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O negócio dos camponeses da cidade colombiana de Suárez não era muito doce. Apesar de 
produzirem um açúcar sem refino chamado panela, muito demandado pelos consumidores do 
país, seu pequeno mercado local não era suficiente para garantir a venda de sua produção a 
bons preços. E aventurar-se nos mercados de cidades vizinhas nunca resultou um bom 
negócio. Apesar de que eram maiores, as altas e baixas do preço da panela também não eram 
poucas e muitas vezes tornavam a viagem de 45 quilômetros um exercício vão.  
 
A história começou a mudar em meados de 2004, quando chegaram no povoado os primeiros 
computadores conectados à internet. Apesar de que no começo os estudantes monopolizaram 
as oito máquinas disponíveis, alguns camponeses foram capacitados para usá-las. Tratava-se 
de conexões de apenas 56 kbps.  
 
Não obstante, foram suficientes para trabalhar com um serviço de informação que lhes 
detalhava a cotização do panela em cidades como Manizales, Cali, Armenia, Pereira e 
Buenaventura. Com a informação certa sobre os preços no ponto de partida, os “paneleros” 
conseguiram abrir novos mercados, que rapidamente passaram a ser tão acessíveis como o do 
povoado local. A informação online lhes permitiu aumentar sua produção e fortalecer sua rede 
de distribuição. Com isso, hoje com camponeses de Suárez não só potencializaram Suárez 
como centro de produção de panela como transformaram suas ruas em sede de um importante 
centro de comercialização e distribuição de produtos agrícolas.   
 
O final feliz dessa história rural transformada pela tecnologia deixa uma moral compartilhada 
por muitos na América Latina. A tecnologia bem utilizada pode mudar totalmente um negócio, 
por mais tradicional que seja.  
 
É o caso da Compañía Argentina de Granos (CAGSA), trader do negócio agropecuário dos 
pampas, que comprou 4 mil blackberry, telefones dos quais se pode ler e-mails e transmitir 
dados, para distribuir entre seus principais fornecedores de grãos. Graças a uma aplicação 
informática própria, a companhia pode se manter em comunicação com seus produtores, 
fazendo transações em tempo completo. “As esperanças da empresa são enormes”, diz 
Alejandro Ramírez, porta-voz da CAGSA. “Apesar de que os resultados da operação só poderão 
ser vistos em março do próximo ano, conseguiremos uma economia considerável.”   
 
Não obstante, tratam-se de exceções e não uma regra. Na América Latina, ainda que o 
investimento em tecnologias da informação (TI) registrará seu quarto ano de crescimento 
consecutivo, para alcançar um total de US$ 42 bilhões, a cifra representa apenas 1,5% do PIB 
regional. “É uma proporção menor que a de outras economias emergentes do mundo, como a 
da Ásia-Pacífico, que investe 2,5%”, diz Ricardo Villate, diretor de soluções empresariais do 
IDC, em Miami.  
 
O pior é que dois terços do que se investe na região é realizado pelas grandes empresas, 
deixando somente um terço para as pequenas e médias (PMEs), grupo de empresas que 
emprega mais de 80% dos trabalhadores da região. Isso implica que quatro entre cada cinco 
trabalhadores latino-americanos pode ficar fora do aumento de produtividade associado ao 
investimento em tecnologia.   
 
“As grandes empresas, as multilatinas” não estão muito distantes do mercado internacional 
por seu próprio roce com a concorrência internacional”, diz José Duarte, presidente da SAP 
Latinoamérica.”Elas fizeram seus grandes investimentos em ERP durante os anos 90 com um 
atraso internacional de cinco a dez anos, e hoje estão em temas como administradores da 
cadeia de valor rio acima ou rio abaixo.”  
 
Mas nas PMEs a realidade é outra, diz o executivo. “Muitas estão ávidas por adquirir seus 
sistemas de gestão e é o segmento onde registramos o maior ritmo de crescimento: dos 700 
clientes que a SAP conquistou no ano passado, 650 eram PMEs.” As vendas de Business One, 
seu produto para o segmento, cresceu 115% durante 2006.  



Nem todos compartilham a mesma visão. “A oposição não está entre as grandes empresas e 
as pequenas, mas entre as tradicionais e as modernas”, diz Sergio Carrera, diretor-geral de 
Comércio Interior e Economia Digital da Secretaria de Economia do México. “Existem pequenas 
empresas que estão muito avançadas na digitalização de seus processos e empresas grandes 
que ficaram para trás em seu segmento porque não souberam como se adaptar.” Entretanto, 
Correa concorda que as empresas mais atrasadas em entrar na economia digital são aquelas 
de setores mais tradicionais formados por PMEs, como lojas de bairro, construção e sapatarias. 
Uma realidade que se estende ao resto da região.  
 
Entre os setores que mais avançaram na América Latina estão os bancos, que transformaram 
seu canal virtual em um serviço básico na atenção de seus clientes. Também estão os 
supermercados, principalmente as grandes redes, que desenvolveram mecanismos eletrônicos 
de relação com seus fornecedores, ainda que na parte de comércio com seus clientes finais os 
avanços sejam marginais. Além disso estão os serviços de turismo que do México à Terra do 
Fogo viram surgir uma série de plataformas de atendimento via internet para servir a todo tipo 
de turistas interessados em qualquer destino.  
 
