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Matéria de capa

Uma nova classe de ativos está
ganhando força dentro das gesto-
ras de recursos. Trata-se dos in-
vestimentos de impacto, como
são conhecidos internacional-
mente os aportes feitos em negó-
cios sociais. Essa modalidade já
despertou o interesse de gesto-
res brasileiros e até de fundos es-
trangeiros.

A Pragma Patrimônio criou
neste ano uma unidade só para
investir em negócios sociais, ba-
tizada de Nova Economia. O seg-
mento já tem três empresas no
portfólio e deve desembolsar
um montante de R$ 100 milhões
em dois anos.

A busca por investimentos de
impacto é resultado de um inte-
resse dos próprios clientes, diz o
sócio-fundador da Pragma, José
Guimarães Monforte. A gestora
administra a fortuna de grandes
empresários, entre eles o “fa-
mily office” Janos, dos fundado-
res de Natura.

“Esses investimentos refle-

tem o interesse de grandes em-
presários em aliar a possibilida-
de de ter liquidez com projetos
de significância social e ambien-
tal”, avalia Monforte.

A Pragma não está sozinha nes-
se mercado. O setor conta com
um fundo brasileiro exclusiva-
mente voltado aos investimen-
tos de impacto. A Vox Capital foi
criada por Antonio Moraes Ne-
to, herdeiro do grupo Votoran-
tim, em janeiro de 2009, e já fi-
nanciou duas empresas.

No ano que vem, a Vox vai lan-
çar um novo fundo, de valor ain-
da indefinido. “Não podemos
prometer uma taxa de rentabili-

dade, mas a nossa meta interna é
que seja acima de 20%”, diz Mo-
raes.

Uma concorrência de peso se
prepara para entrar no Brasil.
“Na semana passada, cinco fun-

dos estrangeiros me procura-
ram para dizer que estão interes-
sados em investir no País”, diz
Rob Parkinson, coordenador do
Ande Polo Brasil, uma rede de
apoio a empresas sociais. / M.G.

Setor desperta o interesse
de fundos de investimento

Um documentário sobre negó-
cios lucrativos e que geram um
impacto social positivo entrará
em cartaz nos cinemas brasilei-
ros em 2012. O filme é uma pro-
dução do projeto Dois e Meio,
criado por ex-alunos da Funda-
ção Getulio Vargas (FGV), com a
produtora Talk Filmes.
“A ideia é inspirar pessoas a em-
preender nessa área”, afirma Fer-
nando Mistura, um dos responsá-
veis pelo documentário.
As cenas foram gravadas no Bra-
sil, na Índia e em Bangladesh. O
filme traça uma história do capita-
lismo e mostra como o sistema
criou riquezas, mas também desi-
gualdades. Os negócios sociais
são apresentados como uma evo-
lução do sistema econômico.
O filme traz depoimentos de em-
preendedores sociais, entre eles
o vencedor do Nobel da Paz, Mu-
hammad Yunus. Grandes empre-
sários brasileiros também foram
entrevistados, como os fundado-
res da Natura, Guilherme Leal, e
do grupo Orsa, Sérgio Amoroso.
Os produtores vão lançar ver-
sões reduzidas do vídeo para exi-
bir em canais de televisão e em
palestras sobre o tema em uni-
versidades. A produção custou
R$ 1,5 milhão e recebeu doações
e recursos da Agência Nacional
do Cinema (Ancine)./ M.G.

Os negócios sociais, que buscam
melhorar o mundo sem abrir mão
da rentabilidade, crescem no País e
chamam a atenção de investidores
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Os empresários Oliver Mizne e
Carlos Furlan uniram a vontade
de resolver um problema social a
uma oportunidade de negócios
capaz de tornar suas carreiras
mais gratificantes. Em 2001, eles
deixaram o mercado financeiro
para criar a Ideal Invest, financei-
ra que vende um sistema alterna-
tivo de crédito universitário.
Nos últimos cinco anos, a empre-
sa emprestou R$ 250 milhões a
20 mil estudantes brasileiros.

A Ideal Invest faz parte de um
grupo de empresas que nasce
com um objetivo maior do que o
lucro. São negócios sociais, que
buscam melhorar as condições
socioeconômicas de populações
menos favorecidas sem abrir
mão da rentabilidade. No Brasil,
esse setor é conhecido como
“dois e meio”, pois mistura a vi-
são estratégica das empresas pri-
vadas com objetivos similares
aos das ONGs. Estima-se que
existam 140 empreendimentos
do gênero no País, segundo um
levantamento coordenado por
três instituições ligadas ao setor
- Potencia Venture, Fundação
Avina e Ande Polo Brasil.

Os negócios sociais já desper-
taram a atenção dos fundos de
investimentos. Segundo um es-
tudo do JP Morgan, eles devem
receber aportes de até US$ 1 tri-
lhão até 2020. O banco estima
que o potencial de rentabilidade
do setor possa chegar a US$ 667
bilhões no fim desse período.

