
Aline Ribeiro 

Quando o economista indiano C.K. 
Prahalad convocou seu séquito a 
olhar para a base da p i r âmide 

social, o universo corporativo vislumbrou 
uma nova (e promissora) fonte de rique
za. Prahalad - e seu colega Stuart Hart, da 
Universidade Cornell - revelou às multina
cionais, em 2002, que elas não precisavam 
ficar reféns dos conhecidos e já saturados 
mercados das classes endinheiradas. Àque
la época, as grandes empresas tinham a sua 
disposição 4 bilhões de pessoas com uma 
renda anual de até US$ 1.500: uma popu
lação ávida por serviços e produtos que 
coubessem em seus bolsos. Uma oportu
nidade como poucas de ganhar dinheiro e, 
de lambuja, aliviar a pobreza. 

Prahalad acabou criticado por se preo
cupar mais com os dividendos das compa-
.nhias do que com suas intenções altruístas. 
Agora, pouco mais de um ano depois de 
sua morte, um movimento silencioso en
volvendo a mesma base da pi râmide pro
palada por ele começa a ganhar vulto no 
mundo. Desta vez, porém, os protagonistas 
da nova onda dizem ter um propósito ain
da mais nobre: o de promover impacto so
cial claro e tangível, na tentativa de reduzir 
a miséria. "Os pequenos empreendedores 
são mais ágeis e abertos às inovações do que 
as grandes corporações", afirma Graziella 
Comini, professora da Universidade de São 
Paulo (USP) e representante brasileira do 
Social Enterprise Knowledge Network 
(Sekn), uma rede de colaboração acadêmi

ca da qual faz parte, entre outros, a Harvard 
Business School. "Eles t êm todas as condi
ções para provocar tais t ransformações." 

Um mapeamento obtido com exclusi
vidade por ÉPOCA dá uma dimensão do 
tamanho desse universo no Brasil. A pes
quisa - desenvolvida pelo braço brasileiro 
da Aspen Network of Development Entre-
preneurs (Ande), um conjunto global de 
organizações que apoiam pequenas empre
sas em crescimento em 150 países - elencou 
pela primeira vez quais são os empreendi
mentos envolvidos na ambiciosa meta de 
melhorar a qualidade de vida das classes 
C, D e E (além de gerar lucro, claro) - os 
negócios sociais (leia as histórias nas pági

nas a seguir). O levantamento mostra que 
já existem nos trópicos fundos de capital 
de risco dispostos a investir nos negócios 
com retorno social. E aponta as iniciativas 
que atuam como molas propulsoras dos 
empreendedores. Acompanhe o cenário. 

O Brasil tem 50 negócios com ambi
ção de promover impactos sociais, 40 or
ganizações dedicadas a desenvolver esses 
empreendimentos e 14 investidores, en
tre fundos de capital e doadores, voltados 
para esse público. 

Apesar de pequenos, os negóc ios 
sociais t êm uma abrangência geográfica 
significativa: 72% atuam fora de seu Es
tado de origem, e 22% t a m b é m operam 
em outros países. 

O foco dos empreendedores está nas 
classes D e E, com salários de até cinco 





O paulistano Daniel Izzo terminou 
cedo o curso de administração na 
Fundação Getúlio Vargas (FGV). Aos 
28 anos, era gerente na multina
cional Johnson & Johnson. Parecia 
trilhar um futuro profissional 
brilhante, mas era mera impressão. 
"Tive uma grande crise na carreira", 
diz. "Não fazia mais sentido só ga
nhar dinheiro." Izzo mudou de área 
e foi cuidar de um projeto dedicado 
à base da pirâmide. Pouco depois, 
ouviu falar dos negócios sociais. 
"Passei uma noite inteira sem 
dormir." Menos de um ano mais 
tarde, Izzo e dois sócios - um deles 
é Antonio Moraes Neto, terceira 
geração do criador do império 
Votorantim - fundaram a Vox 
Capital, o primeiro fundo de capital 
do Brasil voltado para negócios 
com retorno financeiro e impacto 
social. Aos dois anos, a Vox tem 
três empreendimentos na carteira. 
Começa agora a captar recursos 
para um fundo de R$ 60 milhões, 
que vai agregar outras dez empre
sas em 2012. "Por um bom tempo, 
meu pai achou que eu era maluco", 
diz. "Agora começou a entender." 

