
Somente na adoção em grande es-
cala do empreendedorismo so-
cial, com a criação de empresas
que tenham como propósito a so-
lução de problemas, está a saída
para que o mundo supere as difi-
culdades hoje impostas pelo siste-
ma econômico e financeiro em vi-
gor. A proposta, do economista e
banqueiro Muhammad Yunus, se-
ria a única solução viável para ul-
trapassar um modelo que está pró-
ximo de seu limite, segundo ele.
“Havia uma época em que esse sis-
tema não funcionava para os paí-
ses pobres, mas agora também
não funciona para os ricos”, disse
Yunus aoBRASILECONÔMICOduran-
teTheNewYorkForumAfrica, rea-
lizado em Libreville, capital do
Gabão. Ganhador do Prêmio No-
bel da Paz em 2006 pelas ações pa-
ra a redução da pobreza em seu
país, Bangladesh, Yunus foi o res-
ponsável pela criação do Banco
Grameen, pioneiro na distribui-
ção de microcrédito à população.

Como o senhor descreve
o fato de ser um dos únicos
banqueiros que atravessaram
as crises financeiras sem
risco de prejuízo?
Depois de 35 anos, quando olha-
mos ao redor do mundo, vemos
que os bancos não mudaram.
Em 2008, mesmo com o sistema
financeiro quase em colapso,
nós não tivemos problemas no
Banco Grameen. Eu vejo que há
um equívoco de interpretação
do sistema como um todo que
precisa ser modificado. O ser hu-
mano não precisa estar voltado
completamente a ganhar dinhei-
ro. Por que fazer do dinheiro
uma obsessão? Ele pode estar li-
gado a um propósito.

Como foi o processo para,
na década de 1970, criar
um banco que permitisse
tirar pessoas da pobreza?
Bangladesh tem 150 milhões de
pessoas. Não dá para imaginar a
quantidade de problemas que te-
mos no nosso país. É tanta coisa
que muitos vivem em situação de
desespero. E, quando se está de-
sesperado, você não consegue
simplesmente seguir regras. É
preciso, aliás, fugir delas. E isso
muitas vezes oferece oportunida-
des para a criatividade. Eu não ti-
nha a intenção de criar um banco

ou qualquer coisa do tipo. O que
eu tentei fazer foi solucionar o
problema de algumas pessoas
que viviam em uma pequena vila
em meu país. Eu pensei que eles
não deveriam sofrer tanto, que
eu poderia até emprestar dinhei-
ro do meu próprio bolso.

E como chegou ao formato
do Banco Grameen?
O mais incrível foi que, no mo-
mento em que eu pensei em pro-
por a criação de um banco, o ban-
co praticamente caiu do céu. Eu
achava que emprestar dinheiro
para quem tem dinheiro não fa-
zia sentido e que emprestar para
quem não tinha era a coisa certa
a ser feita. Conseguimos parcei-
ros e eu me ofereci para ser o ga-
rantidor dos empréstimos para
aquelas pessoas.

O senhor desenvolveu um
sistema que foi replicado em
todas as partes do mundo.
Veja, quando você está desespera-
do, é mais fácil suas ideias surgi-
rem. Como eu precisava de um
procedimento, olhei para os ban-

cos convencionais para observar
como eles funcionavam. Aí eu
passei a fazer o contrário do que
eles faziam. E funcionou! Eles
iam em busca dos ricos. Eu deci-
di ir atrás dos pobres. O Grameen
é o único banco no mundo que é
livre de advogados. E funciona.
Não temos marketing. Não fize-
mos divulgação. Mas a necessida-
de das pessoas falou mais alto.

Quais outras medidas
foram adotadas?
Os bancos tradicionais empres-
tam para os homens. Nós decidi-
mos emprestar para as mulheres.
Nos bancos convencionais, as

pessoas vão até as agências para
fazer negócios. Nós invertemos is-
so: passamos a ir até as pessoas.
Hoje no Banco Grameem temos
registro de 8,5milhões de pes-
soas que pediram empréstimo,
das quais 97% são mulheres. Os
próprios depósitos correspon-
dem ao dinheiro utilizado para
ser emprestado às pessoas.

