
Yunus em aldeia de
Bangladesh, com população
beneficiada pela concessão
de pequenos empréstimos

uhammad Yunus, o pioneiro
do microcrédito - concessão
de empréstimo a pequenos
empreendedores com
dificuldade de acesso ao
sistema financeiro

t radic ional , descreve um cenário inimaginável
atualmente: um mundo sem bancos. Um mundo sem
acesso rápido a dinheiro, sem caixas eletrônicos, sem
processamento de cheques ou linhas de crédito.

"Se você é pobre, esse mundo já existe", disse
Yunus em entrevista para a Mundo Corporativo
depois de uma palestra organizada pela Universidade
de Georgetown, em Nova York, no mês de abril.
"Dois terços da população do mundo vivem isso
todos os dias."

Yunus nasceu e passou a infância em Bangladesh,
um pequeno e populoso país situado na Ásia,
que obteve a independência do Paquistão em
1971. Atuando como professor de Economia na
Universidade de Chittagong, Yunus passou, em
1974, a estudar a situação da população que vivia
em uma aldeia próxima ao campus e percebeu
que a grande dificuldade das pessoas daquela
comunidade era o fato de que, impossibilitadas de
obter crédito nos bancos comerciais pela falta de
garantias colaterais, não tinham outra saída a não
ser apelar para os empréstimos concedidos por
agiotas, sempre acompanhados de juros altíssimos.
Para conseguir pagar esses empréstimos, elas
submetiam-se a condições de trabalho equivalentes
às de escravos.

Em 1983, Yunus fundou o Grameen Bank (o "Banco
da Vila", em bengali, a língua local), com o objetivo
de emprestar pequenas quantidades de dinheiro aos
pobres e livrá-los da exploração dos agiotas, iniciativa
que foi vista por muitos na época como um péssimo
negócio. A primeira série de empréstimos destinou-se
a 42 artesãos e foi de US$ 27 para cada um. A



concessão dessa pequena quantia de crédito não

apenas ajudou a tirar as pessoas do nível de pobreza

extrema, como também mostrou ser um investimento

sólido e sustentável.

Hoje, com 8 milhões de clientes e quase 100% de

adimplência - tendo fechado no vermelho em apenas

3 dos 25 anos de ope ração , o Grameen tem obtido

tanto sucesso que, no ano passado, se expandiu para

os Estados Unidos. Desde janeiro de 2008, cerca de

US$ 1 milhão foram emprestados por essa instituição

a 400 pessoas no bairro de Jackson Heights, no

Queens, em Nova York.

Algumas características do funcionamento do Grameen

Bank são semelhantes às de um banco tradicional.

O rendimento, por exemplo, vem, evidentemente,

dos juros pagos por devedores. Entretanto, segundo

Yunus, o modelo de empréstimo é baseado em um

sistema de confiança, reconhecimento de potencial

e responsabilidade pessoal, em vez de garantias

colaterais.

Yunus abriu a conferência na Universidade de

Georgetown dizendo que ficou surpreso com o

convite. No entanto, no momento em que se discutem

modelos para o sistema financeiro internacional, a

ironia da viabilidade do Grameen Bank America e

seu investimento em um dos bairros mais pobres do

Queens, com um retorno de 99,6%, não poderia

deixar de ser notada.

"Temos de tornar os sistemas financeiros mais

inclusivos", defende Yunus, dizendo que essa é a

hora de reformar e reconceituar o sistema (veja

entrevista a seguir). "Quando essa crise passar, não

podemos voltar à situação de normalidade que

conhecemos", alerta.

Quase todos os empréstimos do Grameen são feitos

para mulheres. Se, por um lado, esses empréstimos

estimulam as atividades do próprio banco, têm

também o poder de mudar o cenário socioeconômico

local. Yunus coleciona exemplos de famílias de

Bangladesh que eram consideradas "as mais miseráveis

do nível da pobreza" e lideradas por analfabetas



que, um dia, colocaram seus filhos na faculdade.

Justamente por causa disso, o Grameen abriu

recentemente uma linha de crédito para estudantes.

O Grameen está ajudando na criação de um novo

tipo de negócio que Yunus batizou de social business

- negócios lucrativos baseados no princípio de fazer

o bem. Em 2008, a Editora Ática publicou no Brasil

o livro "Um Mundo Sem Pobreza -A Empresa Social

e o Futuro do Capitalismo", em que Yunus narra

uma parceria inédita com a Danone para a venda de

iogurtes nutritivos por preços acessíveis a crianças

subnutridas em Bangladesh. Segundo ele, a Danone

continua obtendo lucro porque gasta menos com

campanhas de marketing e embalagens atraentes,

conseguindo, assim, viabilizar um negócio lucrativo e

contribuir para a erradicação da fome na região.