nanceira: só entraram os negócios estrutu
rados para ser economicamente viáveis. O 
mapeamento, uma parceria com a Funda
ção Avina e a Potencia Ventures, institui
ção criada para oferecer capital financeiro 
e intelectual aos negócios voltados para a 
redução da pobreza, levou seis meses para 
ser concluído. Sua execução ficou a cargo 
da empresa de pesquisa Plano CDE. 

Não falta público para esse novo tipo de 
empreendimento. Segundo estimativas do 
governo, o Brasil tem hoje 16 milhões de 
habitantes (ou 8,5% de sua população) em 
situação de extrema pobreza. No mundo 
todo, segundo o Banco Mundial, mais de 
2,5 bilhões sobrevivem com menos de US$ 
2 por dia. "Temos problemas gravíssimos 
que os governos, as ONGs e as empresas 
tradicionais não conseguem resolver", 
afirma Vivianne Naigeborin, assessora 
estratégica da Potencia Ventures. "Com o 
levantamento, queremos estimular os ne
gócios a olhar para o público C, D e E." O 
mapeamento tenta compreender como se 
comporta esse jovem setor da economia. 

Se a onda ainda é t ímida por aqui, no 
mundo há indícios de que ela ganha força. 
O Banco Interamericano de Desenvolvi
mento (BID) anunciou em junho que 
vai duplicar os investimentos de impacto 
(um tipo de emprés t imo voltado para as 
empresas interessadas nas classes mais po
bres) a partir de 2012.0 banco se compro
meteu a destinar US$ 100 milhões anuais 
para iniciativas privadas que atendam os 
360 mi lhões de pessoas que vivem com 
menos de US$ 3 m i l por ano na América 
Latina. Segundo um relatório do banco 
americano JP Morgan, o setor poderá re
ceber investimentos entre US$ 400 bilhões 
e US$ 1 tr i lhão na p róx ima década. "Os 
investimentos de impacto já fazem parte 
do mainstream", diz o relatório. 

A classificação de uma empresa como 
negócio social é uma decisão um tanto 
subjetiva. N ã o existe no Brasil uma figura 
jurídica para atestar essa condição, tam
pouco um certificado internacional. Em 
2009, um grupo de investidores em negó
cios sociais criou um padrão para medir 

e relatar o impacto desses empreendimen
tos (o Impact Reporting and Investment 
Standards - í r is ) . Mas alguns crí t icos 
questionam até que ponto esses indica
dores são suficientes para rotular uma 
co rporação . U m exemplo e m b l e m á t i c o 
da falta de consenso são as Casas Bahia, 
a maior varejista de e le t rodomés t i cos e 
móve is do Brasil. A rede vende para as 
classes C, D e E e, apesar dos altos juros, 
promove melhoria de qualidade de vida 
em massa ao dar acesso a bens antes inal
cançáveis . A t ra je tór ia da companhia é 
parecida com a da maioria dos negócios 
sociais. Seu criador, Samuel Klein, come
çou pequeno. Com sua charrete, vendia 
de porta em porta roupas de cama, mesa 
e banho na periferia de São Paulo. Por 
que, então, as Casas Bahia não podem ser 
consideradas um negócio social? "O cor
te principal é a intencionalidade", afirma 
Graziella Comini , da USP. "Desde o início, 
precisa ficar claro qual é o retorno social 
daquela empresa. E aonde ela quer chegar 
com o empreendimento." 
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