FINANCIAMENTO
JUSTO
NA

AMÉRICA
LATINA
O crédito para PMEs latino-americanas secou quando
a Covid-19 chegou, mas uma nova parceria da Greensill
busca liberar US$ 750 bilhões em capital de giro
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Quando a Covid-19 atingiu a
América Latina, grandes empresas
rapidamente impuseram condições
mais duras de pagamento a
fornecedores pequenos e médios,
obrigando-os a buscar crédito. No
entanto, restrições por parte dos
credores convencionais deixaram
muitos em necessidade urgente de
soluções alternativas de capital de
giro.
A Greensill, fornecedora global líder
de financiamento de capital de giro
para empresas e indivíduos, está se
expandindo rapidamente para oferecer
às empresas latino-americanas uma
alternativa eficaz e acesso mais justo ao
financiamento. A empresa, que já possui
grandes clientes na América Latina,
acelerará sua expansão em parceria com
a Omni, o principal credor digital para
PMEs da região.
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A Greensill adquiriu a Omni como
parte de um plano estratégico
para desbloquear um valor
potencial de US$ 750 bilhões em
financiamento de capital de giro
na América Latina - um mercado
de cerca de 20 milhões de micro,
pequenas e médias empresas cujas
necessidades de empréstimos
hoje são mal atendidas ou sem
cobertura pelos bancos.
O setor de PMEs é de suma importância para a América
Latina, tanto para seu crescimento quanto para gerar
empregos. Nos países de baixa renda, as PMEs criam
90% dos novos empregos. No entanto, as PMEs latinoamericanas representam 20% do mercado global
desbancarizado e, segundo a Corporación Andina
de Fomento (CAF), o Banco de Desenvolvimento da
América Latina, 37% dos empresários das maiores
economias enfrentam barreiras de acesso ao crédito.
Isso pode ter consequências terríveis, principalmente em uma
recessão econômica. De acordo com a CB Insights – a segunda
razão mais citada para o fracasso de pequenas empresas é a falta
de acesso ao capital.
A Omni, fundada há dois anos em Bogotá, Colômbia, pelos
pioneiros de fintech da região Diego Caicedo e Andres Abumohor,
já atende PMEs fornecedoras de grandes empresas no Chile e
Colômbia e se expandirá por toda a região como parte da família
Greensill. México e Brasil são os primeiros da lista.
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O CEO e co-fundador da Omni,
Diego Caicedo, diz que a Greensill
e a Omni compartilham de uma
mesma visão. Eles desejam tornar
o acesso ao capital mais fácil,
rápido e acessível para as PMEs
em uma região que enfrenta
desafios significativos, mas
também apresenta uma grande
oportunidade para revolucionar a
maneira como as PMEs acessam o
capital de giro.
Nesse sentido, Caicedo disse que o “profundo conhecimento
e experiência financeira da Greensill, combinados com
nossa plataforma tecnológica sofisticada e a compreensão
dos riscos e conhecimento do mercado local, nos dão a
oportunidade de crescer mais rápido do que qualquer outro
na América Latina.”
“Desde o surgimento da Covid-19, as grandes empresas estenderam os
prazos de pagamento para fornecedores de pequenas e médias empresas
na América Latina de 30 para 90 dias - o que significa que eles precisam
de três vezes mais capital porque estão esperando o triplo do tempo para
serem pagos.”
Caicedo diz também que o caminho para as PMEs economizarem dinheiro
é monetizar recebíveis, a fim de liberar capital para pagar funcionários e
fornecedores e comprar materiais para continuar operando.

90
Número de dias
para o pagamento
de muitas PMEs
latino-americanas

Funciona assim: recebíveis, que são devidos a uma empresa por vendas
feitas, mas ainda não pagas, são “vendidos” a um credor como a Greensill,
que libera dinheiro antecipadamente para as PMEs. Isso lhes permite
acessar o capital quando necessário, em vez de aguardar o pagamento.
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Caicedo diz que, assim como as pessoas estão
exercendo o “distanciamento social” para reduzir o risco
de serem infectadas pela Covid-19, credores tradicionais
praticam o “distanciamento de crédito” para retirar
ou recusar linhas de crédito para PMEs por medo de
inadimplência.
Dados levantados pela Omni mostram um grande aumento nos
pedidos de crédito por PMEs em março com a aceleração da
disseminação do coronavírus. Em maio, porém, era evidente que os
empréstimos das principais instituições financeiras haviam esgotado
rapidamente.

