Existe
uma enorme oportunidade de criar in-
dústrias que sirvam os mais pobres."

NEGÓCIOS INCLUSIVOS
Na periferia de Ponta Grossa, no

interior do Paraná, uma marcenaria-
escola ensina a homens e mulheres a
trabalhar com madeira, do corte das to-
ras e placas de MDF à montagem e aca-
bamento de móveis. Adão Rodrigues,
de 40 anos, é um dos freqüentadores
das aulas. Ajudante-geral numa paró-
quia da cidade, com uma renda mensal
de R$ 450, encontrou na pequena ofici-
na a possibilidade de melhorar de vida.
"Como já fui viciado e alcoólatra, tinha
dificuldade em arrumar trabalho", afir-
ma. "As pessoas prometiam que, se eu
melhorasse, teria uma oportunidade.

No fina! do século passado, a no-
ção de que as companhias deve-
riam ir além do assistencialismo
e se preocupar com a gestão res-
ponsável ganhou força. Surgiu a
responsabilidade sócia! empre-
saria!, que trata do relacionamen-
to ético com todos os públicos
afetados pelos negócios. Tor-
nou-se popular a crítica do eco-
nomista Milton Friedman à idéia.
Ele defendia que as empresas
deveriam preocupar-se apenas
com o retorno para os acionistas.

Aí, resolvi melhorar." A marcenaria-
escola foi criada pela Prefeitura de Pon-
ta Grossa e pelo Rotary Club para dar
um ofício a pessoas como Rodrigues,
que sobrevivem de bicos ou querem
um trabalho melhor. Para se sustentar,
precisava criar condições para que os
ex-alunos fossem absorvidos pelo mer-
cado moveleiro. Foi quando a Masisa,
uma multinacional do setor, enxergou
ali a oportunidade de desenvolver um
projeto piloto na base da pirâmide.

Com faturamento de US$ 965 mi-
lhões em 2007, a Masisa é líder na pro-
dução de painéis de madeira na Amé-
rica Latina. É controlada pelo Grupo
Nueva, do milionário suíço Stephan
Schmidheiny, um dos empresários pre-
cursores do movimento pelo desenvol-
vimento sustentável. Desde o início do
ano passado, a Masisa tem uma ambi-
ciosa meta corporativa. Até 2010,10%
de seu faturamento nos cinco países
onde opera deverá vir de "negócios in-
clusivos", a expressão usada pelo grupo
para classificar iniciativas que envol-
vem as classes C, D e E. "Não se trata de
uma estratégia de filantropia, nem de
posicionamento de marca", afirma Ale-
jandro Espinosa Carey, diretor da Ma-
sisa no Chile. "É um modelo com fins
lucrativos e comprometido com resul-
tados sociais." No Brasil, os executivos
da empresa estão quebrando a cabeça
para descobrir como atingir a meta. No
começo deste ano, alguns deixaram o
escritório para uma imersão de dois
dias na periferia da capital paranaense.
O objetivo era observar como vivem as
pessoas da baixa renda e traçar novas
estratégias de negócio que as incluam
em algum ponto da cadeia de valor - do
fornecimento de matéria-prima à dis-
tribuição ou consumo do produto final.
Na pequena oficina de Ponta Grossa,
encontraram uma maneira de começar.

O plano da Masisa é transformar a
marcenaria num negócio que empre-
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gue os aprendizes, gere renda para eles
e impulsione o comércio na base. Além
de fabricar e montar os móveis, serão
identificados alunos com tino para as
vendas. A idéia é que as peças produzi-
das sejam comercializadas na própria
comunidade. Além do conhecimento
sobre o negócio, a Masisa entra com o
desenvolvimento de um catálogo de
móveis com design sob medida para a
realidade desse público. "As necessi-
dades dessas pessoas são diferentes",
diz Jorge Hillmann, diretor-geral da
Masisa no Brasil. "A estante vendida
em lojas convencionais, na maioria
das vezes, é enorme, nem mesmo cabe
nas casas da periferia." A distância
entre um projeto piloto como esse e a
meta de 10% de negócios inclusivos
é gigantesca. Para atingir seu objeti-
vo, a Masisa precisará fazer com que a
marcenaria cresça, além de espalhar
muitas outras pelo país. O modelo,
por enquanto, está sendo copiado em
Curitiba e Belo Horizonte, onde terá
apoio da Fundação Avina (também
do grupo Nueva) e das ONGs Aliança
Empreendedora e Rede Cidadã. Sob o
argumento de que possui ações listadas
em bolsa, a Masisa não revela metas
específicas de seu plano de expansão.

