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Alerta para a falência de um sistema que não distribui riqueza 
 
Vestindo sua habitual túnica sobreposta por um colete branco , o economista Muhammad 
Yunus destacava-se em meio a empresários sentados em outras mesas de um restaurante na 
Zona Sul do Rio, onde deu entrevistas durante sua passagem pelo Rio para o III Fórum de 
Comunicação e Sustentabilidade, mês passado. Além da roupa de acordo com os costumes de 
seu país, Bangladesh, no subcontinente indiano, ele mantinha uma calma e uma placidez no 
rosto que contrastavam com o frenesi das outras pessoas. Fora o fato de ser um banqueiro, 
Yunus, que foi Prêmio Nobel da Paz em 2006 por conta de seu programa de microcrédito, não 
tem mais nada em comum com empresários convencionais. 
 
Logo que me apresentei e disse que era repórter de um caderno especializado em 
sustentabilidade, ele abriu um sorriso e disse “Então, teremos muito o que conversar”. Num 
encontro de uma hora, falamos sobre o conceito de negócio social e imaginamos um mundo 
novo, onde, segundo ele, as empresas adotarão esse novo modelo de sociedade. 
 
O GLOBO: O que são empresas ou negócios sociais?  
MUHAMMAD YUNUS: Prefiro usar a expressão negócio social. É aquele cujo objetivo final é 
resolver um problema identificado na sociedade, e não multiplicar o dinheiro dos acionistas, 
como ocorre nos sistemas convencionais. Além disso, para ser chamado de negócio social, é 
necessário ser autossustentável. Então, é preciso que o sistema se mantenha sozinho, mas 
sem maximizar lucros, porque isso não é sustentável para uma sociedade. Para criar um 
negócio social, é preciso identificar um problema. No meu caso, foi a pobreza. Pensei o 
microcrédito para ajudar as pessoas a saírem dela. Os lucros obtidos pelo Grameen Bank são 
revertidos aos credores, que são os verdadeiros donos do banco. É deles o dinheiro que é 
multiplicado. Trata-se de uma forma de capitalismo mais humana, diferente da que predomina 
hoje. O que distingue é a forma como o negócio é gerido. Por exemplo, existem programas de 
microcrédito que são negócios sociais, e outros que não são. 
 
O GLOBO: Que características os diferenciam? YUNUS: Há dois tipos de microcrédito. De um 
lado, há aqueles que têm como objetivo fazer dinheiro a partir dos pobres. De outro, há 
programas criados para promover o acesso das pessoas a um financiamento, para fazê-las sair 
da pobreza. O segundo caso chamamos de negócio social, onde não há lucros máximos para 
os acionistas. É legítimo recuperar os investimentos feitos no programa, mas não se pode 
pensar em maximizar lucros. 
 
O GLOBO: Ao redor do mundo e também no Brasil, vários bancos já desenvolveram linhas de 
microcrédito. O que o senhor acha desse movimento? 
YUNUS: Sou muito crítico em relação às linhas de microcrédito, especialmente no que se refere 
às taxas de juros. Não tenho detalhes sobre os programas no Brasil. Mas, em geral, o 
problema é o limite para os lucros. Podemos pensar um cálculo que some o custo operacional, 
digamos algo em torno de 6%, com mais 10%, referente à recuperação dos investimentos. Se 
o custo operacional for de 10%, soma-se mais 10% e o teto seria 20%. Essa taxa estaria 
numa linha verde. Se o banco soma ao custo operacional de 10% a 15%, está na linha 
amarela. Agora, se o banco soma mais de 15% ao custo, a linha é vermelha. É preciso ver 
onde seu programa está, e comparar com onde deveria estar. 
 
O GLOBO:Durante uma palestra recente numa universidade dos Estados Unidos, o senhor 
disse que, ao criar os conceitos do Grameen Bank, pensou: é só fazer o oposto do que os 
bancos convencionais fazem. Uma empresa voltada para negócios sociais, deveria ter, então, 
um objetivo oposto àquele das empresas tradicionais? YUNUS: Exatamente. Nos negócios 
convencionais, tudo é para mim, nada para os outros. Eu fico mais rico, super rico, e esse é 
meu objetivo. Já nos negócios sociais, tudo é para os outros. Os lucros são para as pessoas 
que trabalham e fazem aquele negócio se manter, e não para os acionistas. Valoriza-se o 
potencial do ser humano. Claro que é necessário pensar nos investimentos, nos custos, e isso 



precisa ser recuperado. Mas, em vez de, no fim do ano, a empresa medir seu crescimento por 
meio dos lucros, ela pode fazer um levantamento para descobrir quantas pessoas saíram da 
linha da pobreza por causa do programa que ela desenvolveu. É uma forma inversa de se 
pensar os êxitos de uma companhia. 
 
