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Vinod Khosla, o bilionário capita-
lista de risco e cofundador da
Sun Microsystems, já estava en-
tre os homens mais ricos do mun-
do quando investiu, alguns anos
atrás, na SKS Microfinance, uma
empresa de empréstimo a mu-
lheres pobres na Índia. Mas o su-
cesso estrondoso do recente lan-
çamento público inicial de ações
da SKS, em Mumbai, aumentou
seu capital em cerca de US$ 117
milhões – dinheiro que ele diz

que pretende colocar em outras
empresas que tenham como ob-
jetivo combater a pobreza sem
deixarem de buscar o lucro.

Khosla pretende criar um fun-
do de capital de risco para inves-
tir em companhias com o foco
nos pobres da Índia, África e ou-
tros lugares, oferecendo servi-
ços como saúde, energia e educa-
ção. Ele diz que, com o apoio a
empresas que fornecem emprés-
timos educacionais ou distri-
buem painéis solares em aldeias,
quer mostrar que empreendi-
mentos comerciais podem aju-
dar mais pessoas na pobreza do
que a maioria das organizações
de caridade sem fins lucrativos.

“É preciso haver mais experi-
mentos na criação de empresas
sustentáveis que vão atrás do
mercado para os pobres”, afirma
ele, que se mudou da Índia para

os Estados Unidos em 1976. “Is-
so precisa ser feito de maneira
sustentável. Não há dinheiro su-
ficiente para ser dado para me-
lhorar a vida dos pobres.”

Microfinança. Para Khosla, sua
experiência com microfinança
ajudou a moldar sua visão sobre
a melhor maneira de lidar com a
pobreza. Ele investiu em empres-
tadores comerciais e doou a insti-
tuições sem fins lucrativos, e diz
que as versões lucrativas cresce-

ram muito mais depressa e atin-
giram muito mais necessitados.

A SKS, por exemplo, começou
emprestando como empresa co-
mercial em 2006 e agora possui
6,8 milhões de clientes e um por-
tfólio de empréstimos de 43 bi-
lhões de rúpias (US$ 940 mi-
lhões). Já a CashPor, uma em-
prestadora indiana sem fins lu-
crativos à qual Khosla também
deu dinheiro, tem 417 mil toma-
dores e um portfólio de 2,7 bi-
lhões de rúpias (US$ 58 mi-
lhões), apesar de ter iniciado as
operações em 1996.

O bilionário já vem investindo
em companhias que ele diz que
se encaixam em seu modelo de
alívio lucrativo da pobreza. Uma
é a Moksha Yug Access, que for-
nece soluções de negócios para
produtores rurais. /TRADUÇÃO DE
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Bilionário quer criar fundo de combate à pobreza

● Vinod Khosla quer conclamar
outros indianos ricos a fazerem
mais para ajudar os pobres de
seu país. A Forbes calcula que o
país tenha hoje 69 bilionários,
contra sete em 2000, mas so-
mente alguns criaram grandes
instituições de caridade, funda-
ções ou fundos de capital de ris-
co. “Me surpreende que na Índia
não haja uma tradição de doação
em larga escala para ajudar a
resolver problemas sociais e a
estabelecer um modelo social”,
diz o empresário.
Khosla não está sozinho na preo-
cupação com o estado da filantro-
pia indiana. O cofundador da Mi-
crosoft, Bill Gates, que esteve na
China recentemente com o bilio-
nário investidor Warren Buffett,
disse que eles poderiam ir à Ín-
dia como parte de sua campanha
para fazer os muito ricos doarem
metade de sua fortuna.
Algumas famílias indianas como
os Tata e empresários de tecnolo-
gia como Aziz Premji, da Wipro,
têm promovido atividades benefi-
centes e feito investimentos em
capital de risco. Mas muitas ou-
tras famílias doaram muito pou-
co. Um estudo recente da Bain &
Co. estima que os indianos doam
uma porcentagem muito menor
do PIB do país que os america-
nos. Doações individuais e corpo-
rativas são apenas 10% das
ações de caridade na Índia, ante
75% nos Estados Unidos e 34%
na Grã-Bretanha. A diferença
vem do governo e de organiza-
ções estrangeiras.
Os indianos ricos “estão mais na
construção de templos e coisas
assim”, diz Samit Ghosh, presi-
dente executivo da Ujjivan Finan-
cial, uma microemprestadora
com sede em Bangalore, “em
vez de colocar seu dinheiro em
programas reais, que terão um
verdadeiro impacto no alívio da
pobreza”.

Indianos ricos não
têm o hábito de
fazer doações

● A maior do país
A SKS é a maior companhia de
microfinança da Índia. Desde o
IPO, em agosto, as ações subi-
ram 40%. A participação de Vinod
Khosla na SKS vale US$ 120 mi-
lhões, 37 vezes o que ele investiu.

