
Para ter sucesso, será 
preciso vincular seus 
interesses comerciais ao 
bem-estar da comunidade a 
sua volta. V. Kasturi Rangan, 
Michael Chu e Djordjija 
Petkoski 

transpor a linha invisível que se
para a base da pirâmide econômi
ca em mercados emergentes para a 

empresa entrar num mundo de ciladas. Se 
embarcar numa iniciativa voltada apenas 
ao ganho comercial, é bem provável que 
sofra intensa oposição da sociedade civil 
e do poder público, como descobriu o con
sórcio multinacional Aguas del Tunari na 
Bolívia. Se tentar manter pequenas as ope
rações na base da pirâmide para fugir dos 
holofotes, o lucro tende a ser reduzido, co
mo descobriu a Procter & Gamble com um 
produto para purificação de água na Amé
rica Latina e na Ásia. Mesmo que a empresa 
se concentre primordialmente no impacto 
social e veja o lucro como algo secundário, 
a base da pirâmide ainda é uma área arris
cada: projetos que não dão dinheiro a certa 

altura acabam relegados ao departamento 
de responsabilidade social da empresa, co
mo constatou a Microsoft. 

Nossa pesquisa mostra uma saída para 
quem quer se embrenhar nesse difícil terre
no. Uma empresa pode ter lucro decente na 
base da pirâmide se vincular o próprio su
cesso financeiro ao do público visado. Em 
outras palavras, à medida que a empresa 
ganha as comunidades nas quais opera de
vem se beneficiar: com o acesso a serviços 
básicos, por exemplo, ou com uma prospe
ridade maior. Isso gera mais renda e mais 
consumo — e mais demanda no seio da co
munidade, o que permite à empresa seguir 
crescendo. Um corolário desse princípio é 
que, desde o início, escala é crucial: incur
sões tímidas na base da pirâmide não tra
zem sucesso. 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



Modelos de negócios que preveem a cria
ção de valor público e privado e trabalham 
com a meta da escala estão aos poucos ga
nhando popularidade. A Hindustan Unilever 
triunfou ao capacitar dezenas de milhares de 
agentes de vendas e distribuição. A operado
ra afegã de telefonia celular Roshan se deu 
bem ao fazer o mesmo para pequenos vare
jistas. A maior vitalidade econômica de co
munidades locais aumenta o lucro e a pros
peridade para todos na cadeia de valor. 

Do estudo de dezenas de empresas ao 
longo dos anos, descobrimos que organiza
ções capazes de gerar simultaneamente va
lor público e privado tendem a ter uma no
ção matizada de seus diversos públicos. Os 
4 bilhões de pessoas na base da pirâmide — 
cuja produção representa um terço da eco
nomia mundial — não são um bloco mono
lítico. Para seguir no rastro das melhores pio
neiras, a empresa deve estar decidida a des
cobrir o que constitui valor para os diversos 
componentes dessa população. A melhor 
maneira de começar é dividir esses 4 bilhões 
de pessoas em três segmentos básicos. 

Segmentação por 
padrão de vida 
O jeito mais simples de analisar a base da 
pirâmide é reconhecer que o nível de renda 
de US$ 1 por dia separa gente em estado de 
extrema pobreza de todos os demais e que, 
acima dessa linha, é possível separar aque
les cuja renda é de US$ 1 a US$ 3 por dia da
queles que ganham de US$ 3 a US$ 5 por dia. 
Não é a única maneira de categorizar esse 
segmento da pirâmide, mas é útil. 

