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Especial | Negócios sustentáveis

E n t rev i st a Stuart Hart fala sobre sua teoria que conjuga economia sustentável e inclusão

Transformação começa pela base
CLAUDIO BELLI/VALOR

Stuart Hart: “A base da pirâmide oferece a oportunidade de saltar direto para tecnologias limpas e sustentáveis”

Viana de Oliveira
Para o Valor, de São Paulo

O que entendemos por “capi -
t a l i s m o” pode ser completamen-
te transformado por meio das ca-
madas mais pobres da economia
mundial. Esse é o argumento de
Stuart Hart, professor de admi-
nistração e desenvolvimento sus-
tentável da Universidade Cor-
nell, nos EUA. Ao entenderem co-
mo as novas tecnologias, limpas
e sustentáveis, favorecem negó-
cios com camadas desfavoreci-
das da população global, as gran-
des corporações, afirma Hart,
mudarão sua maneira de pensar
e inaugurarão uma nova fase da
história econômica.

Stuart Hart é um dos criadores
da teoria da economia da base da
pirâmide social (BoP, na sigla em
inglês), que busca desenvolver mé-
todos de produção e distribuição,
além de formas de avaliação e con-
tabilidade, que incorporem tanto
as demandas da economia susten-
tável quanto o foco em populações
de baixa renda. O artigo que incen-
tivou pesquisadores a estudar a
base da pirâmide social foi publi-
cado por Hart e Coimbatore Krish-
narao Prahalad em 2002: “The For-
tune at the Bottom of the Pyramid”
(A Riqueza na Base da Pirâmide).
Ele vem ao Brasil para o primeiro
encontro mundial da Rede Global
de Laboratórios de Base da Pirâmi-
de, que acontecerá em 7 e 8 de no-
vembro, na cidade de Cajamar, na
Grande São Paulo.

Desde então, Hart fundou a
Enterprise for a Sustainable
World, que realiza consultoria
com grandes empresas para tor-
nar seus negócios mais ambien-
talmente responsáveis. Ele tam-
bém é um dos diretores da Base
of the Pyramid Protocol, que fun-
ciona como incubadora de negó-
cios para multinacionais em con-
tato com comunidades locais. A
rede global de BoP conecta os la-
boratórios baseados nas teses de
Hart espalhados pelo mundo.

Valor: O senhor chegou a dizer
que o conceito de capitalismo seria
alterado como consequência da teo-
ria da base da pirâmide. Como será
essa mudança?

Stuart Hart: Estamos atraves-
sando uma transformação fun-
damental no conceito de capita-
lismo, como aconteceu no século
XIX, de Adam Smith até a corpo-
ração industrial moderna. Esta-
mos passando da corporação ao
empreendimento sustentável do
século XXI, que envolve cinco
grandes mudanças. Primeiro, da
remuneração extrínseca à remu-
neração intrínseca: a motivação
se transfere do dinheiro ao pro-
pósito. Segundo, da evolução in-
cremental à evolução por ruptu-
ras. Terceiro, a lógica dos negó-

cios se transfere das economias
de escala para as soluções distri-
buídas. Quarto, a inovação deixa
de depender das soluções aplica-
das de cima para baixo e se trans-
fere para soluções criadas em
conjunto. Finalmente, dos “tra -
de-offs” à inclusividade. O foco
muda de entender o que se deve
abandonar para ganhar algo e
passa a encarar a otimização de
resultados.

Valor: O senhor criou um concei-
to que incorpora a sustentabilidade
à estratégia das empresas, a “mol -
dura do valor sustentável”. Quais
são as estratégias para atrair os in-
vestidores e acionistas para essa
moldura?

Hart: O conceito pressupõe duas
mentalidades diferentes para in-
troduzir a sustentabilidade no
centro da estratégia das empresas.
Primeiro, o “greening”, para a re-
dução do impacto negativo dos
produtos e processos. Depois, o
“além do greening”, para produzir
impacto positivo na comercializa-
ção das tecnologias limpas revolu-
cionárias e inovadoras de amanhã,
criando os mercados de amanhã.
Como na economia da base da pi-
râmide 1.0, o “greening” se apro-
veita da mentalidade de “melho -
rias constantes” já existente nas
companhias. O “além do gree-
ning” vai exigir a mentalidade de
romper barreiras e criar mercados.
Não é surpresa que estratégias de
“greening” ainda predominem.