Sem tradição. Estado da
filantropia preocupa Khosla

Parcerias. Por meio da inovação aberta, a Procter & Gamble
desenvolveu novas embalagens para seus produtos

Cofundador da Sun, Vinod
Khosla defende uso de
capital de risco para
investir em empresas que
atendam os mais pobres

A defesa que o bilionário indiano
faz dos poderes do capitalismo é
parte de uma escola de pensa-
mento cada vez mais popular: as
empresas, e não governos ou or-
ganizações sem fins lucrativos, é
que devem liderar os esforços pa-
ra erradicar a pobreza global.

Especialistas consideram que
empresas sociais comerciais
têm limitações significativas e
conflitos de interesses. Mas pro-
ponentes como Vinod Khosla ti-
ram inspiração do espantoso
crescimento global da microfi-
nança – o negócio de conceder
pequenos empréstimos a em-
preendedores pobres.

Os defensores também encon-
tram respaldo intelectual para a
ideia no trabalho de professores
de administração de empresas
como C. K. Prahalad, para quem
as grandes corporações podem
se sair bem e fazer o bem visando
as pessoas da chamada base da
pirâmide. Além de Khosla, em-
presários como Pierre Omidyar,
um cofundador da eBay, e Ste-
phen M. Case, um cofundador
do American Online, criaram
fundos com objetivos similares.

Para especialistas em filantro-
pia, empresas comerciais têm
um papel importante no comba-
te à pobreza pela criação de em-
pregos, mas não se pode depen-
der exclusivamente delas – até
porque, como os efeitos da crise
financeira global deixaram cla-
ro, a busca do lucro máximo pe-
las empresas pode prejudicar to-
da a sociedade, diz Phil Bucha-
nan, presidente do Center for
Effective Philanthropy, organi-
zação de pesquisa com sede no
Mississippi.

As organizações sem fins lucra-
tivos são efetivas porque elas po-
dem “se contrapor à busca desen-
freada do lucro às custas das vi-
das das pessoas”, diz Buchanan.
“Acho que parte disso é desconsi-
derada em toda essa exultação
com a empresa social.”

Khosla afirma não se opor
completamente às instituições
de caridade. Mas diz que é geral-
mente cético sobre a possibilida-
de de organizações não-governa-
mentais realizarem muito por-
que elas tendem a se afastar do
que seus doadores queriam que
elas fizessem.
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Ainda pouco conhecido no Bra-
sil, o conceito de inovação aber-
ta aos poucos começa a permear
os processos criativos das em-
presas. Petrobrás, Natura e Em-
brapa são exemplos de compa-
nhias ou instituições que estão à
frente no tema no País.

Trata-se de um processo em
que empresas, universidades,
institutos ou governos criam,

juntos, produtos e serviços em
um esquema colaborativo. Em
vez de inovar apenas com suas
equipes internas, uma empresa
que quer colocar um novo produ-
to no mercado pode atuar con-
juntamente com pesquisadores
de uma universidade para criar
um produto mais sustentável,
por exemplo. “A inovação aberta
é uma ferramenta, não um objeti-
vo”, define o holandês Caspar
Van Rijnbach, sócio da Terra Fo-
rum, empresa brasileira de con-
sultoria com foco em gestão do
conhecimento e inovação.

A gigante Procter & Gamble é
conhecida, hoje, como uma das
empresas que mais aplicam o

conceito na prática no mundo to-
do. A inovação aberta foi usada,
por exemplo, quando a P&G deci-
diu criar uma nova embalagem
para o sabão em pó Ariel à venda
no México: o objetivo era que o
produto causasse impacto nas
gôndolas e chamasse mais aten-
ção do que os da concorrência. A
P&G se associou à fabricante me-
xicana de embalagens Fol-Mex,
que desenvolveu um pacote bri-
lhante e durável.

A parceria deu tão certo que
foi levada adiante no desenvolvi-
mento de novos produtos e a
Procter & Gamble, que chegava
a demorar até dois anos para im-
plantar novas tecnologias nas

embalagens, hoje demora no má-
ximo um.

A P&G já tem parcerias tam-
bém com empresas brasileiras.
Junto com a Brasken, a compa-
nhia criou uma embalagem reci-
clável derivada da cana-de-açú-
car para ser usada em três mar-
cas: Pantene Pro-V, Covergirl e
Max Factor. O novo material é
feito a partir de um processo que
transforma a cana em um plásti-
co de polietileno de alta densida-
de. A embalagem será lançada
em 2011 no mundo todo. “A cola-
boração acelera o desenvolvi-
mento”, diz Chris Thoen, dire-
tor de desenvolvimento de negó-
cios da P&G. / AIANA FREITAS
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