Outra proposta centrada na for-
mação profissional está sendo testada
em São Paulo pela Amanco, controla-
da pela mexicana Mexichem. De olho
no déficit de mão-de-obra no setor de
construção civil, a fabricante de tubos
e conexões decidiu investir em treina-
mento de profissionais de baixa renda
que já atuam no setor. Criada em 2007,
a Doutores da Construção tem como
meta aperfeiçoar o trabalho das mais
de 4 milhões de pessoas que sobrevi-
vem do segmento e reduzir o índice de
trabalhadores despreparados, uma
vez que mais de 70% deles não têm
nenhum tipo de formação. Para dar
escala ao programa, os cursos são te-

SUSTENTABILIDADE
A preservação dos recursos am-
bientais e culturais para as gera-
ções futuras - base do conceito
de desenvolvimento sustentável
- ganhou espaço nas empresas
na forma do triple bottom Une,
que enfatiza a necessidade de
gerar resultados nos âmbitos
econômico, social e ambiental, A
abordagem da sustentabilidade
- com grande ênfase dada, mais
recentemente, à questão ambien-
tal - misturou-se com a da res-
ponsabilidade social empresarial.

C. K. Prahalad e Stuart Hart de-
fenderam, num artigo publica-
do em 2002, o argumento de
que as empresas deveriam criar
produtos e serviços para as ca-
madas pobres, como forma de
ampliar o mercado e aumentar
os lucros. Prahaiad e Hart vêm
aprimorando o conceito e hoje
falam no desenvolvimento de
tecnologias limpas e de modelos
de negócios que envolvam os po-
bres em outras etapas da cadeia.

lepresenciais - transmitidos ao vivo,
via satélite, em cerca de 180 lojas de
materiais de construção espalhadas
pelo país. "A parceria é essencial para
o sucesso da Doutores", afirma Marise
Barroso, diretora da Amanco. "As lojas
são o principal canal de comunicação
entre a empresa e esses profissionais."
Hoje a Doutores da Construção conta
com outros parceiros, como Astra, Co-
ral e 3M, anunciantes do programa de
TV no intervalo das aulas. Mais de 40
mil pessoas já passaram pelos cursos.

Na sala de aprendizado, um telão
projeta a imagem do instrutor que vai
falar sobre o tema do dia: pintura, hi-
dráulica, alvenaria, elétrica. Pelo com-
putador, os alunos podem interagir
com o professor. Ao final do curso, os
profissionais treinados passam por
testes e, quando aprovados, ganham
um espaço no portal Doutores da Cons-
trução, com nome, telefone e um breve
currículo - uma espécie de certificação
de que foram qualificados e têm o tra-
balho recomendado pelo programa.
No site, o cliente pode localizar e esco-
lher pedreiros, encanadores, pintores
e eletricistas que participaram dos
cursos. Getúlio Takagi, que trabalha
como autônomo, já assistiu a todas as
aulas da Doutores e recomenda o cur-
so. "Descobri que eu deixava muito a
desejar como profissional", afirma. "Re-
solvi me aperfeiçoar para ganhar mais
clientes." Segundo ele, a procura por
seus serviços dobrou e sua renda men-
sal cresceu. O retorno financeiro não
se restringe aos profissionais. Como a
aplicação dos produtos da Amanco é
demonstrada no curso, os prestadores
de serviço acabam recomendando a
marca para seus clientes. Nas lojas que
aderiram às aulas da Doutores da Cons-
trução, as vendas dos itens da empresa
são cerca de 35% maiores que em ou-
tras unidades. "O consumidor compra
mais, o profissional tem mais renda e a