Baixa renda. Entre os cerca de 1,4 bi
lhão de indivíduos que vivem com US$ 3 

a US$ 5 por dia, adultos em geral possuem 
um ou dois anos de instrução secundária e 
habilidades necessárias para a inserção no 
mercado de trabalho. Muitos possuem ren
da semirregular: são operários da constru
ção civil, pequenos comerciantes, motoris
tas ou trabalhadores de baixa qualificação 
em estabelecimentos públicos e comerciais. 
Conduzem transações tanto no mercado 
formal como no informal e tendem a viver 
perto ou ao lado daqueles que ocupam o de
grau seguinte na pirâmide — gente com ren
da de pouco mais de US$ 5 por dia. Famílias 
no segmento de US$ 3 a US$ 5 não raro pos
suem bens de consumo como bicicleta, te
levisor e celular. De olho num nível superior 
de instrução e em ocupações mais estáveis 
e mais bem remuneradas, precisam de boa 
moradia e acesso a crédito e a profissionais 
da saúde. Muitos nutrem a razoável espe
rança de chegar — e, se não eles, os filhos — 
a um padrão de vida ligeiramente superior. 

Subsistência. A maioria dos cerca de 
1,6 bilhão de pessoas vivendo com US$ 1 a 
US$ 3 por dia tem pouca escolaridade e bai
xa qualificação. Embora normalmente ga
nhe algo com trabalhos eventuais ou tem
porários, a renda não é estável. Muitos pre
cisam de saneamento básico, saúde e edu
cação de mais qualidade. Embora em geral 
possam arcar com uma refeição completa 
por dia, o teor nutricional costuma ser de
ficiente. Se vivem em favelas ou similares, 
podem trabalhar como ajudantes ou auxi
liares no comércio ambulante. Em zonas 
rurais, em geral são temporários — mão de 
obra sazonal em épocas de plantio ou colhei
ta. Como consumidores e produtores, con
duzem transações em mercados informais 

que, embora fervilhando de atividade, são 
ineficientes devido à ausência de infraes-
trutura e instituições de apoio. Sem conta 
em banco ou acesso a crédito formal, esses 
indivíduos contraem empréstimos de agio
tas a juros exorbitantes e são vulneráveis à 
exploração por intermediários. Embora im
provável que cheguem à renda de US$ 5 por 
dia, seguem lutando para melhorar a pró
pria situação. Precisam de trabalho remu
nerado e artigos baratos para o dia a dia. 

Extrema pobreza. No pé da pirâmi
de, há 1 bilhão de gente sem o básico: sem 
comida suficiente, sem água potável, sem 
moradia adequada. Guerras, conflitos civis 
e catástrofes naturais expulsaram muitos 
do próprio lar. São empurrados para transa
ções irregulares até para os padrões do mer
cado informal. Alguns vivem na economia 
do escambo, outros estão no trabalho força
do. É comum a mulher ter de percorrer lon
gas distâncias por vias sem nenhuma segu
rança para buscar água. Saúde precária, fal
ta de nutrientes, vulnerabilidade financei
ra, instrução limitada e falta de habilidades 

"vendáveis" excluem o indivíduo da econo
mia organizada. A precariedade de sua exis
tência diária impede a participação no mer
cado, seja como consumidor, seja como pro
dutor. Quem tem sorte recebe ajuda de en
tidades sem fins lucrativos e organismos in
ternacionais ou de programas públicos. 

Segmentação por 
papel na geração de valor 
Além de segmentar a população na base 
da pirâmide por padrão de vida, a empresa 
precisa saber que papéis esses indivíduos 
podem exercer na relação de geração de 
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valor: o de consumidor, o de coprodutor ou 
o de cliente. 

Consumidor. Uma saída para a empre
sa brindar valor ao consumidor é abordar 
diretamente a necessidade de serviços co
mo água potável, saneamento, educação e 
crédito. Uma via mais indireta é lançar ino
vações que permitam às pessoas dedicar 
menos recursos a atividades básicas e mais 
a outros fins. Se computarmos todo o tem
po e o dinheiro gastos por esse estrato, ve
remos que gente na base da pirâmide não 
raro acaba pagando mais por — e perden
do uma grande quantidade de tempo com 

— produtos e serviços na melhor das hipóte
ses de má qualidade. Há, portanto, espaço 
considerável para empresas inovadoras lan
çarem coisas de boa qualidade com menor 
custo total de utilização e maior conveniên
cia do que alternativas atuais. O resultado? 
Um profundo impacto na produtividade. 