Valor: Até recentemente, os pro-
dutos sustentáveis eram mais caros.
Ao mesmo tempo, cada vez mais
pessoas são incorporadas ao mun-
do do consumo. Como conciliar os
dois lados da equação? Como man-
ter sob controle os impactos negati-
vos do aumento do consumo?

Hart: Minha tese gira em torno
da desconstrução de trade-offs.
Os “produtos verdes” eram mais
caros, portanto oportunidades
de nicho para o mercado de luxo.
A teoria da base da pirâmide bus-
ca virar de cabeça para baixo a
perspectiva. Há tecnologias lim-
pas, inovadoras e revolucioná-
rias que se prestam à comerciali-
zação primeiro na base da pirâ-
mide. São produtos de distribui-
ção localizada: energia renovável
gerada localmente, tratamento
de água no ponto de consumo,
assistência de saúde nos postos
locais, educação inovadora, a fa-
bricação distribuída, cujo me-
lhor exemplo é a impressora 3D.
A base da pirâmide oferece a
oportunidade de saltar direto
para tecnologias limpas e susten-
táveis, começando por aqueles
que dispõem de menos serviços e
subir aos poucos na escala de
renda. Isso se chama inovação
frugal ou “r e v e r s a”.

Valor: Como o consumo na base
da pirâmide é diferente do consumo

das classes mais favorecidas?
Hart:O importante a observar

é que os padrões de consumo in-
sustentáveis ainda não estão es-
tabelecidos na população de
baixa renda. Por isso, o trabalho
de “d e s a p r e n d i z a g e m” não é
preciso para dar o salto. Desa-
prender é um desafio muito
maior no topo.

Valor: Como o Brasil, país em de-
senvolvimento cuja população está
sendo inserida no mercado de con-
sumo, está posicionado para esse
novo modelo?

Hart: O Brasil está bem posi-
cionado para agarrar essa opor-
tunidade. Comprometido com a
igualdade social e o investimen-
to na base da pirâmide, pode até
liderar o mundo no desenvolvi-
mento de empreendimentos
transformadores. Alguns exem-
plos são a indústria bioenergéti-
ca e companhias como a Natura.
O Sebrae também está bem posi-
cionado, ao focalizar o desenvol-
vimento de iniciativas inovado-
ras e revolucionárias, cujo foco
esteja na base da pirâmide.

Valor: A China está crescendo ra-
pidamente e seu governo está preo-
cupado com o impacto desse cresci-
mento. É possível mudar para um
modelo sustentável com velocidade
suficiente para contornar efeitos
ambientais negativos?

Hart: Essa é a pergunta de um
trilhão de dólares. A velocidade
com que a China e a Índia conse-
guirem desenvolver novos negó-
cios realmente transformadores,
que tragam rupturas, é que vai
determinar nosso destino coleti-
vo no século XXI.

Valor: Apesar do crescimento de
oficinas e projetos ligados à econo-
mia da base da pirâmide, o senhor
considera que ainda é uma área de
negócios pouco explorada. O que
falta?

Hart: Falta a imaginação estra-
tégica para investir nessa oportu-
nidade de negócios, além da in-
fraestrutura das organizações
que justifique o investimento.
Para enveredar pelas oportuni-
dades da base da pirâmide, é ne-
cessário que o topo da cadeia de
comando faça dessa oportunida-
de uma prioridade estratégica,
ou seja, que forneça um “espaço
a b e r t o” protegido na empresa,
para permitir que as coisas co-
mecem a acontecer. Isso inclui
uma estrutura organizacional in-
teiramente separada, com seu
próprio sistema de medição e de
explicitação das decisões.