No livro, Yunus descreve, ainda, como foi possível

construir hospitais oftalmológicos para salvar milhares

de pobres da cegueira e dá sugestões de como chegar

a um mundo sem pobreza por meio da inclusão digital,

por exemplo. "A pobreza não é criada pelos pobres.

É causada pelas instituições que criamos ou não

criamos", diz.

Em outras palavras, é algo que a sociedade impõe a

ela. "Precisamos nos despedir da pobreza", defende.

Antes de conceder a entrevista à Mundo Corporativo,

Yunus fechou sua palestra dizendo que imagina a

existência de um "museu da pobreza" no futuro - não

para celebrar a miséria, mas para a hipótese de que,

"se nossos filhos ou netos nos perguntarem o que é

pobreza, possamos levá-los para mostrar como ela era".

Eu vejo essa crise como uma oportunidade estimulante

e é nisso que nós deveríamos focar nossas energias.

Crises geram desenvolvimento. Sem elas, a gente se

fecha e não progride. Esse é um bom momento para

redesenhar o sistema financeiro. O problema é que

não se está dando a devida atenção a isso - o foco

está em solucionar a crise e não em como o sistema

pode ser reformulado.

Essa é uma questão interessante. O programa

de microcrédito do Grameen não conta com nenhuma

garantia colateral ou sistema legal, nenhum papel. E

isso está funcionando. Não sofremos o impacto da

crise porque o microcrédito está perto da economia

real. No sistema de microcrédito, nossa fonte de

recursos é local. Emprestamos US$ 100 milhões por

mês e, em Bangladesh, isso é muito dinheiro. Todo



esse montante vem dos depósitos dos mutuários e
dos clientes do banco. Eles fazem o depósito e nós
emprestamos o dinheiro.

Uma maneira de lutar contra a crise seria apoiar
e criar o microcrédito de maneira que todos tenham
acesso a uma casa e possam criar sua própria
fonte de renda.

Não deveríamos depender de apenas um tipo de
empresa - aquela criada para a maximização de
lucro, que trata o homem como uma máquina de
fazer dinheiro. O ser humano é multidimensional e
fazer dinheiro é apenas uma de suas dimensões. Uma
segunda dimensão, por exemplo, é social. Como
podemos trazer outras dimensões para essa estrutura?
Sugiro a criação de empresas sociais baseadas no
altruísmo. Isso é o que chamo de social business,
empresas para mudar o mundo em vez de fazer
dinheiro para si próprias. Elas podem coexistir com
as empresas de hoje.

Quero que exista a empresa que ganha dinheiro e
a empresa que muda o mundo. Os consumidores
teriam mais escolha e o lucro poderia ser distribuído
de maneira a expressar a multidimensíonalidade do
homem. Por que não criamos uma Bolsa de valores em
que podemos investir na empresa que garante água
potável ou naquela que protege a mulher durante o
parto? Essa é a Bolsa de valores sociais.

Aumentou, porque as pessoas estão procurando
opções e essa é uma delas - principalmente
porque não fomos afetados pela crise. Outra razão
é porque precisamos criar meios de vida para as
pessoas e o microcrédito dá a chance de as pessoas
colocarem energia e criatividade para tomar conta
de si mesmas. Elas estão melhor posicionadas e
conhecem melhor seu nicho porque estão muito
perto dele. Elas sabem exatamente a diferença

que podem fazer. E, além disso, poder criar uma
fonte de renda em vez de depender de filas de
emprego ou da ajuda do governo pode ser uma
experiência gratificante.

Podemos morar no Queens ou em um vilarejo
de Bangladesh, mas somos os mesmos seres
humanos. Podemos falar línguas diferentes, usar
roupas diferentes, mas nossos problemas são os
mesmos se as oportunidades nos foram negadas.
Quando há uma janela de oportunidade, as pessoas
reagem exatamente da mesma maneira. A excitação,
o desafio e a vontade de fazer acontecer para
si mesmo... Essa é uma oportunidade que não
se pode deixar passar.

A mesma coisa que acontece em Bangladesh
acontece em Nova York, no México, em Kosovo
ou na China. No fundo, os seres humanos são
os mesmos; falamos sobre as mesmas coisas,
perguntamos as mesmas questões, com a mesma
excitação, as mesmas frustrações e assim por
diante. Se prestássemos mais atenção a essa
semelhança, muitos dos nossos problemas seriam
resolvidos.

Há muito o que precisa ser feito, mas
caminhamos rapidamente. No início, não
sabíamos que o modelo poderia funcionar em
grande escala. Começamos como uma operação
pequena em apenas um vilarejo, em 1976. Em
1983, fundamos o banco. Hoje, depois de 33 anos,
conseguimos atingir 80% da população carente
de Bangladesh. O que aconteceu com o banco
também pode acontecer com o sistema financeiro
convencional. Você constrói uma base e, de
repente, boom! Agora, temos o resto do mundo
para trabalhar.
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