O senhor já liderou vários
outros projetos para
desenvolver empresas com
base em propósitos sociais.
Cada vez que eu via um proble-
ma, eu pensava na criação de um
empreendimento para permitir
que aquele problema fosse solu-
cionado. Eu criei mais de 30 em-
presas porque há muitos proble-
mas para serem resolvidos em
Bangladesh. Se você usa seu di-
nheiro para resolver problemas,
ele volta para você, e aí é possível
reinvestir em outras coisas, crian-
do-se, assim, uma engrenagem
que se autoalimenta. Uma das
empresas que criei foi relaciona-
da ao meio ambiente, para forne-
cimento de energia solar porque

70% das pessoas em Bangladesh
não tinham eletricidade. Hoje te-
mos cerca de 1 milhão de painéis
solares. Depois disso, empresas
internacionais vieram nos procu-
rar para serem parceiras.

Quais outras iniciativas
nasceram dessa maneira?
Empreendedorismo social está re-
lacionado com cobrir os custos
operacionais e reinvestir em ou-
tros projetos. Havia um proble-
ma de subnutrição das crianças.
Nós desenvolvemos um tipo de
iogurte com mais nutrientes que
custasse pouco. Temos joint ven-
tures com Danone e outras em-
presas para isso. Outro exemplo:
as pessoas não tinham sapatos.
Criamos condições para fabricá-
los. Cada problema pode ser solu-
cionado com uma iniciativa. E is-
so tem a ver com ideias criativas
e não com dinheiro. Além disso,
é muito fácil se multiplicar. Trata-
se de um problema local, com so-
lução local, a partir de criativida-
de local. Tudo isso junto pode mu-
dar o mundo. ■ *Viagem feita a
convite do governo do Gabão

Cláudia Bredarioli, de Libreville*
cbredarioli@brasileconomico.com.br
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“Solução para a crise está no
empreendedorismo social”

“

Muhammad Yunus defende que novo modelo de negócio deve estar focado em propósito, não só no dinheiro

Trata-se de um
problema local, com
solução local, a partir
de criatividade local.
Tudo isso junto pode
mudar o mundo

MUHAMMAD YUNUS 

Nasceu em 28 de junho de 1940 na aldeia de Bathua, 
em Chittagong, Bangladesh, tendo 13 irmãos, dos 
quais 5 morreram durante a infância

Seu pai tinha uma loja de joias e a sua mãe 
dedicava-se ao assistencialismo

Formou-se em economia pela Universidade de Daca, 
em Bangladesh

Doutorou-se na Universidade de Vanderbilt (EUA),
com uma bolsa de estudo

Foi professor-assistente de economia na Universidade
do Médio Tennessee (EUA)

Retornou a Bangladesh e tornou-se professor
de economia na Universidade de Chittagong

Na década de 70, criou o Banco Grameen por meio
do qual desenvolveu o conceito de microcrédito, 
permitindo às pessoas mais pobres obterem 
empréstimos bancários

Recebeu em 2006 o Prêmio Nobel da Paz por sua 
contribuição na luta contra a pobreza em seu país

Timothy A. Clary/AFP

ENTREVISTA MUHAMMAD YUNUS Prêmio Nobel da Paz, em 2006
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Apesar das críticas ao sistema
em vigor, Muhammad Yunus vê
com otimismo as possibilidades
que se desenham para o cresci-
mento econômico nas próxi-
mas décadas.

Iniciativas como a do
microcrédito mostram
que é possível dar fim
à pobreza no mundo?
A pobreza não é criada pelos po-
bres. É um efeito do sistema. Se
o sistema for consertado, não
haverá mais pobreza. Mas, se
mantivermos a proposta de
olhar para os pobres como coita-
dos, pensando em lhes dar al-
gum dinheiro ou comida, não
iremos consertar o sistema.