Valor: O senhor distingue a base
da pirâmide 1.0 e a nova versão,
2.0, quando a comunidade se envol-
ve nos processos, que não são só
transpostos dos modelos tradicio-
nais para os novos. As empresas já
avançam na versão 2.0?

Hart: A versão 2.0 está engati-
nhando. O envolvimento nela
exige a estratégia proativa que
descrevi, então o desenvolvi-
mento tem sido lento. A maioria
das iniciativas com a base da pi-
râmide nas empresas está no
modo 1.0, que envolve a adapta-
ção de produtos, mas também
encontrar canais de distribuição
e parceiros na ponta de entrega.
A versão 2.0 exigiria desenvolver
novas habilidades para a criação
conjunta, abrindo portas para

modelos de negócios ainda a de-
s e nv o l v e r.

Valor: As empresas estavam de-
sinteressadas da base da pirâmide
antes do artigo de 2002 que o se-
nhor publicou com C.K. Palahad.
Mas a revolução industrial come-
çou justamente com a produção de
tecidos para as populações desfavo-
recidas. Por que os pobres foram es-
quecidos nesse intervalo?

Hart: Outro exemplo é a lógi-
ca de Henry Ford no início do sé-
culo XX. O foco estreito no lucro,
entendido como margem por
unidade, desviou a atenção das
empresas das oportunidades
que levam mais tempo para ma-
turar e requerem maior volume,
com margem menor. O mercado
financeiro precisa ser recalibra-
do para reconhecer a importân-
cia do posicionamento para o
f u t u r o.

Valor: Um exemplo famoso de
iniciativa financeira com comuni-
dades pobres é o microcrédito de
Muhammad Yunus, em Bangla-
desh. Há algo mais recente nessa
área?

Hart: O Banco Grameen de-
monstrou como se pode trans-
formar o conhecimento tradicio-
nal de um mercado de cabeça pa-
ra baixo. Desde então, o fato cu-
rioso é que das iniciativas finan-
ceiras, poucas foram criadas por
bancos. Companhias de telefo-
nia desenvolveram plataformas
de finanças, usando celulares,
por exemplo. Essa é a essência do
pensamento de base da pirâmi-
de. É uma inovação que atravessa
fronteiras de setores e muda as
regras da competição.

Brasil terá
o primeiro
evento fora
dos EUA
De São Paulo

O Fórum Rede Global de Eco-
nomia junto à Base da Pirâmide
(BoP), em São Paulo, é o primeiro
evento do tipo realizado fora dos
Estados Unidos e se apresenta co-
mo uma continuação do Cornell
Global Forum on Sustainable En-
terprise, de 2009, em Nova York.
Promovido pela Enterprise for a
Sustainable World (ESW), funda-
da por Stuart Hart, e pelo Global
Social Impact (GSI), da Universi-
dade do Michigan, o fórum reú-
ne os teóricos do BoP, represen-
tantes do universo empresarial e
líderes de laboratórios de BoP ao
redor do mundo.

Os objetivos da Rede Global
de BoP são formulados em ter-
mos ambiciosos: “Em vez de usar
metodologias tradicionais de as-
sistência para ajudar os pobres e
melhorar sua qualidade de vida,
nós estabelecemos laboratórios
de aprendizagem em BoP, que
promovem pesquisa e desenvol-
vimento de métodos de negó-
cios empresariais”, conforme se
lê na página internet da rede
( w w w. b o p g l o b a l n e t w o r k . o r g ) .
Para incentivar as práticas sus-
tentáveis e as iniciativas de mer-
cado voltadas para a base da pi-
râmide, os laboratórios contam
com parceiros corporativos,
dentre os quais IBM, Natura,
Johnson & Johnson, Itaú, Tetra -
Pa k e Sebrae.

Dentre os palestrantes, que
vão relatar experiências de negó-
cios na base da pirâmide, Tho-
mas Nagy, vice-presidente de
Abastecimento da empresa de
bioenzimas Novoz ymes, vai dis-
correr a respeito da experiência
com combustível para cozinha
em Moçambique, que conseguiu
substituir o altamente poluente
carvão usado pelas famílias da
capital Maputo por um bioeta-
nol desenvolvido localmente, em
parceria com grandes empresas
multinacionais.