Até 1997, por exemplo, muita gente na 
zona leste de Manila, nas Filipinas, não es
tava conectada à rede de abastecimento de 
água potável; pagava seis vezes mais do 
que a tarifa municipal para comprar água 
de baixa qualidade de distribuidores infor
mais. O custo desse fornecimento inflava 
os preços; o sistema municipal vinha sen
do explorado ilegalmente: a água era trans
ferida para caminhões-pipa, entregue a in
termediários e vendida de porta em porta 
em galões, abrindo espaço para a conta
minação. Um consórcio privado, a Manila 
Water, achou um jeito de ligar mais gente à 
rede municipal, reduzir o comércio de água 
roubada e derrubar custos para milhões de 
pessoas. A empresa ganha economicamen
te com o volume maior de água sendo con
sumido, mas também criou valor público 
ao melhorar o acesso da população a água 
potável e mais barata. 

Colocar as pessoas no papel de consu
midor costuma ser mais apropriado no seg
mento de baixa renda, no qual a população 
conta com mais recursos para consumir e 
uma empresa pode formular uma proposta 
de valor rentável só pelo lado da demanda. 
Gente no segmento de subsistência tam
bém tem potencial de consumo, mas con
sideravelmente menor (veja o quadro "Que 

estratégias de geração de valor mais funcio
nam na base da pirâmide?"). 

Coprodutor. Quando vê habitantes da 
base da pirâmide como coprodutores, a 
empresa supre trabalho e renda a esse es
trato. Uma multinacional pode, por exem
plo, dar a lavradores conhecimento técni
co para melhorar a qualidade do que pro
duzem e premiá-los com um retorno mo
netário maior, como fez a Nestlé na Ásia ao 
comprar leite de pequenos produtores e a 
Mars com produtores de cacau no oeste da 
África. Com um pouco de capacitação, gen
te na base da pirâmide também pode tomar 
parte em operações simples de produção e 
montagem ou em atividades como trans
porte, distribuição e comércio, cobrindo a 
chamada "last mile" — a perna final até o 
cliente. Um exemplo: a Hindustan Unile-
ver ajudou a formar empreendedores ao 
treinar 50 mil mulheres para ir de porta em 
porta orientando o consumidor e venden
do sabonete, pasta de dente e outros pro
dutos. Essas mulheres, por sua vez, fortale
cem o ecossistema econômico local ao to
mar dinheiro emprestado de bancos e agên
cias de microcrédito locais. 

Uma empresa pode achar que colocar o 
indivíduo no papel de coprodutor é melhor 
no segmento da subsistência, pois ter algu
ma renda adicional é uma necessidade pri
mária. Com essa renda a mais, a pessoa po
de tentar melhorar a qualidade de seu con
sumo. Mas a empresa também pode trans
formar em coprodutora gente no segmento 
de baixa renda — empregando esse público 
para fabricar produtos para consumidores 
mais acima na pirâmide, por exemplo. In
divíduos no segmento de extrema pobre
za não são coprodutores em potencial, pois 
não têm a capacitação necessária ou é difí
cil demais chegar a eles. 

Cliente. No caso de parcela considerá
vel da população na base da pirâmide, so
bretudo no segmento da extrema pobreza, 
o mais correto é tratar o indivíduo como 
cliente. O fato é que essa gente precisa de 

"agentes", por assim dizer, para reunir recur
sos em seu nome. O governo pode servir de 
agente — bem como uma instituição da so
ciedade civil, uma organização comunitária 

ou um empreendimento comercial. Na Ín
dia, por exemplo, a campanha de Devi Shet-
ty por lavradores e outros trabalhadores em 
Karnataka deu origem ao plano de saúde 
Yeshasvini Health Insurance, lançado com 
subsídios públicos. Embora segurados co
bertos pelo Yeshasvini tenham direito a tra
tamento gratuito, a burocracia e a má gestão 
no sistema de saúde pública volta e meia 
impedem o cidadão de receber um serviço 
de padrão aceitável. O plano virou um de
fensor do pobre, negociando para conseguir 
um atendimento melhor em hospitais pú
blicos. Os hospitais também ganharam ao 
serem reembolsados pelo Yeshasvini. 

