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Brasil. Ásia. Com uma rede que cobre mais de 220 países
e territórios, nós podemos entregar suas remessas ali na
esquina ou ao redor do mundo. Visite: fedex.com/br/alcance
FedEx. Solutions powered by people.

COMO ALCANÇAR CLIENTES QUE ESTÃO ALI
NA ESQUINA OU DO OUTRO LADO DO MUNDO.

Empresas

Camila Viegas-Lee
The Wall Street Journal

O excesso de burocracia em 
casa, a falta de talentos e a neces-
sidade de uma expansão rápida 
para atrair investidores estão 
levando empresas novatas bra-
sileiras na área de tecnologia a 
buscar uma rápida internacio-
nalização, que pode ir de países 
vizinhos na América Latina aos 
Estados Unidos e outros países 
emergentes da Ásia e África.

A carioca Easy Taxi, que criou 
um aplicativo para smartphones 
que ajuda passageiros a encon-
trar táxis disponíveis, nasceu em 
abril de 2012 e já no fim de outu-
bro do mesmo ano se expandiu 
para a Cidade do México, logo 
depois de receber uma injeção de 
capital de R$ 10 milhões da incu-
badora alemã Rocket Internet. 

Encontrar profissionais qualifi-
cados é um dos problemas que as 
novatas enfrentam para crescer 
no mercado interno. “É possível 
contratar dois ou três profissio-
nais qualificados, mas aí o CEO 
passa o resto do tempo treinan-
do os outros ao invés de pensar 
em projetos maiores e nas metas 
da empresa”, diz Daniel Heise, de 
41 anos, sócio fundador do Scup, 

plataforma de monitoramento 
da menção de empresas e marcas 
em redes sociais, que se mudou 
em julho para Miami para lide-
rar a expansão da empresa pela 
América Latina. 

Outra queixa é o excesso de 
burocracia para abrir uma empre-
sa no Brasil. Um estudo do Banco 
Mundial de 2012 mostrou que no 
Brasil eram necessários 119 dias 
para se abrir uma empresa, um 
ritmo que, na América Latina, só 
fica atrás do Suriname, com 694 
dias, e da Venezuela, com 141 
dias. No México, o prazo médio é 
de apenas nove dias.

Mas há céticos quanto a uma 
internacionalização precoce. 
Marcelo Toledo, autor do livro  
“Dono — um caminho revolu-
cionário para o sucesso de sua 
empresa”, publicado em agos-
to, diz que o mercado ainda 
é pequeno no Brasil e é preci-
so amadurecer e gerar fluxo 
de caixa suficiente antes de se 
internacionalizar. “As empresas 
novatas brasileiras ainda têm 
que comer muito arroz e feijão” 
antes de cruzar a fronteira, diz. 

 Claudia Sandoval Gómez
The Wall Street Journal

José Alejandro Flores tentou 
obter um empréstimo com ban-
cos privados na Guatemala três 
vezes para armar a Vos, uma 
fabricante de chinelos ecológi-
cos, mas seu pedido foi rejeitado 
nas três ocasiões.

“O principal argumento dos 
bancos era que a empresa não 
gerava receita suficiente e não 
tinha histórico suficiente para 
justificar o montante solicita-
do”, diz Flores sobre suas ten-
tativas de encontrar financia-
mento em 2008. Com o apoio da 
família, o empreendedor juntou 
US$ 100.000 em capital semente 
para abrir o negócio.

Hoje, cinco anos depois de 
iniciar a montagem da fábrica 
de calçados na Cidade da Guate-
mala, Flores quer ampliar a pro-
dução dos atuais 14.000 pares 
por ano para 25.000 ao longo 
dos próximos dois anos. Mas 
em vez de voltar a bater às por-
tas de bancos, ele decidiu par-
ticipar da Ideia, uma iniciativa 
patrocinada pelo Departamen-
to de Estado dos Estados Unidos 
e pela Agência dos EUA para o 
Desenvolvimento Internacional 
para promover parcerias entre 
pequenos empresários latino-
americanos e americanos. Flo-
res ficou entre os 10 finalistas e 
pode ganhar um prêmio avalia-
do em US$ 150.000, incluindo 
US$ 50.000 em dinheiro.

Uma percepção de risco ele-
vado, tanto das instituições 
financeiras em relação a micro 
e pequenas empresas quanto 
de empresários em relação aos 
bancos, continua sendo um dos 
principais obstáculos para aque-
les que querem abrir um negócio 
na América Latina. De todas as 
empresas da região, 99% são de 
pequeno e médio portes (PMEs) 
e nelas trabalham 67% da mão de 
obra da América Latina, segundo 
um relatório conjunto da Organi-
zação para a Cooperação e Desen-
volvimento e a Comissão Econô-
mica para a América Latina e Cari-
be da ONU publicado este ano. 
Ainda assim, as empresas nesse 
segmento receberam apenas 12% 
do crédito disponível em 2012, de 
acordo com o relatório.