A Rede Global de BoP reúne os
18 laboratórios de base da pirâ-
mide instalados em diversos paí-
ses, da Dinamarca à Venezuela,
da África do Sul às Filipinas. A ini-
ciativa é do próprio Hart, a partir
da ESW, que ele fundou para pro-
mover iniciativas sustentáveis
nas empresas.

O laboratório brasileiro que
participa da rede global, lidera-
do pelo professor de marketing
Edgard Barki, está instalado no
Centro de Excelência em Varejo
da Escola de Administração de
Empresas da Fundação Getúlio
Vargas em São Paulo. (VO)

Proposta prevê desoneração para prática sustentável
Adauri Antunes
Para o Valor, de São Paulo

As políticas anticíclicas imple-
mentadas pelo governo federal
sob a forma de desonerações,
que este ano devem chegar a R$
72,1 bilhões, somaram R$ 44,5
bilhões em 2012 e podem atingir
R$ 91,5 bilhões em 2014, confor-
me dados do Ministério da Fa-
zenda. Essas desonerações, im-
portante mecanismo de indução
de práticas econômicas, se forem
aplicadas com intuito de mudar
padrões produtivos, buscando,
por exemplo, a redução das
emissões de gases de efeito estu-
fa, poderão ter expressivo impac-
to na direção do desenvolvimen-
to sustentável. Como isso não
ocorre, o debate em torno do pa-
pel da tributação na indução de
práticas econômicas sustentá-
veis tem se fortalecido em busca
de alternativas.

As ideias que debatem o papel
da tributação ligada à preocupa-
ção com a sustentabilidade, co-
mo explica Caio Magri, gerente
executivo de Políticas Públicas
do Instituto Ethos de Empresas e
Responsabilidade Social, vêm ga-
nhando espaço e importância
como tema estruturante do de-

senvolvimento que indica um
processo de mudança.

“A política tributária pode ser
não só um instrumento de mu-
danças econômicas, mas tam-
bém de mudanças no mercado,
de pessoas, na forma de consu-
m o”, diz ele, um dos organizado-
res, ao lado de André Lima, asses-
sor de Políticas Públicas do Insti-
tuto de Pesquisa Ambiental da
Amazônia (Ipam), do seminário
“Política Tributária & Sustentabi-
lidade: Uma Plataforma para a
nova Economia”, promovido pe-
la Comissão de Assuntos Econô-
micos do Senado, a pedido de seu
presidente, o senador Lindbergh
Farias (PT-RJ).

“Vamos identificar atores e
processos para elaborar uma
proposta com diretrizes de polí-
tica tributária pela sustentabili-
dade nos próximos quatro ou
cinco meses. Esse processo vai
culminar no ano que vem com a
apresentação dessas propostas
para cada um dos candidatos a
presidente da República”, anun-
cia André Lima. Para o senador
Lindbergh Farias, o seminário,
no dia 29 de outubro, será a gran-
de oportunidade para que as
ideias sobre as questões tributá-
rias e da sustentabilidade sejam

debatidas com a intenção de fa-
zer surgir propostas convergen-
tes. “Estou muito animado com
as grandes possibilidades que te-
mos à frente, de induzir os parla-
mentares a assumir a agenda
econômica da sustentabilidade
para que possamos tirar conse-
quências práticas, concretas”.

Lembrando que não é especia-
lista na área tributária, o profes-
sor Ricardo Abramovay, da Facul-
dade de Economia e Administra-
ção (FEA) e do Instituto de Rela-
ções Internacionais da Universi-
dade de São Paulo (USP), afirma
que contribuirá, ao participar do
seminário do Senado, com ele-
mentos para serem incorpora-
dos às propostas direcionadas à
política tributária. Ele questiona,
por exemplo, os incentivos da-
dos à indústria automobilística.