Erros na base da pirâmide 
Muitas empresas se deram mal por não en
tender a importância de promover o suces
so da comunidade na qual atuavam na ba
se da pirâmide. É comum acharem que sua 
responsabilidade termina uma vez que te
nham levado um produto ou serviço neces
sário à população, ou convertido o cidadão 
em fornecedor ou trabalhador. 

Essa atitude deixa a empresa vulnerá
vel a críticas. Em 2000, quando um consór
cio encabeçado pela Bechtel — o Aguas del 
Tunari — tentou aumentar a tarifa de água 
e cobrar pelo uso de poços particulares na 
Bolívia (tudo previsto no contrato de priva
tização com o governo), protestos violentos 
obrigaram a empresa a abandonar o negó
cio. O consórcio foi, basicamente, incapaz 
de entender como a população da região 
definia o sucesso para si própria — não con
tribuindo, portanto, para esse sucesso. 

É a mesma arapuca na qual caiu o micro-
crédito. A atividade volta e meia é ameaçada 
de ser barrada — sobretudo na Índia — de
vido a protestos contra os juros praticados, 
ainda que a taxa média cobrada por institui
ções de microcrédito na Índia esteja entre as 
mais baixas no mundo: 25% a 27%. O ver
dadeiro problema é que essas instituições 
às vezes parecem estar lucrando à custa do 
pobre — menos devido aos juros do que a 
políticas que ignoram o valor social. Muitas 
instituições de microcrédito supõem estar 
prestando um serviço ao pobre apenas por 
cobrar juros menores do que agiotas. Não A ut
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parecem entender que muitos de seus clien
tes, mesmo com acesso a capital, não conse
guiram melhorar de vida. Daí o microcrédi
to virar o bode expiatório quando o cliente 
passa por dificuldades econômicas. 

A Equitas é uma agência de microcré
dito indiana que escapou das críticas. Para 
mostrar seu compromisso com o valor so
cial, destina 5% do lucro a serviços de saú
de ao cliente, à capacitação do público e à 
educação infantil. Além disso, impôs um 
teto ao lucro. 

Em muitos casos, foi tão difícil para a 
empresa registrar lucro no mercado de bai
xas margens da base da pirâmide que ini
ciativas comerciais foram discretamente 
absorvidas pelo departamento de RSE. Foi 
o que aconteceu com o sachê de purifica
ção de água da Procter & Gamble, o PUR: 
a empresa simplesmente não conseguiu 
achar uma estratégia de distribuição e pre-
cificação que desse lucro. Um programa da 
Microsoft, o Unlimited Potential, teve des
tino parecido. Depois de um tempo tentan
do ganhar dinheiro fornecendo computa
dores recondicionados, patrocinando Ian 
houses e oferecendo uma versão enxuta 
do sistema operacional Windows em paí
ses em desenvolvimento, a empresa repas
sou parte dessas iniciativas ao departamen
to de cidadania corporativa. 

Como combinar valor 
comercial e social 
Muitas empresas conseguem criar valor pú
blico e privado simultaneamente — graças, 
em parte, à adoção de modelos de negó
cios inovadores que empregam membros 
da comunidade ou outras organizações 

em atividades de distribuição, acesso, pa
gamento e até segurança. Para garantir que 
um modelo desses seja comercialmente vi
ável e sustentável a longo prazo é preciso 
otimizar operações e conceber incentivos 
adequados para todos os indivíduos absor
vidos pelo ecossistema econômico criado 
pela empresa. Vejamos alguns exemplos, 
segmento por segmento. 

No segmento de baixa renda, exem
plos de estratégias inovadoras de distribui
ção em larga escala incluem o da M-Pesa, 
que se vale de uma rede de quase 18 mil pe
quenos comerciantes para disponibilizar 
seu serviço de transferência de fundos por 
celular no Quênia; o da Novartis, que desta
ca mais de 20 mil médicos voluntários para 
visitar vilarejos, examinar pacientes e for
necer medicamentos pelo programa Aro-
gya Parivar ("família saudável") na Índia; e 
o da Hindustan Unilever, que investe num 
exército de vendedoras de porta em porta. 
Essas três estratégias dependem da capaci
dade da empresa de dar incentivo e apoio 
a pequenos comerciantes, médicos e ven
dedoras essenciais para os canais de distri
buição — e, por extensão, para o modelo de 
negócios da empresa e o ecossistema eco
nômico recém-surgido. 