“Estamos convencidos de que 
há uma percepção distorcida 
em termos do risco de crédito 
associado a pequenas e médias 
empresas”, diz Orlando Ferrei-
ra, diretor geral de operações da 
Corporação Interamericana de 
Investimentos (CII), uma agên-
cia do Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID) focada 
no financiamento de pequenas 
e médias empresas da região.

Para Ferreira, o problema é que 
os bancos têm se concentrado 
em empresas estabelecidas e não 
desenvolveram ferramentas para 
entender o segmento. “Nossa 
experiência nos diz que esse setor 
é menos arriscado do que muitos 
acreditam”, diz ele. A CII oferece 
financiamento em 23 países da 
América Latina e do Caribe, com 
uma carteira de US$ 1,1 bilhão,  
85% do valor destinado às PMEs.

Ciente do vácuo para avaliar 
esse risco, a empresária colom-
biana Lilian Simbaqueba decidiu 
criar, em 1996,  a Lisim, firma que 
oferece ferramentas para medir 
a capacidade de pagamento de 
empresas. “Por meio de modelos 
estatísticos, que analisam ten-
dências em grandes populações, 
levando em conta fatores como 
o sexo, atividades mais comuns 
e economia, criamos um perfil 
potencial de pagamento que 
ajuda os bancos […] a avaliar o 
risco de um microempresário”, 
diz Simbaqueba, que estudou 
matemática e engenharia de sis-
temas. Os cerca de 30 clientes da 
Lisim, que incluem nomes como 
a Movistar, Hyundai e Bancolom-
bia, operam na Colômbia, Peru 
e México. A empresa tem uma 
receita anual de US$ 3 milhões.

A experiência de Simbaqueba 
também sugere que o nível de 
risco oferecido aos credores é 
menor do que o que eles acredi-
tam. “Não é que os microempre-
endedores sejam maus pagado-
res,[…] mas se dão a eles mais do 
que podem aguentar (daí a neces-
sidade de se fazer um cálculo cor-
reto) eles vão aceitar e depois não 
terão como responder”, diz.

Juan Nicolás Suárez, fundador 
e diretor-presidente da Diseclar, 
empresa de Cali, na Colômbia, 
que tem a meta de fabricar móveis 
com resíduos orgânicos (fibra de 
café e bagaço de cana) foi vítima 
da tendência dos bancos a favore-
cer empresas estabelecidas.

“Os bancos na Colômbia não 
gostam de investir em empresas 
iniciantes e, se liberam crédito, é 
a juros exorbitantes”, diz Suárez, 
que criou sua empresa este ano 
e pediu empréstimos ao Banco-
lombia e ao Bancoomeva, mas os 
juros de 2,8% ao mês que cobra-
vam se traduziam em pagamen-
tos mensais altos demais. “Come-
çar um negócio não é fácil e fazê-
lo endividado é pior ainda.”

A Diseclar, que também foi 
uma das finalistas do concur-
so Idea, levantou cerca de US$ 
100.000 para iniciar a produ-

ção em janeiro através de prê-
mios em várias competições na 
Colômbia e em outros países, 
incluindo um do Fundo Empre-
ender, do governo colombiano, 
que proporcionou à empresa um 
capital inicial de US$ 55.000.

Mais que os juros, Simbaque-
ba acha que o problema é cultu-
ral, uma desconfiança inerente 
do empresário em relação às 
instituições financeiras, o que 
gera uma autoexclusão. “Muitos 
sentem pânico […] O próprio 
empreendedor prefere um agio-
ta porque sente mais confiança, 
e as taxas de juros são altíssi-
mas”, diz a empresária.

Em um estudo recente enco-
mendado  pela administradora 
de cartões de crédito Visa Inc. 
com líderes de 1.500 peque-
nas empresas em oito países 
da América Latina, apenas 17% 
disseram ter usado um emprés-

timo de qualquer tipo em 2012, 
apesar de 47% deles terem afir-
mado que o crédito é uma parte 
fundamental do seu negócio.

Embora as instituições finan-
ceiras tenham aumentado o 
uso de ferramentas para medir 
a capacidade de pagamento de 
um devedor em potencial, elas 
continuam tímidas em suas 
ofertas de crédito para pequenas 
e médias empresas.

“Falta maturidade a este res-
peito em adequar os métodos 
de avaliação aos altos níveis de 
informalidade da América Lati-
na”, diz Diego Rodriguez, diretor 
regional de soluções comerciais 
da Visa para América Latina e 
Caribe. “À medida que os bancos 
encontram formas de verificar a 
capacidade de pagamento das 
empresas, estarão obviamente 
mais dispostos a oferecer a elas 
produtos bancários.”
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Notas: A definição de pequenas empresas varia de país a país. As variáveis usadas para a classificação incluem o número de 
empregados, as vendas anuais e o tamanho dos empréstimos. A cifra entre parêntesis indica o número de países considerados. 
Fonte: CGAP (Consulting Group of Assistance to the Poor), relatório de accesso financeiro de 2010.

A fabricante de chinelos Vos teve pedido de empréstimo negado por três bancos
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