Pioneiro. A primeira grande ini-
ciativa no mundo é do vencedor
do Nobel da Paz de 2006, Mu-
hammad Yunus. Ele criou em
1976 o banco Grameen, em Ban-
gladesh, para emprestar dinhei-
ro a populações carentes. Foi as-
sim que nasceu o microcrédito.
Desde então, o banco já liberou
US$ 11 bilhões para mais de 8 mi-
lhões de pessoas.

O modelo do Grameen foi a
principal inspiração do carioca
Rodrigo Baggio para lançar uma
empresa social. O empresário,
que havia fundado uma ONG de
inclusão digital há quatro anos
foi convidado pelo próprio Yu-
nus para conhecer as atividades
do Grameen, em Bangladesh.
“Voltei decidido a montar um ne-
gócio social no Brasil”, diz.

Baggio pediu – e ganhou – uma
consultoria da McKinsey para
montar um plano de negócios.
Foi assim que surgiu a CDI Lan,
uma empresa que usa o espaço
de 6.500 lan houses para ofere-
cer produtos a comunidades ca-
rentes. O Banco do Brasil, por
exemplo, transformou algumas

lan houses em correspondentes
bancários. Elas ganham comis-
são, a CDI recebe pela ativação
do serviço e o banco tem um ca-
nal de vendas dentro das favelas.

A CDI Lan nasceu como uma
divisão da ONG, mas é uma so-
ciedade anônima desde o início
do ano. Ela vendeu 25% de parti-
cipação ao fundo Vox Capital em
troca de um aporte que pode che-
gar a R$ 550 mil. A companhia
não divulga o faturamento, mas
diz que já opera no azul.

Encontrar o caminho da renta-
bilidade nem sempre é fácil. “A
maioria das empresas nasce com
a ideia de resolver um problema
social e depois procura um mo-
delo de viabilidade”, diz Renato
Kiyama, gerente da Artemisia,
entidade que dá consultoria pa-
ra empreendedores. Uma das
empresas que passaram pela ace-
leradora de negócios da Artemi-
sia foi a Solidarium. Ela vende
produtos artesanais, feitos por
pequenos produtores, para gi-
gantes como Walmart, Lojas
Renner e Tok&Stok. “Começa-
mos com uma loja no shopping,

mas como a marca não era conhe-
cida, quase falimos”, diz o CEO e
fundador, Tiago Dalvi.

A solução foi vender sob enco-
menda. Neste ano, a empresa de-
ve faturar entre R$ 500 mil e R$
700 mil – e lucrar 12% disso. Mas
não ganhou sozinha. “A renda
dos produtores está entre um e
1,5 salário mínimo. Mas, antes de
entrar no projeto, a maioria vivia
abaixo da linha da pobreza (me-
nos de US$ 2 ao dia)”, diz Dalvi.

A marca francesa Veja, que
produz tênis no Brasil com algo-
dão cearense e borracha da Ama-
zônia, aboliu a publicidade para
conseguir viabilizar um modelo
de “comércio justo”competiti-
vo. “O nosso custo de produção
é de três a quatro vezes maior
que o de outras marcas por aten-
der questões de dignidade social
e ambiental”, diz o diretor de co-
municação da companhia, Hugo
Charbit. Em 2010, foram fabrica-
dos no Brasil 120 mil pares, em
um processo que envolve cerca
de 360 famílias produtoras.

O tênis é vendido na Europa
por um preço médio€ 100. O su-

cesso, no entanto, não é atribuí-
do ao apelo social. “Não é carida-
de. Vendemos em lojas onde pes-
soas normalmente compram
seus sapatos e não apenas para o
público que responde a apelos
sociais”, diz Charbit.

Iogurte. O apelo “politicamen-
te correto, mas sem prejuízo” já
atraiu grandes empresas. Uma
das primeiras a criar uma divisão
de negócios sociais foi a Danone,
que estreou no segmento em
2006, em parceria com o Gra-
meen. A empresa criou uma fá-
brica em Bangladesh para fazer o
iogurte Shokti +, enriquecido
em nutrientes para crianças sub-
nutridas. Cada pote de 60 gra-
mas sai por menos de US$ 0,10.
No ano passado, a empresa ven-
deu 72 mil itens por dia no país.

Os empreendimentos sociais
da Danone estão em seis países,
mas não chegaram ao Brasil. Por
aqui, o potencial é grande. Segun-
do o Instituto de Pesquisa Eco-
nômica Aplicada (Ipea), mais de
100 milhões de pessoas vivem
com menos de R$ 465 por mês.

Eles querem
unir ideal
e lucro

WILTON JUNIOR/AE

Ex-alunos da FGV
vão levar negócios
sociais ao cinema

● Made in Brazil
A marca Veja vende na Europa
um tênis feito com algodão e bor-
racha brasileiros. Em 2010, fo-
ram produzidos 120 mil pares. O
preço médio é de € 100.

Nicho. Monforte, da Pragma, já investiu em três empresas

Motivados por clientes,
gestores de recursos
apostam em projetos
de impacto social que
possam trazer liquidez

DIVULGAÇÃO

Alvo.
Baggio, da
CDI Lan,
que
recebeu um
aporte do
fundo Vox
Capital que
pode
chegar a R$
550 mil
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 24 out. 2011, Negócios, p. N4.