A fabricante californiana de biofárma-
cos Gilead Sciences usa uma estratégia ino
vadora de acesso para conseguir bons re
sultados. Do total estimado de 35 milhões 
de pessoas com HIV/Aids na África subsa-
ariana e no sul da Ásia em 2003, cerca de 10 
milhões eram candidatos a receber antirre-
trovirais. A falta desses medicamentos em 
países em desenvolvimento não se devia, 
via de regra, ao preço, já que laboratórios 

farmacêuticos vinham fornecendo a paí
ses pobres a preço de custo. O maior obs
táculo era a falta de acesso: normas que re
giam o registro, o licenciamento e a impor
tação de medicamentos vinham limitando 
a disponibilidade. 

Uma das maiores fabricantes de antir-
retrovirais do mundo, a Gilead abriu a pa
tente de dois de seus principais produ
tos, o Viread e o Truvada, para 12 fabri
cantes de genéricos na Índia e na África do 
Sul — empresas que poderiam ter infringi
do as patentes com a autorização dos res
pectivos governos para tornar os medica
mentos acessíveis a portadores do HIV. A 
Gilead não cobrou pela transferência da tec
nologia. Só pediu que as empresas pagas
sem um royalty de 5% do preço de venda 
de versões genéricas de medicamentos do 
laboratório. Fabricantes de genéricos pu
deram produzir os remédios a custo mui
to menor do que o da Gilead e rapidamente 
entrar em mercados na Ásia e na África. 

Para surpresa de ninguém, o programa 
de licenciamento da Gilead já dava retor
no em 2009; até 2010, tinha gerado um ga
nho de US$ 5 milhões e atingido mais de 1,4 
milhão de pessoas em países de baixa ren
da. Além disso, a Gilead ajudou a criar um 
ecossistema que será útil para esses países 
na produção e distribuição de outros fár
macos essenciais. 

No segmento de subsistência, a 
população muitas vezes não dispõe de in
formações vitais sobre novos produtos ou 
métodos e reluta em adotá-los. A empresa 
precisa, portanto, criar demanda para cate
gorias inteiras de produtos. Um bom exem
plo é o do purificador de água: o Pureit, da 
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Hindustan Unilever, pode levar água com 
padrões internacionais de pureza a milhões 
de lares sem água corrente nem eletricida
de contínua. Mas muitos consumidores não 
estão totalmente cientes dos benefícios da 
purificação para a saúde, e aqueles que es
tão têm uma alternativa à mão — ferver a 
água — que parece bem mais barata do que 
um purificador de US$ 22. Como costuma 
ocorrer no segmento de subsistência, o ca
nal de acesso deve desempenhar um papel 
na geração de demanda. A Hindustan Uni
lever conta com ONGs para educar o consu
midor e vender o purificador. 

Empresas de telecomunicações — como 
a Safaricom, na África — dão um exemplo 
de estratégia baseada na comunidade para 
agregar milhões de pequenos pagamentos. 
Já que o consumidor não tem dinheiro pa
ra comprar em grandes volumes ou pagar 
mensalidade, essas empresas fornecem mi
nutos em troca de pagamento adiantado e 
vendem tempo adicional por uma rede de 
agentes, em geral pequenos comercian
tes. Em vez de lidar com milhões de con
sumidores com milhões de pequenos pa
gamentos, se valem de agentes que agre
gam as transações financeiras, mantendo 
assim o custo baixo das operações e turbi
nando o ecossistema econômico do peque
no varejo. 

