
O mexicano Enrique
Gómez Junco está ab-

solutamente convencido: em
um mundo que precisa se
preocupar com o aproveita-
mento inteligente dos recursos
energéticos, a empresa que
fundou em 1998, Óptima
Energia, está na melhor po-
sição para crescer e prospe-
rar. No entanto, contagiar os
bancos com essa convicção
não foi simples.

Para pedir um crédito à
banca tradicional, Gómez Jun-
co teve de enfrentar dúvidas
e desconhecimento, desde o
pouco entendimento sobre o
setor do qual a companhia faz
parte - desenvolve soluções
de eficiência energética-, até
inquietudes pelo seu modelo
comercial - trabalha sob um
esquema de "contrato sobre
resultados"; isto é, o cliente
não tem de realizar um in-
vestimento direto, uma vez
que o pagamento das equipes
é fixado com base em uma
porcentagem das economias
geradas através da solução.

E, apesar dos obstáculos,
a Óptima Energia hoje tem
crédito em seis bancos mexi-
canos, mas sem se descuidar
de outras fontes de financia-
mento privado (que foram
fundamentais na história da
empresa). De fato, amais re-
cente injeção de capital para a
companhia chegou em janei-
ro através da Sinca Inbursa,

sociedade de investimento
de capital de risco do Grupo
Financeiro Inbursa; proprie-
dade do magnata mexicano
Carlos Slim. Apesar de o
montante desse investimento
ser mantido sob sete chaves,
a Óptima Energia afirma que
é a maior movimentação de
capital e dívida que recebeu.
E a Endeavor - organismo
internacional que impulsiona
projetos empreendedores e
apoia a empresa de Gómez
Junco desde 2005 - diz que
nenhuma outra empresa que
conta com seu respaldo te-
ve um financiamento tão
grande.

Apoios dessa grandeza,
no entanto, não afastarão a
Óptima Energia dos crédi-

o diretor da Óptima muito
feliz. "Afinal, tudo parece
ficar reduzido à garantia que
a companhia possa oferecer;
os membros dos comités de
crédito têm muito enraizada
uma cultura da garantia",
afirma, da cidade de Mon-
terrey, no norte do México.
"E, mesmo concordando de
alguma forma, estes organis-
mos devem entender que o
financiamento para empreen-
dedores e PMEs deve seguir
regras diferentes".

E nas batalhas com um
comité de crédito, que não
entende ainda o conceito da
PME que pede apoio, Gómez
Junco aprendeu alguma coisa:
numa ocasião, dadas as dúvi-
das que existiam, decorrentes

ditos. Na opinião de Calderón,
casos como o da Óptima Ener-
gia refletem uma situação -no
seu entender- muito comum na
América Latina: "existe uma
distância entre a informação
que a empresa apresenta e os
dados que o banco precisa
saber". Isto explica o domínio
de ofertas creditícias extre-
mamente padronizadas para
empresas, onde a instituição
bancária oferece um kit de
produtos básicos que nem
sempre funcionam para todos
os tipos de empreendimento.
"A banca não entrega produtos
sob medida, que são aqueles
que muitas vezes os pequenos
e medianos empresários pre-
cisam. Os bancos perderam a
capacidade de enxergar caso

tos para PMEs oferecidos
pela banca tradicional. "As
PMEs devem ser fortes para
obter o apoio de um banco,
já que isso ajuda a criar um
registro empresarial positi-
vo; mas não devemos parar
por aí", diz Gómez Junco. O
fato de insistir com a banca
tradicional implicará voltar
a enfrentar um comité de
crédito, fato que não deixa

do potencial e condição da
empresa, o diretor da Óp-
tima Energia decidiu levar
para uma sessão do comité
um dos auditores externos
da firma; "para ver se acre-
ditavam nele".

Reticências que não sur-
preendem Víctor Calderón,
sócio-diretor de ArCcanto,
consultora financeira que ajuda
PMEs mexicanas a obter cré-

por caso.
A ArCcanto, de fato, fun-

ciona como uma espécie de
loja de produtos financeiros,
que reúne todas as ofertas de
crédito disponíveis no México
(de bancos a firmas de facto-
ring etc). E, em função das
necessidades e características
particulares da PME, escolhe
o produto mais adequado,
elabora a documentação, li-



dera os processos necessários
para facilitar a concessão do
crédito e desenha o produto
sob medida que a pequena
e média empresa precisa.
Uma vez obtido o crédito, a
ArCcanto cria uma estratégia
financeira para a empresa e
monitora os recursos obtidos
para que sejam aproveitados
de forma correta.

Se o cliente não obtiver o
crédito desejado, ele não paga
pelos serviços de Calderón.
Também não paga se, por
conta própria, consegue um
empréstimo com melhores
condições que aquele obtido
pela ArCcanto. Com esse mo-
delo, a companhia de Calderón
- que tem uma aliança com
Endeavor- conseguiu créditos,
por exemplo, para respaldar o
crescimento da mexicana Café
Punta dei Cielo, produtora de
café e franquia de cafeterias
que registra crescimento mé-
dio anual de 35% e já planeja
a expansão pela Europa e
Ásia. E o fundador e diretor
da empresa, Pablo González
Cid, já declarou que um de
seus erros como empresário
foi não ter se preocupado de
obter acesso a crédito desde
o começo.

Uma falha que, segundo o
fundador da Punta dei Cielo,
é cometida por muitos em-
presários da região. O estudo
Perspectivas das Pymes na
América Latina, realizado pela
Visa Internacional (América
Latina e o Caribe) e Nielsen,
assinala que somente 24% dos
empresários na enquete (1,2
mil, de oito países da região)
consideram fácil obter crédito.
Se bem, diga-se de passagem,
também não fazem muito para
defender sua causa e tampou-
co fazem os deveres de casa
necessários para se tornarem
mais atraentes para os bancos.

Por exemplo, 44% da amostra
afirmam que usam seus produ-
tos financeiros pessoais com
fins empresariais. Um detalhe
que pode causar má impres-
são entre os bancos e os seus
comités de crédito.

De fato, o Banco Mundial,
com base em uma consulta
realizada entre bancos latino-
americanos, que contam com
programas de crédito para
PM Es, estabelece que as bar-
reiras mais importantes para a
concessão de apoio financeiro
a pequenas e médias empresas
são: dificuldade das compa-
nhias para mostrar solvência
(67%); informalidade (53%)
e manejo corporativo (44%).
Dados que implicariam que
os bancos nem sempre são
os vilões nesse filme.

O assunto é complexo e
cria suspeitas de lado a lado:
as PMEs desconfiam dos
bancos na hora de solicitar
um crédito e preferem evitar
uma história de terror sádico,
e as instituições financeiras
também desconfiam das em-
presas porque não recebem as
garantias que desejam. Tudo
isso cria barreiras no acesso
ao crédito. Um dilema que
ainda não foi resolvido e que
parece com a clássica pergun-
ta sobre o ovo e a galinha.
Segundo Fernando Fabre,
diretor-geral da Endeavor
México, esse impasse pode
representar uma fatura muito
alta para a América Latina.
Segundo dados do Banco
Interamericano de Desenvol-
vimento (BID), as pequenas
e médias empresas aportam
entre 40% e 50% do Produto
Interno Bruto da região; e são
as principais geradoras de
emprego nos países latino-
americanos - uma média de
6 de cada 10 novos postos de
trabalho.
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