Nesse setor se destacam claramente as companhias aéreas, que sem o desenvolvimento de 
processos altamente digitalizados seriam incapazes de ver florescer um fenômeno como as 
companhias de baixo custo. 
 
Em alguns países há casos mais exclusivos. “No Chile, as que mais avançaram são as 
companhias de mineração, que constantemente incorporam TI para seguir competindo com as 
grandes ligas”, diz Claudia Bobadilla, gerente-geral da Fundación País Digital. No México, “as 
empresas de autopeças são um dos melhores exemplos”, afirma Correa. Na Colômbia, “as 
companhias têxteis de Medellín formam uma rede altamente informatizada”, diz Sandra Abreu. 
Tratam-se justamente de empresas que estão mais expostas ao mercado global. Disso se tira 
uma lição: para se globalizar, primeiro é preciso digitalizar-se.   
 
Isso é o que o argentino Grupo RB está fazendo. O grupo é dono de três empresas: a 
produtora de estamparia Ferrosider, de corte de chapas Polimetal e uma de  Ferrosider 
Wheels.  
 
A partir de 2002, começou a implementação em suas empresas de um sistema de gestão ERP 
da brasileira Datasul, “devido à sua versatilidade para as empresas de manufatura”, afirma 
Carlos Chapp, gerente de sistemas do grupo. Graças a isso, os gerentes do grupo agora 
podem seguir em tempo real os acontecimentos das três empresas, além de reduzir o ciclo de 
vida de um produto. “Antes, se tomava um pedido, se registrava a produção do dia num papel 
para depois poder passá-la ao sistema comercial e gerar a fatura, o que demorava dois dias. 
Agora se ingressa o pedido, o operário na linha de produção registra a tarefa em tempo real, a 
fatura é liberada no mesmo dia e o caminhão pode sair na madrugada seguinte”, conta Chapp.   
 
Mas para tomar decisões como essa é preciso vencer uma série de barreiras culturais. “As 
empresas ainda não entendem como calcular o retorno do investimento e da tecnologia”, 
afirma Correa. “Enquanto tenham essa visão, não investirão mais em seus processos.”   
 
Há outro tipo de dificuldade. Em muitos países onde prima a economia informal, como Brasil, 
América Central e países andinos, há uma resistência em ocupar os canais eletrônicos para 
fazer transações, pois apesar de se chamaram “canais virtuais”, vão deixando registradas cada 
uma das operações realizadas, bem como seus efeitos tributários.   
 
Esses obstáculos, somados à baixa educação, renda per capita, entornos macroeconômicos 
mais instáveis e maior desigualdade social têm relegado todos os países da região em 
indicadores simples de economia digital, como as taxas de penetração de internet, 
computadores e servidores. Inclusive quando nos comparamos com países com mesmo PIB. 
“O Chile é o que está mais avançado na região, está abaixo de países como Portugal, Grécia ou 
Coréia”, diz Antonio de Lucas Ancillo, gerente da empresa de tecnologia Everis e responsável 
pelo estudo que sua empresa organiza junto com Iese-Cela sobre os avanços da sociedade da 



informação na América Latina. “A região vinha crescendo muito nos últimos anos, mas o 
crescimento desacelerou nos últimos trimestres.”   
 
Essa desaceleração não é o único que preocupa. “O problema não apenas está no gasto nem 
na penetração”, diz Sandra Abreu, diretora-executiva da Corporación Colombia Digital. “O 
problema é o uso que se dá aos recursos tecnológicos.” Quão eficiente é o uso é uma variável 
difícil de medir. O IDC dá uma pista. Um de seus estudos destaca que o maior investimento 
registrado durante os últimos dois anos foi em manutenção de infra-estrutura, atualização de 
equipamentos e servidores, juntamente à integração de sistemas para superar a velha prática 
de manter cada atividade da empresa com seu próprio aplicativo, incluindo seu próprio 
provedor.   
 
Mas se isso é ou não o adequado, é difícil de comprovar. O que, sim, está claro, é que para o 
desenvolvimento de uma economia digital mais ampla na região é fundamental o papel dos 
governos. Por um lado, nas estratégias que desenvolvam para fomentar a alfabetização digital 
e os subsídios para integrar tecnologicamente as áreas. Por outro, na digitalização de seus 
próprios processos. “O e-government obriga as empresas que se relacionam com o governo a 
também assumir condutas digitais”, diz Juan Carlos Barahona, do Observatorio de la Economia 
Digital do Incae, na América Central. Uma responsabilidade importante para o maior 
consumidor de todos, cujo efeito seria multiplicador.  
 
É o caso do Chile, por exemplo: a possibilidade de fazer a declaração de imposto de renda 
através da internet fez com que o tedioso processo de preencher papéis e levá-los ao lugar 
correspondente que os contribuintes faziam ano após ano agora seja feito por mais de 99% 
deles pela internet. E é justamente o que está faltando agora: que a economia digital se 
expanda aos setores carentes de digitalização. Tal como aconteceu com os camponeses de 
Suárez. 
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