O GLOBO: O senhor acredita que os negócios sociais são uma das chaves para erradicar a 
pobreza?  
YUNUS: Com certeza, é nisso que eu acredito. São uma força muito forte, muito poderosa de 
mudar a forma como o mercado se comporta. No negócio social, as pessoas passam a ser o 
mais importante. 
 
O GLOBO: No seu livro "Um mundo sem pobreza", o senhor afirma que, um dia, todas as 
empresas vão querer ter negócios sociais. Por quê?  
YUNUS: Hoje, o paradigma é quanto mais dinheiro você fizer, mais feliz será. Mas os 
empresários fazem isso porque não sabem que, quando você resolve um problema da 
sociedade, que prazer isso te dá. Tocar a vida de alguém é muito viciante. Hoje as pessoas 
pensam ’eu tenho que ter muito dinheiro’. Todo mundo te diz ’trabalhe duro, para ter um 
emprego e trabalhar numa empresa’. Mas é uma escolha. Negócio social também é um 
negócio, você pode sobreviver colocando-o em prática.  
 
O GLOBO:É uma questão de perspectiva... 
YUNUS: Sim, hoje os jovens vão à escola e à universidade e aprendem a seguinte lição: se 
você se esforçar, vai conseguir um grande emprego. E um grande emprego significa uma vaga 
numa grande empresa. Quanto maior a empresa, melhor. E.. para quê? Para trazer mais 
lucros para uma empresa. Então, você dedica sua vida inteira para fazer uma outra pessoa 
mais rica. É uma nova forma de escravidão. Por que não usar a capacidade intelectual, a 
criatividade 
 
YUNUS:de cada um para resolver problemas que são de todos. A pobreza não é um problema 
apenas dos pobres, mas da sociedade inteira. E muita gente passa a vida alheia a isso. Hoje 
em dia, em escolas de administração, tudo que te ensinam é como gerir um negócio para fazer 
mais dinheiro. Devíamos ter pós-graduações que ensinassem como gerir negócios sociais, ou 
seja, como resolver problemas sociais. Precisamos treinar pessoas jovens a fazer negócios 
como esses, com MBAs específicos. Os estudantes precisam ter uma escolha, para decidir 
a que tipo de trabalho dedicarão suas vidas. 
 
O GLOBO:E como pode-se mudar o paradigma?  
YUNUS: Por meio da educação. Primeiro, é preciso ter pessoas que consigam enxergar por 
meio de uma outra perspectiva. E isso se dá por meio da educação. Precisamos mudar a visão 
das pessoas. É preciso trocar os óculos, para enxergar o mundo de forma diferente. Tem que 
tirar os óculos da maximização dos lucros e colocar os do negócio social. Aí as pessoas vão 
pensar: " ah, meu Deus, eu posso fazer tudo isso no mundo". Posso reduzir a pobreza, posso 
tornar desempregados em empregados. Posso fazer pessoas do Bolsa-Família saírem do Bolsa-
Família. É só pensar em formas de ajudar essas pessoas. O governo já fez a maior parte dando 
o Bolsa-Família, agora o negócio social pode entrar para fazer com que as pessoas saiam da 
pobreza, usando esse dinheiro. 
 
O GLOBO:Como está indo o projeto de negócio social da Danone em Bangladesh, a Grameen 
Danone?  
YUNUS: Ótimo. Agora é autossustentável. Outros países querem. Vamos começar na Algéria 
(África) em breve. A China quer, e a Índia também. Estamos querendo começar no Haiti. 
Vocês deviam pedir à Danone para fazer isso aqui também, no Brasil. Os brasileiros deviam 
perguntar, “Se vocês estão fazendo isso em todos os lugares, porque não fazem aqui?” Mesmo 
que a empresa que inicia o processo desista, já vai ter ajudado. Elas se tornam vitrine para 
outras empresas, concorrentes, por exemplo. Uma invenção dá espaço para dez novas 
invenções. Se uma empresa quiser fazer um negócio social no Brasil, é só nos chamar, a gente 
pode trabalhar junto. 
 
