
É contra o DNA, Bill
Quem quiser inc lu i r os pobres no cap i ta l i smo deve est imular o
empreendedorismo local, em vez de tentar mudar a cabeça das corporações

Celebridades, às vezes (traindo
certa culpa), dizem coisas assim:

"O capitalismo melhorou, sim, a vida
de muitas pessoas, mas também dei-
xou de fora bilhões delas". Como re-
mediar? Bill Gates propõe: "Precisa-
mos de um capitalismo mais criativo.
As grandes corporações podem ser o
instrumento para incluir mais gente
no sistema; são elas que têm as compe-
tências para fazer inovações tecnoló-
gicas que funcionem para os pobres".

Algum ogro ousaria discordar
de proposta tão generosa? Obriga-
do por perguntar. Se a história en-
sina algo, as grandes corporações
não serão o caminho. Veja por quê.

O capitalismo é construído sobre
o direito das pessoas "terem coisas"
("titularidade da propriedade pri-
vada", como dizem pomposamente).
Existem grandes diferenças entre
os cerca de 200 países que o prati-
cam, como ensina em livro recente o
scholar William Baumol. Há pelo me-
nos quatro tipos de capitalismo - de
qual deles Bill Gates está falando?

Em certos bolsões da América
Latina, do Oriente Médio árabe e da
África, há o que chamam de capi-
talismo oligárquico. Nele, riqueza
e poder são altamente concentra-
dos, e as regras existentes reforçam
essa situação. Naturalmente, Bill

Gates não está se referindo a isso.
Em outro tipo, o capitalismo é

guiado pelo Estado - governos in-
centivam os setores da economia
que identificam como tendo mais
chance de serem vencedores. As
economias do Sudeste Asiático ti-
veram sucesso assim, mas nas re-
giões miseráveis a que se refere Ga-
tes não há nada parecido com uma
base industrial da qual se possam
selecionar "vencedores". Esqueça.

Um terceiro tipo seria o capitalis-
mo de grandes corporações - o defen-
dido por Gates como veículo de inclu-
são para os pobres. Grandes empresas
dominam a produção e o emprego,
produzindo em massa inovações cria-
das por empreendedores. A Europa
ocidental e o Japão são exemplos. Será
que filiais de grandes corporações
desempenhariam esse papel em lu-
gares pobres? Difícil. Falemos claro:
grandes empresas tendem a só ino-
var para ganhar dinheiro da maneira

pela qual estão estruturadas para ga-
nhar dinheiro. Não lhes faltam talento
ou recursos, o que não têm é apetite
para arriscar - têm medo de gerar a
percepção de que podem tornar seus
acionistas mais pobres com inovações
de margem ($$) mais baixa. Esse tipo
de inovação é o único que pode dar
certo em "mercados de pobre". Gates
está exortando as grandes corpora-
ções a irem contra o próprio DNA. O
instinto delas é: inovação sim, mas
só do tipo "mais da mesma margem".

A IBM perdeu a liderança em
PCs porque não deu para conciliar
seus processos para comercializar
mainframes (caros e com margens
de mais de 60%), com processos para
PCs (baratos e com margens de 20%-
30%). Canon e Ricoh, com pequenas
copiadoras de mesa de margem baixa,
fizeram a poderosa Xerox sangrar. As
motos Honda idem, com as Harley-Da-
vidson. Rádios e TVs transistorizados
Sony acabaram com os modelos de
mesa da RCA (e com a própria RCA).

Inovações "para pobre" geral-
mente entram no mercado "por baixo"

têm performances inferiores, são
mais baratas e só têm apelo ao público
que não usa o produto-padrão. Quase
ninguém usava microondas na China
antes da Galanz. Com um modelo de
negócio de altos volumes a preços mui-
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