O senhor acha que a pobreza é
uma consequência do sistema?

O capitalismo é feito assim. E
os homens de negócios têm a
obrigação de maximizar seus
ganhos e, por consequência, a
pobreza. Por que não fazer ne-
gócios para resolver proble-
mas? Os seres humanos hoje
parecem robôs. Tudo o que eles
fazem é ganhar dinheiro. Mas o
ser humano real é muito maior
do que isso.

Então, o sistema pode mudar?
Claro. Eu acredito que isso esteja
no coração de todos. Esse sistema
não está funcionando. Está che-
gando o momento do seu limite.

Qual pode ser o caminho
para essa mudança?
É o empreendedorismo social,
sem dúvida. A ideia de ganhar
dinheiro a partir de propósitos

maiores que o dinheiro em si.
Daqui a dez anos, a geração de
jovens que hoje domina as no-
vas tecnologias estará no po-
der. Essa nova geração é a mais
poderosa que já vimos na histó-
ria até agora, especialmente
nos países em desenvolvimen-
to. Eles têm o poder criativo.

Quão rápida pode ser
uma mudança assim?
O mundo todo tem mudado mui-
to rápido. Nos próximos trinta
ou quarenta anos haverá uma
mudança populacional no mun-
do. Hoje para cada dois euro-
peus há um africano, daqui a
quarenta anos, a proporção se
inverterá: haverá dois africanos
para cada europeu. Isso muda
todo o cenário econômico. Traz
uma completa reversão. ■ C.B.

Passados mais de sete anos da
criação da lei do microcrédito no
país, os bancos ainda não conse-
guem cumprir a exigibilidade de
recursos para essa finalidade. En-
tre os fatores que dificultam as
concessões estão a baixa rentabili-
dade dessa modalidade de opera-
ção de crédito, a falta de conheci-
mento do público residente em
comunidades carentes e o gran-

de número de empreendedores
informais nessas localidades.

Pela legislação, os bancos de-
vem destinar 2% dos depósitos
à vista para as operações de mi-
crocrédito. Com base nos dados
do Banco Central, esses recur-
sos em abril somavam R$ 2,77 bi-
lhões, mas apenas R$ 1,82 bi-
lhão estava alocado nessa rubri-
ca, ou seja, 65,7% da exigibilida-
de. Esse patamar se mantém o
mesmo nos últimos meses. Os
R$ 950 milhões que não foram
alocados em abril para o micro-
crédito ficam parados, sem qual-
quer tipo de remuneração para
as instituições financeiras.

Na avaliação do professor de fi-
nanças do Programa de Capacita-
ção da Empresa em Desenvolvi-
mento (ProCed) da FIA, Ricardo
Almeida, para esse tipo de opera-
ção dar certo o banco precisa co-
nhecer a comunidade em que vai
trabalhar e nem sempre isso é pos-
sível. “O microcrédito enfrenta
problemas de implementação pe-
los grandes bancos que têm difi-
culdade de entrar nas regiões
mais carentes”, disse, acrescen-
tando que muitas vezes é preci-
so de um intermediário, como
as organizações da sociedade ci-
vil de interesse público (Oscips).

Para lidar com essa falha, al-

guns bancos trabalham com o
que é conhecido como “grupos so-
lidários”, em que o crédito é con-
cedido a um número de empreen-
dedores em uma espécie de con-
sórcio. Na maior parte das vezes
esses grupos possuem até cinco in-
tegrantes. Caso um fique inadim-
plente, os outros arcam com a
prestação. Como são moradores
da mesma comunidade, um aca-
ba cobrando o outro, evitando os
atrasos. Para tentar estimular a
concessão, o governo criou em
agosto do ano passado um progra-
ma de microcrédito orientado
(em que há o acompanhamento
da utilização dos recursos). ■

Pela legislação brasileira,
os bancos devem destinar

2% dos depósitos à vista para
as operações de microcrédito.
Esses recursos em abril
somavam R$ 2,77 bilhões.