indústria se beneficia", afirma Marise.
Numa pesquisa recente com 33 or-

ganizações na América Latina e na Es-
panha, uma equipe do Social Enterpri-
se Knowledge Network (SEKN) - uma
rede de colaboração acadêmica da qual
fazem parte, entre outros, Harvard Bu-
siness School, Pontifícia Universidade
Católica do Chile e Universidade de São
Paulo - identificou algumas questões-
chave para que os chamados negócios
inclusivos prosperem. "Está claro que
não se trata apenas de vender para os
pobres, mas de efetivamente trabalhar
com eles", afirma Patrícia Márquez,
professora da Universidade San Diego
e uma das autoras do estudo. Entre os
itens mais importantes estão a neces-
sidade de reforçar a infra-estrutura já
existente na base da pirâmide, aprender
a lidar com a informalidade e atuar em
coordenação com organizações sociais
e o setor público. "Também é essencial
desenvolver o que chamo de inovação
paciente. Estamos falando de criar no-
vos mercados e cadeias de valor e isso
leva tempo, não dá para esperar resul-
tados imediatos." Patrícia discorda de
um aspecto central na concepção clássi-
ca da base da pirâmide: a de que o prin-
cipal papel será desempenhado pelas
grandes empresas. "Há pequenas e mé-
dias empresas, além de diversas orga-
nizações sociais, criando modelos mui-
to promissores em diversos lugares."

Urna experiência inovadora está
sendo desenvolvida no Brasil pela
Ashoka, uma organização global que
apoia 2 mil empreendedores sociais em
mais de 60 países. Para criar pontes
entre os setores social e privado e de-
senvolver mercados nas camadas mais
baixas, a Ashoka criou o programa Ci-
dadania Econômica para Todos. "Dois
terços da população global não estão li-
gados ao mercado formal e não são aten-
didos pelas empresas", afirma Valeria
Budinich, criadora do programa. "São

Trata-se, segundo Bill Gates, de
uma abordagem na qual empre-
sas, governos e organizações sem
fins lucrativos trabalham juntos
para ampliar o alcance dos meca-
nismos de mercado, incluindo as
populações mais pobres. Gates dá
ênfase à atuação das empresas e
à necessidade de que elas sejam
reconhecidas por suas ações.

O Prêmio Nobel Muhammad Yu-
rius, criador do Grameen Bank,
defende um novo modelo de em-
presa sem lucros ou dividendos.
De acordo com a proposta, os re-
cursos gerados pelo negócio são
reinvestidos na companhia e os
acionistas podem recuperar ape-
nas seu investimento iniciai. Algu-
mas companhias do grupo Gra-
meen funcionam dessa maneira.

pessoas que, quando muito, têm acesso
a serviços ineficientes ou mais caros."
O modelo proposto pela Ashoka é a
criação de "cadeias híbridas de valor"
que estimulem a atividade de pequenos
empreendedores e sejam voltadas para
a oferta de produtos e serviços adequa-
dos para a baixa renda, com a partici-
pação de empresas e organizações so-
ciais. No Brasil, o tema escolhido para
o projeto piloto foi a habitação popular.

Em Colinas do Oeste, uma comu-
nidade de baixa renda em Osasco, na
Grande São Paulo, a Ashoka inaugurou
o Clube da Construção A Casa É Sua.
Trata-se de um escritório que presta
assessoria técnica para moradores que
desejam construir, ampliar ou refor-
mar suas casas. "Nas classes de baixa
renda, o que existe é a auto-construção.
As pessoas fazem tudo sozinhas num
processo ineficiente, caro e com enorme
desperdício", afirma Rachael Botelho,
coordenadora da Ashoka. O negócio do
A Casa É Sua é acompanhar todas as
etapas do processo: do desenho da plan-
ta até a compra de materiais e o acompa-
nhamento da obra. O escritório é forma-
do por um engenheiro e um arquiteto
contratados fora da comunidade, esta-
giários e duas profissionais seleciona-
das no próprio bairro: uma promotora
de vendas e uma consultora financeira,
que ajuda os clientes a planejar o orça-
mento, adequar o projeto à renda da fa-
mília e, quando necessário, conseguir
crédito. Os clientes pagam pelo serviço
- uma mensalidade que varia entre R$
15 e R$ 25, durante um ano. "Cobrar é
um enorme desafio, porque essa cultu-
ra não existe", diz Rachael. "Mas nosso
objetivo como negócio social é estabe-
lecer uma relação comercial, em vez de
uma ação assistencialista." Quatro lojas
de material de construção do bairro,
mais a Votorantim Cimentos, primeira
grande empresa parceira, oferecem des-
conto na compra dos materiais. A pre-



feitura de Osasco também é envolvida e
informa se o terreno ou a casa em ques-
tão está regular e pode ser reformada.

