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Quando Reuben Abraham, um professor da Indian School of Business (ISB), convenceu um 
fundo de hedge a assumir o risco de investir em um pequeno grupo de tratamento de lixo de 
Mumbai, poucos acreditavam que ele passaria a ser um negócio de US$ 100 milhões em 
menos de quatro anos. A falta de confiança na capacidade de uma pequena empresa de 
proporcionar altos retornos reforça o desafio que muitas economias emergentes enfrentam: 
fornecer serviços acessíveis para a base da pirâmide - os milhões de pessoas que vivem com 
poucos dólares por dia. 
 
Desde que o artigo "The Fortune at the Bottom of the Pyramid" (A Fotuna na Base da 
Pirâmide) de C.K. Prahalad foi publicado na revista Americana "Strategy +Business" em 2002, 
multinacionais vêm se dirigindo para a Índia para fornecer versões mais baratas de seus 
produtos para os pobres. A entrada dessas empresas no mercado indiano proporcionou 
retornos estratosféricos para seus investidores e teve um papel fundamental na criação de 
novos empregos e lançamento de produtos para os consumidores, que estavam acostumados 
a escolhas mais limitadas. Mas a injeção de capital levou a um aumento da desigualdade, uma 
vez que os benefícios do crescimento econômico não conseguiram chegar com a rapidez 
suficiente à base da pirâmide social. 
 
A ISB, única faculdade da Índia a entrar no ranking de MBA do "Financial Times", foi uma das 
primeiras a reconhecer as dificuldades para se encontrar meios de casar os altos retornos com 
o desenvolvimento socioeconômico. Localizada em uma economia emergente vibrante, ela 
decidiu se concentrar na ajuda a pequenas empresas, para que elas explorem oportunidades 
de mercado subestimadas pelos grandes grupos. 
 
Sua estratégia tem sido única. Em 2008, a faculdade abriu as portas para uma série de 
provedores internacionais de recursos - o Soros Economic Development Fund, a Omidyar 
Network e o Google -, para criar um fundo interno chamado Song (sigla formada a partir dos 
nomes de seus fundadores), cujo objetivo é financiar pequenas empresas com um impacto 
socioeconômico positivo. "Estabelecemos uma parceria com os investidores, com a convicção 
de que as escolas de negócios precisam ir além de suas fronteiras", diz Ajit Rangnekar, reitor 
da ISB.  
 
Reuben Abraham, que agora comanda o Centro de Soluções para Mercados Emergentes da 
ISB, diz que o investimento bem sucedido do fundo de hedge na companhia de tratamento de 
lixo em Mumbai provou que é possível conseguir retornos elevados com iniciativas socialmente 
sólidas. "Graças a essa experiência positiva consegui convencer Soros e outros a participar." 
 
No momento, diz Abraham, há um sobrepreço no risco. Mas, graças às pesquisas da ISB, ele 
acredita que esse fator poderá ser reduzido com o fornecimento de informações confiáveis 
para os investidores. No entanto, Abraham alerta que o fundo não é uma instituição de 
caridade. "O dinheiro captado para os projetos selecionados representa o capital para o 
lançamento de uma companhia. Não se trata de filantropia." 
 
Abraham diz que a maioria dos investimentos feitos por estrangeiros que buscam grandes 
retornos costuma ir para as empresas maiores, em especial as do setor de TI. "Há pouco 
interesse em outros segmentos que poderiam ter um impacto socioeconômico positivo", diz 
ele. A falta de interesse dos grandes fundos em pequenos empreendimentos atraiu a atenção 
do fundo Song, que vem percebendo oportunidades de investimentos na base da pirâmide, 
que continua em grande parte intocado. No momento, o Song, que gerencia um fundo de US$ 
17 milhões, tem US$ 4 milhões em dois projetos. 
 
Ter um fundo interno permitiu aos alunos da ISB ter um papel fundamental na avaliação de 
um cenário de investimentos. "A ISB é nossa sócia em conhecimento. Trabalhamos com a 
escola para encontrar oportunidades de investimentos e seus alunos podem ter uma 
verdadeira experiência de trabalho", diz Kartik Srivatsa, um gerente de investimentos do 
Song.  



 
O objetivo da ISB é desenvolver soluções que as apliquem em todos os mercados emergentes, 
em especial a África e a América Latina. "Acredito que 10% dos meus alunos ocuparão cargos 
influentes no futuro", diz Abraham. "Quero mudar a mentalidade deles, fazendo-os ver a base 
da pirâmide como um mercado de oportunidades a serem desenvolvidas." 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 11 out. 2010, Eu & Investimentos, p. D8. 