O GLOBO: E como está o projeto de microcrédito em Bangladesh? 



 YUNUS: Muito bem. É muito prazeroso, temos muitos benefícios. Nossa taxa de inadimplência 
não chega a 3%. Ao contrário do que todo mundo pensava, o projeto deu certo, os pobres 
pagam suas dívidas e, na vida deles, pouco dinheiro pode fazer muita diferença. Hoje, alguns 
filhos das primeiras mulheres que pegaram dinheiro emprestado estão fazendo doutorado. 
Agora eles têm até dificuldade de conseguir emprego, porque estão muito qualificados para o 
local onde moram. Quando me perguntam sobre isso, eu digo: olhe para sua mãe. Se ela, que 
é analfabeta, conseguiu fazer isso tudo, você não vai conseguir? Não seja o empregado de 
uma empresa, faça seu próprio negócio com bases sociais. 
 
O GLOBO: Há outros exemplos de negócios sociais ao redor do mundo?  
YUNUS: Sim, alguns. Temos a Basf, na Alemanha, que criou um produto acessível a qualquer 
um, para proteger as pessoas de mosquitos. A empresa de água Veolia também tem um 
negócio, para dar acesso à água potável. E uma grande companhia alemã chamada Otto. A 
Adidas está começando em Bangladesh, para dar acesso aos pobres a bons calçados, porque 
andar descalço faz com que estejamos vulneráveis a doenças. Não conheço nada parecido no 
Brasil. É preciso pressionar as empresas e perguntá-las: “Por que não fazem no Brasil? De 
onde estão fazendo tantos lucros?” E não é tão caro, não custa milhões, porque se recuperam 
os investimentos. As universidades também precisam estar envolvidas. Nos Estados Unidos, a 
Universidade da Califórnia, criou um Instituto de Negócios Sociais.  
 
O GLOBO:Quando houve a crise econômica mundial, o senhor disse que seria uma 
oportunidade de criar um novo sistema. Mas, por enquanto, não houve grandes mudanças... 
YUNUS: Não vi nada até agora. Desde então, eu digo: desistam. É a mesma máquina. Vocês 
vão consertar, e ela vai quebrar de novo. É necessário refazer o sistema, porque esse não está 
funcionando. 
 
O GLOBO:Qual o papel da tecnologia nessas mudanças?  
YUNUS: Importantíssimo. Temos Facebook, Twitter. Se pudermos usar tudo isso a favor da 
sociedade, podemos mudar muito. Por exemplo, um iPhone. Que tecnologia poderosa! Se isso 
fosse usado para reduzir o analfabetismo no mundo, seria incrível. As empresas detentoras 
dessas tecnologias precisam pensar nisso. Elas podem facilitar o aprendizado, pois esses 
gadgets criam interação. É muito instigante. Tecnologia é como um carro. Leva você onde 
quiser. É o motorista que decide onde quer ir. Só que todos os motoristas hoje querem mais e 
mais dinheiro. 
O GLOBO: O que o senhor diria para empresários que pensam em fazer algo, e fazem 
investimentos, mas não sabem como começar algo mais ousado? YUNUS: Tem que se 
ultrapassar os medos. No caso de uma empresa, é possível fazer pelo menos um projeto 
piloto, como a Danone fez em Bangladesh. O sistema atual diz: “Se você pensa nos pobres, dê 
a eles dinheiro”. E eu digo: “Dê a eles a oportunidade de se desenvolverem enquanto seres 
humanos”. Se você faz um cheque, você não se envolve, não acompanha. Em um negócio 
social, a relação com a população é outra, assim como entre os funcionários e com o resto do 
mundo. Isso é muito benéfico, pois o modelo atual está desgastado. Não se pode tirar tudo do 
meio ambiente e da sociedade impunemente. Os problemas estão explodindo e as empresas 
terão que agir de outra forma. 
 
Fonte: Razão Social, Rio de Janeiro, n. 96, p. 20-27, 1 jun. 2010. 