Wellinton Rodrigues é um dos dez
primeiros clientes do clube da constru-
ção. Mudou-se de Teresina, no Piauí,
para Colinas do Oeste há cinco anos
com a mulher e três filhos, não possui
emprego fixo e mora numa casa de ma-
deira. Rodrigues quer colocá-la abaixo
e construir no lugar uma casa de alve-
naria com dois andares e espaço para
uma estante com livros. Ele já tem o
projeto feito pelos profissionais do A
Casa É Sua em mãos. "Minha mulher
havia feito um primeiro desenho, mas
o pessoal do clube sugeriu mudan-
ças", diz ele, mostrando a planta. "No
primeiro piso, vamos fazer a cozinha,
a lavanderia e o banheiro mais pró-
ximos, para economizar material hi-
dráulico. O novo projeto também vai
aumentar a ventilação e a iluminação
natural." Além de Rodrigues, há outros
40 clientes pré-cadastrados, aguar-
dando a autorização da prefeitura.

O projeto tem metas claras e prevê
atingir o equilíbrio financeiro quando
o escritório possuir mil clientes. (Hoje o
custo de R$ 12 mil mensais, que inclui o
aluguel do espaço e os salários dos pro-
fissionais, é pago pela Fundação Hilti,
organização que financia o programa de
habitação popular da Ashoka.) Segun-
do Rachael, isso ocorrerá em dois anos.
No momento, ela está conversando com
outras prefeituras da Grande São Pau-
lo. A idéia é reproduzir o A Casa É Sua
e criar escritórios que possam atender a
vários bairros ao mesmo tempo. O pro-
grama da Ashoka tem o objetivo ambi-
cioso de chegar a 100 comunidades até
2012. "Teremos de provar que a cadeia
híbrida na habitação popular dá certo."

Segundo os pesquisadores do
SEKN, qualquer resposta efetiva de
combate à pobreza precisa abranger
três condições fundamentais. Diante

da magnitude do problema, as solu-
ções precisam ser capazes de crescer
e ser replicadas. Em segundo lugar,
deve haver compromisso de longo
prazo. Os desafios são intrincados e
podem levar anos para ser superados.
O terceiro ponto está relacionado à
questão da eficiência. Num ambiente
de escassez, é necessário conseguir ti-
rar o máximo de cada recurso. Ainda
é cedo para dizer se as novas experiên-
cias de negócios na base da pirâmide
conseguirão superar esses desafios, se
consolidar e provar sua viabilidade.
"Para mim, está claro que será possível
atacar a pobreza quando as soluções de
mercado voltadas para as classes mais
baixas ganharem escala e consegui-
rem competir com os modelos tradicio-
nais de negócios", afirma Stuart Hart.

Em seus discursos, o recém-conver-
tido Bill Gates declara-se impaciente,
mas otimista. "As críticas ao capitalis-
mo criativo me fazem lembrar uma pia-
da na qual um economista pisa numa
nota de US$ 10 jogada no chão e o ami-
go que o acompanha pergunta por que
ele não pegou o dinheiro", diz Gates.
"A resposta é: o dinheiro não estava lá.
Se estivesse, alguém já o teria levado!"
Ignorar as oportunidades do capitalis-
mo criativo, segundo Gates, é deixar as
notas de US$ 10 espalhadas pelo chão
e perder de vista a chance de estimular
a inovação nas empresas e fazer a di-
ferença na vida de bilhões de pessoas.
"Em vez de cometer esse erro, os pes-
quisadores e estrategistas nas compa-
nhias deveriam entrar na discussão so-
bre como entender as necessidades dos
mais pobres e atendê-las com as melho-
res idéias." O prêmio pode ser nada me-
nos do que a solução do problema mais
desafiador da história do capitalismo.
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