“Dados mostram que os engar-
rafamentos no trânsito de São
Paulo custam 7,5% do PIB, en-
quanto os incentivos são dados
para a ampliação das vendas de
carros. Isso é incompatível com
as expectativas da sociedade”, co-
menta, adiantando o debate.

Outro exemplo de situação
que pode ser modificada, de
acordo com Abramovay, é a in-
dústria da construção civil. “Essa

é uma ferida que acentua a segre-
gação social”, afirma. Segundo
ele, a legislação tributária poderá
dar tratamento diferenciado pa-
ra projetos que estruturem cons-
truções diversificadas, que mis-
turem setores sociais e atividades
econômicas. O professor da USP
defende também estímulos tri-
butários para energias renová-
veis, assim como para políticas
de mobilidade colaborativa e pa-
ra o Código Florestal.

Especialista em questões am-
bientais e sustentabilidade, o ad-
vogado Werner Grau Neto, do es-
critório Pinheiro Neto, de São
Paulo, critica o sistema de licen-
ciamento ambiental. Ma avalia-
ção do advogado, o sistema tra-
balha pelo aspecto negativo.

“É um sistema de comando e
controle para cumprir a lei que
apenas fiscaliza e penaliza. Não
há um controle para uma políti-
ca efetiva que dê um passo além”,
analisa. Ele lembra que o artigo
170 da Constituição prevê trata-
mento tributário diferenciado
para a indução de práticas eco-
nômicas sustentáveis. “Com isso,
o Estado poderia criar mecanis-
mos para estimular melhores
projetos, que estimulem um cír-
culo virtuoso”, afirma.

Existe ainda, segundo Werner
Grau, a garantia constitucional
para a criação de políticas públi-
cas integradas visando a mudan-
ça climática, desonerando a ca-
deia que reduzir as emissões de
carbono. “É possível fazer uma
cadeia de incentivos para que se-
jam criados produtos e soluções
de menor valor e com mais tec-
nologia para combater o impac-
to das emissões de gases do efeito
estufa. Assim, vamos incentivar
usos mais eficientes e racionais
não só de instrumentos ligados à
mudança climática, mas tam-
bém aliados à Política Nacional
de Resíduos Sólidos”.

Cercada por desafios que testam
sua sobrevivência em longo prazo,
a humanidade tem de conciliar de-
senvolvimento econômico e social
com uma nova realidade climáti-
ca, e mais pessoas consumindo nos
moldes de países desenvolvidos,
conforme preocupação manifesta
pelo professor e economista Sér-
gio Besserman Vianna. Para ele,
três fronteiras já foram rompidas,
ou seja, já estão superados os limi-
tes atuais do planeta: acabou a ca-
pacidade do planeta de absorver
nitrogênio para a produção de ali-
mentos, que promoveu a chamada
“Revolução Verde” nas últimas dé-

cadas; a crise da biodiversidade –
que tem provocado a extinção de
espécies, movimento pelo qual a
terra já passou – aponta que 30%
da vida existente no planeta estará
extinta em 2050; e as mudanças
climáticas que estão provocando o
aquecimento global e suas conse-
quências.

“Os últimos 300 anos trouxe-
ram um novo padrão de vida à
humanidade que nos salvou de
uma expectativa de vida curta e
de uma taxa de mortalidade in-
fantil imensa; mas também pro-
vocou problemas gravíssimos”,
explica. “O desenvolvimento sus-
tentável virou um termo genéri-
co sobre o qual não sabemos
quase nada. A certeza que temos,
no momento, é de que o desen-
volvimento atual é insustentá-
vel”, diz, apontando para a neces-
sidade de novas formas na or-
dem econômica para que a po-
pulação possa ter mais esperança
em dias melhores. Algumas al-
ternativas, exemplifica, são o uso
de energia cada vez menos ba-
seada em combustíveis fósseis,
novas técnicas de agricultura e a
diminuição da pecuária extensi-
va, que terão mais possibilidades
de desenvolvimento com regi-
mes tributários diferenciados.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 18, 19 e 20 out. 2012, Especial Negócios sustentáveis, p. F4.




