
PARA OS IRMÃOS José Antônio e
Walter González, fundadores da Leader
Trade Solutions Corp., quando o vizinho
se barbeia nem sempre significa que te-
mos de colocar nossas barbas de molho.
Em certas ocasiões, talvez devêssemos
até deixá-las crescer mais.

Isso é o que fizeram quando percebe-
ram que todos se retiravam do negócio
de financiamento aos exportadores que
levavam seus produtos de Miami para a
América Latina. Eles identificaram um
mercado desatendido e, portanto, uma
oportunidade. Graças a isso, esses dois

jovens empresários constituíram um
negócio que cresce mais de 100% ao
ano e que em 2008 prevê faturar US$
200 milhões.

A companhia que criaram, dedicada
ao financiamento do comércio exterior,
hoje não teria o mesmo sucesso se não



tivesse encontrado uma fórmula para
romper o círculo vicioso de desconfiança
que levou muitas outras a abandonar
essa atividade. Situação que teve ori-
gem na onda de crises econômicas que
sacudiram a região no início desta dé-
cada. "Há cerca de sete anos a América
Latina explodiu. Houve problemas na
Argentina, no México, no Brasil... e os
bancos se viram às voltas com perdas
gigantescas", diz José Antônio, presi-
dente da empresa. "As desvalorizações
proporcionaram a desculpa perfeita para
a falta de pagamentos. Até clientes bons
diziam 'não posso pagar, você vai ter de
renegociar a dívida para mim'."

Dessa forma, muitos bancos foram
em busca de águas mais estáveis onde
navegar, deixando o comércio interna-
cional radicado em Miami com um nível
inadequado de financiamento. "Os ban-
cos se perguntaram se realmente valia a
pena continuar se arriscando. A resposta
óbvia era que não, e muitos decidiram
migrar para o mercado imobiliário,
que estava a todo vapor", diz Walter,
presidente-executivo da companhia.
Paralelamente, muitos bancos acudiram
às companhias de seguros para descobrir,
com uma desagradável freqüência, que
os trâmites para cobrir as transações não
tinham sido realizados adequadamente.
E as seguradoras começaram a perder a
fé nos exportadores. O impacto foi ime-
diato para o setor. Muitas exportadoras
começaram a fechar suas portas, por não
conseguir o dinheiro de que necessitavam
para oferecer a seus clientes linhas de
crédito de até 120 dias.

O vazio criado por essa decisão
motivou os irmãos, que estavam na
área de seguros, a entrar no negócio.
Durante o auge dos financiamentos,
muitas exportadoras vendiam nem tanto
graças aos preços baixos e aos produtos
competitivos, mas porque ofereciam as
melhores condições de financiamento.
Quando o setor entrou em crise, não só
elas se viram em dificuldades para pagar
os empréstimos que tinham tomado com
os bancos como também perderam suas
vantagens competitivas.

Antes de entrar no negócio, no
entanto, os González tiveram de criar
mecanismos que permitissem solucio-
nar as falhas estruturais que frearam a
entrada de financiamento para o setor.

"Começamos a pensar no conceito. Os
bancos perderam a confiança nas em-
presas exportadoras porque elas não
conseguiam uma cobertura de seguros
adequada. E as seguradoras tinham per-
dido a confiança nas empresas porque o
risco era elevado", diz José Antônio. "O
conceito da Leader era dar a solução ao
exportador para fechar a cadeia, para que
todos pudessem fazer negócios, e que a
Leader ganhasse algo no processo."

A tarefa levou os empresários a criar
um mecanismo que acabasse com as
inquietações e que converteu a empresa
no ponto de encontro entre os impor-
tadores, os exportadores e as segura-
doras. O processo começou quando os
irmãos convenceram as companhias de
seguros a conceder apólices "abertas"
que os tornassem beneficiários em caso

comerciante latino-americano.
O processo normalmente começa

quando um importador da América La-
tina entra em contato com a companhia
com uma encomenda. A Leader avalia
sua capacidade de pagamento, e depois
de se certificar de que ela tem um grau
adequado de solvência - etapa que os
irmãos dizem durar duas semanas para
os clientes novos, e um ou dois dias
para os freqüentes -, passa a financiar
a operação, pagando ao fornecedor di-
retamente à vista quando a mercadoria é
entregue no porto. O importador recebe
a mercadoria e tem o tempo estipulado
nos termos do financiamento - entre 30
e 60 dias - para pagar suas obrigações
com a Leader. Sob este formato a Le-
ader aparece como comprador, e não o
importador.

de sinistro, e não mais o exportador.
Depois, passaram a criar uma rede de
representantes legais em vários países
latino-americanos que os ajudassem a
desenhar os documentos apropriados
de acordo com as leis de cada país,
e também representassem a empresa
em caso de inadimplência de algum
importador.

Segundo Walter, a inexistência de
tal rede era um dos grandes problemas
dos bancos. "Muitas companhias latino-
americanas sabiam que se deixassem
de pagar os bancos careciam de meios
para obrigá-las a acertar as contas", diz.
"Toda a documentação era realizada
nos Estados Unidos e os bancos não
podiam acioná-las judicialmente nem
cobrá-las nos países de origem, o que
as deixava numa situação cômoda para
escapar de suas obrigações em caso de
algum problema."

O último passo foi convencer as
partes que realizavam suas operações
por intermédio deles, num processo
que convertia a Leader numa espécie
de ponte entre o fornecedor e o impor-
tador, atuando simultaneamente como
departamento de crédito para o fabricante
norte-americano e de financiador para o

Ainda que sutil, a diferença no pro-
cesso em relação ao sistema tradicional
é que acelera e facilita o processo de
financiamento para o importador, que
antes tinha de esperar mais de um mês
para obter crédito dos bancos. Para o
fabricante norte-americano interessado
em levar seus produtos para a América
Latina, os serviços da Leader constituem
um mecanismo atraente, já que elimina
o risco de se operar em outro país. "Não
inventamos o conceito de crédito e não
inventamos as apólices de seguro", diz
Walter. "Mas o que poderia ser consi-
derado novo é o que estamos fazendo
isso sob um só teto."

O lucro da Leader provém de peque-
nas porções em cada uma das diferentes
etapas do processo. Ela obtém um des-
conto do fabricante por pagar à vista e
outro do importador por conceder-lhe
financiamento em condições suficien-
temente favoráveis para que nenhuma
das partes sinta que está pagando muito.
Mas nada disso teria sido possível sem
o desejo de ocupar o terreno que outros
tinham abandonado. Não é à toa que os
chineses, em sua milenar sabedoria, ou-
torgaram um só símbolo para as palavras
"crise" e "oportunidade". •
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