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QUEM É

Stuart Hart.

Renato Cruz

Em 2005, quando o professor
Stuart Hart, da Universidade
Cornell (Nova York), publicou
um livro intitulado “Capitalis-
mo na Encruzilhada”, houve
quem perguntasse a ele: “Você
não acha esse título um pouco
forte?” Depois da crise financei-
ra mundial, já não fazem essa
pergunta, garante Hart. Apesar
do nome pouco otimista dado
ao livro, Hart enxerga uma
oportunidade no que outros po-
dem ver problemas: uma popu-
lação global de quatro bilhões
de excluídos e um planeta varri-
do por problemas ambientais
criados pelo homem. Para ele,
as empresas podem transfor-
mar excluídos em consumido-
res, contribuir com a preserva-
ção do ambiente e ainda ganhar
dinheiro no processo.

Ele criou um método batiza-
do Protocolo da Base da Pirâmi-
de, para que empresas consi-
gam criar negócios sustentáveis
em parceria com a comunidade
local, gerando ao mesmo tem-
po renda e consumo. Hart parti-
cipa hoje da 10.ª Conferência
da Associação Nacional de Pes-
quisa, Desenvolvimento e Enge-

nharia das Empresas Inovado-
ras (Anpei), em Curitiba. Na se-
mana passada, ele conversou
com o Estado, por telefone.

● Quais oportunidades o senhor
identifica no Brasil?
O Brasil é amplamente urbani-
zado. Existem muitas pessoas
de baixa renda em favelas e co-
munidades urbanas. Obviamen-
te existe a Amazônia, que é
uma história diferente. Acho
que o desafio da urbanização é
o maior do Brasil. Como trans-
formar as favelas em constru-
ções mais sustentáveis? Existe
uma oportunidade de fazer is-
so, de dar um salto adiante, na
direção da sustentabilidade.

● O Brasil tem um programa de

habitação em andamento, sem
muita preocupação com a susten-
tabilidade.
É uma oportunidade perdida. A
ideia do salto verde é que mui-
tas dessas tecnologias funcio-
nam melhor de maneira distri-
buída. Seja na água em escala re-
sidencial, na energia solar distri-
buída, na energia eólica de pe-
quena escala, nos novos mate-
riais e biomateriais. A maioria
delas é mais bem aplicada em
construções novas. É mais difí-
cil transformar um edifício anti-
go numa construção sustentá-
vel. O problema nos Estados
Unidos, apesar de o presidente
Obama ter falado em colocar
desempregados para tornar os
edifícios existentes mais ver-
des, é que o melhor que se pode
fazer é instalar algum isolamen-
to térmico.

● Na sua opinião, por que as
construtoras não adotam essa
ideia?
Ainda existe a percepção de
que construções sustentáveis
são mais caras, de que elas são
para ricos. Mas podemos apon-
tar exemplos que mostram ser
possível dar um salto na dire-
ção da sustentabilidade, com
um custo muito parecido ao de
uma construção convencional e
com um custo de manutenção
bem abaixo. Um bom exemplo
nos EUA é uma fundação cha-
mada Make It Right, em Nova
Orleans, criada pelo ator Brad
Pitt. Um ano depois do furacão

Katrina, a região de Lower 9th
Ward, uma das mais pobres da
cidade, estava praticamente
igual a uma semana depois do
furacão. Nada estava acontecen-
do. A Make It Right desenvol-
veu um novo padrão de constru-
ção, que permite construir edifí-
cios autossustentáveis do pon-
to de vista da energia, que cap-
turam a maior parte da água
que usam, e que são resistentes
a tempestades. Ao mesmo tem-
po, são bastante confortáveis.
O projeto chegou a um ponto

em que consegue fazer constru-
ções como essas a um custo
equivalente ao de construções
convencionais.

● Onde o Protocolo da Base da
Pirâmide está sendo usado?
Um exemplo recente é uma em-
presa iniciante no México com
que estou envolvido, chamada
The Water Initiative (TWI),
que desenvolveu um sistema re-
sidencial de purificação de
água. O maior problema no Nor-
te do México não é a contamina-

ção por micro-organismos, mas
por flúor e arsênico. Não há
boas maneiras de retirar esses
produtos de forma centraliza-
da, que é extremamente cara.
Nós criamos uma maneira resi-
dencial de retirar o arsênico e o
excesso de flúor da água. Parcei-
ros locais desenvolveram sucos
de fruta, molhos, sopas e ou-
tros produtos que usam a água
purificada pela TWI, que ven-
dem por conta própria. A ideia
é muito maior do que vender
um filtro de água.

Para o professor,
empresas com foco
nos mais pobres podem
ganhar dinheiro e ainda
ajudar o ambiente
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‘A riqueza está na
base da pirâmide’

Potencial. Segundo Hart, a oportunidade e o desafio no Brasil estão na urbanização

Professor da Universidade Cornell
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