A operadora de telefonia celular Roshan 
dá um exemplo de como integrar membros 
da comunidade em operações de segurança. 
Antes de seu surgimento, em 2003, apenas 
cerca de 80 mil dos 34 milhões de habitan
tes do Afeganistão tinham acesso ao telefo
ne. Para estabelecer sua presença, a Roshan 
abriu oito lojas e incentivou a população a 

montar redes de distribuição para venda 
de chips de celular (cartão SIM) e aparelhos 
a outros consumidores. Hoje, a rede tem 
mais de 3.500 pontos de venda; a base de 
assinantes foi para 3,5 milhões de usuários; 
e o número de gente direta ou indiretamen
te empregada subiu para mais de 30 mil. A 
Roshan recrutou líderes comunitários para 
monitorar a segurança de suas torres, ame
açadas pelo Talibã. Esses líderes têm vários 
incentivos para proteger a infraestrutura: 
uma rede operante gera empregos, capaci
tação e renda por serviços de segurança. A 
Roshan diz poupar mais de US$ 15 milhões 
ao ano com a abordagem. 

Outras empresas, mesmo vendendo pro
dutos e serviços a clientes mais acima na pi
râmide, criam um tremendo valor ao envol
ver amplamente o segmento de subsistên
cia na cadeia de suprimento. É o que faz a 
Nestlé com o leite, a Mars com o chocolate e 
a Unilever com óleos de cozinha e banho. 

No segmento de extrema pobreza, 
onde a prestação de serviços básicos como 
fornecimento de água, saneamento, aten
ção à saúde e educação requer pesados in
vestimentos, a empresa tem pouca esco
lha, fora entrar em parcerias público-pri-
vadas que garantam a recuperação de cus
tos, subsídios e exclusividade de mercado. 
Sem essas parcerias, há pouca oportunida
de de lucro, mesmo a longo prazo. Já que 
as necessidades do segmento de extrema 
pobreza são o básico (o que muitos consi
deram direitos fundamentais do homem), 
a empresa deve ter o cuidado de conquis
tar a confiança da comunidade ao propor
cionar um valor superior — valor que deve 
ser o motor do lucro (veja o quadro "Onde o 

valor público e o privado se encontram"). 
Uma empresa tampouco deve ignorar 

as vantagens de se aliar a ONGs estabeleci
das na comunidade. Com sede em Genebra, 
a Global Alliance for Improved Nutrition 
(Gain), por exemplo, já trabalhou com al
gumas das maiores fabricantes de alimen
tos do mundo para enfrentar o problema da 
fome e da desnutrição. Devido à falta de in
teresse de empreendimentos comerciais, a 
Gain assume o papel de capitalista de ris
co, oferecendo capital inicial para facilitar 
o desenvolvimento, por empresas, de pro
dutos e mercados para o segmento. Entre 
os parceiros da Gain estão Unilever, Cargill 
e Akzo Nobel. Graças ao apoio financeiro e 
ao conhecimento técnico da Gain, grãos na 
cesta básica da China e da África do Sul são 
enriquecidos com vitaminas e sais minerais. 
Partindo de projetos-piloto financiados pe
la Gain, empresas como a Britannia Indus
tries lançaram linhas comerciais completas 
de produtos como parte de suas atividades 
normais. 

N Ã O Q U E R E M O S fazer isso soar fácil. A ba
se da pirâmide é um lugar arriscado para a 
empresa. Mesmo com boas intenções e ca
pital para investir, a empresa pode tropeçar 

— caso da Microsoft com o Unlimited Po-
tential. Infelizmente, esse tem sido o desti
no de muitas incursões de empresas nesse 
segmento, pois acionistas não têm paciên
cia para projetos que dão prejuízo. Mas uma 
estratégia de criação de valor público e pri
vado, buscando ao mesmo tempo imprimir 
escala à iniciativa, traz a melhor chance de 
sucesso para a empresa. Valores comercial 
e social são como as duas lâminas de uma 
tesoura — enquanto a escala seria a hábil 
mão do alfaiate. Esses três elementos são 
necessários para a superação dos difíceis 
obstáculos na base da pirâmide. 
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Text Box
Fonte: Harvard Business Review Brasil, São Paulo, v. 89, n. 10, p. 81-85, out. 2011.