Com presença prevista para par-
ticipar das atividades da
Rio+Social — atividade promo-
vida pela Organização das Na-
ções Unidas (ONU) que ocorre
em paralelo à Rio+20 —,
Muhammad Yunus prevê que o
empreendedorismo social cami-
nhará ao lado das atividades
voltadas ao meio ambiente, que
terão necessariamente deixar
de ser assistencialistas.

Qual sua perspectiva para o
desempenho do Brasil?
O Brasil é um país tremendo,
com todos os seus recursos e pes-
soas sensacionais. Em 2030, das
dez maiores economias mun-
diais, o Brasil será uma delas. E
haverá apenas dois países euro-
peus entre estes dez. A China se-
rá o primeiro, duas vezes e meia
maior que os Estados Unidos,
que estarão em segundo lugar.
Em 2016, a China já será a segun-
da maior economia do mundo.

Temos visto vários exemplos
que mostram que, mesmo com
o crescimento econômico em
alguns países, há persistência
das desigualdades sociais.
Sim, isso ainda ocorre. Mas as
coisas mudam muito depressa.
Com os movimentos tecnológi-
cos, essas ideias concentradas
unicamente no ganho de dinhei-
ro não vão mais funcionar. Se o
sistema se desenvolver baseado
no empreendedorismo social,
não haverá mais desemprego.

A preocupação ambiental
estaria nesse contexto?
O meio ambiente pode ser um
grande caminho para o em-
preendedorismo social. Mas pre-
cisa ser visto como algo que es-
tá muito além de simplesmente
doar um monte de dinheiro e na-
da acontecer. Empreendedoris-
mo social e meio ambiente po-
dem andar juntos e crescer em
contribuição mútua.

Qual a importância de eventos
como esses que o Rio de Janeiro
está sediando neste sentido?
A importância de conferências
como a Rio+20 ou a Rio+social é
a de colocar as pessoas juntas. Fa-
lando umas com as outras frente
a frente. Olhando nos olhos é
possível que uns e outros se en-
tendam muito mais. Conhecer o
outro é um dos melhores meios
de resolver problemas. Por exem-
plo, quando eu falo essas coisas,
quase sempre vem alguém me di-
zer que quer fazer algo do tipo.
Trocar ideias, conhecer as pes-
soas. Isso toca a sensibilidade de
todos. É assim que é possível mu-
dar as mentes. ■ C.B.

O mundo todo tem mudado
muito rápido. Nos próximos

30 ou 40 anos, haverá uma
grande mudança populacional.
Hoje, para cada dois
europeus há um africano.

O meio ambiente pode ser
um grande caminho para

o empreendedorismo social.
Mas precisa ser visto como algo
que está além de doar um monte
de dinheiro e nada acontecer.

● ●●

Ganhador do Prêmio Nobel
defende que ações ambientais
devem evitar assistencialismo

“Esse modelo está
chegando no limite”

Meio ambiente e
novos negócios
caminham juntos

Bancos emprestam menos que lei obriga

➤

Stan Honda/AFP

Legislação do microcrédito prevê
que 2% dos depósitos à vista
sejam destinados a esse fim

➤

“

➤
LEIA MAIS

Economista confia que nova geração de jovens trará mudanças drásticas

Trocar ideias,
conhecer as
pessoas. Isso toca
a sensibilidade
de todos. É assim
que é possível
mudar as mentes

Ana Paula Ribeiro
aribeiro@brasileconomico.com.br

Naopinião doeconomista,ossereshumanos parecemrobôs: “Tudooquefazeméganhardinheiro”
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2,77

Total apto a ser destinado ao 
microcrédito, em R$ bilhões

LONGE DO IDEAL

Fontes: Banco Central e Brasil Econômico
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 19 jun. 2012, Primeiro Caderno, p. 4-5.
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