40%
Redução no
financiamento
de PMEs desde
a Covid-19

“Somente no Chile, vimos uma queda mensal de 40% na quantidade
de capital obtido por PMEs”, diz Caicedo. “Os bancos estão
cortando crédito porque estão ficando cegos e com medo do que
está por vir”.
“Nós não estamos ficando cegos. Nossos sistemas fornecem uma
análise rápida de riscos em tempo real. Isso significa que temos uma
compreensão clara do risco em tempo real e podemos continuar
emprestando às PMEs em tempos difíceis. Enquanto todos os outros
estão se afastando, estamos avançando e criando relacionamentos
longos e estáveis com os líderes de mercado “.
A América Latina representa uma grande oportunidade de
crescimento, apesar das previsões de economistas de uma forte
contração econômica em toda a região neste ano e no próximo.
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Caicedo é sincero sobre o que vem pela frente. “Estamos vendo
um retrocesso de cinco a dez anos em termos de crescimento para
pequenas e médias empresas, mas acreditamos profundamente
que a cadeia de suprimentos e o ecossistema de forma mais ampla
sobreviverão. As ameaças também criam oportunidades e estamos
respondendo à crise atual e suas consequências de uma maneira
que possa ajudar as empresas e, finalmente, as economias a se
recuperarem “.
Setores como o de produção e varejo alimentício, principalmente
supermercados, estão aumentando as vendas durante a crise e
precisam de mais capital de giro; não para sobreviver, mas para
responder ao aumento da demanda. Outros, como o setor petrolífero,
precisam manter os serviços essenciais em operação, apesar da
queda de preços e da demanda mais fraca. A Omni atende a esses
dois importantes setores.

15Bi
faturas eletrônicas
emitidas na
América Latina
em 2017

Em relação ao foco de mercado, enquanto a Greensill atende
historicamente empresas com faturamento a partir de US$ 250
milhões, a base de clientes da Omni começa em US$ 50 milhões.
Juntas, as duas empresas podem atender a um espectro mais amplo
do mercado.
Caicedo diz que uma das razões pela qual a América Latina
representa uma oportunidade de crescimento é que a região é
líder global em faturamento eletrônico, o que significa que há um
grande banco de dados com o histórico financeiro das empresas. No
chamado faturamento eletrônico, todas as faturas comerciais são
emitidas e processadas pelo governo, criando um registro digital
centralizado de todas as atividades comerciais.

O Chile esteve na vanguarda,
tornando-se um dos primeiros
países do mundo a implementar
a fatura eletrônica em 2003.
Desde então, a prática tornouse amplamente adotada em
toda a região, com muitos países
tornando-a obrigatório, em
parte para reprimir fortemente
a sonegação fiscal. A América
Latina foi responsável por 15 das
36 bilhões de emissões de faturas
eletrônicas em todo o mundo em
2017.
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Caicedo explica que a fatura eletrônica beneficia as PMEs
e os governos, já que mais transparência e disponibilidade
dos dados da fatura facilita uma avaliação e precificação
dos riscos com precisão, auxiliando nas decisões de
crédito. Além disso, a Greensill pode estruturar soluções
sob medida para financiamento de capital de giro para
clientes, o que pode dar às empresas maior flexibilidade
financeira, algo particularmente importante em uma
recessão.
A Omni toma decisões sobre pedidos de crédito dentro de 24 a
48 horas. Isso contrasta com processos bancários demorados e
burocráticos, que dependem de grande volume de papelada que
devem ser verificadas e avaliadas independentemente.

“Temos acesso
a dados brutos
não filtrados em
tempo real para
entendermos os
negócios de um
cliente pelo que é
agora, não pelo que
era”.
Diego Caicedo, CEO e
cofundador, Omni

“Uma decisão rápida é importante: um CFO precisa conhecer suas
opções de acesso ao financiamento o mais rápido possível ou o
negócio ficará paralisados. Temos acesso a dados brutos não filtrados
em tempo real, o que nos permite entender os negócios de um
cliente pelo que é agora, não pelo que era há alguns meses atrás”,
sinaliza Caicedo.
A Omni começou a operar no Chile, onde as PMEs estão bem
informadas sobre como a monetização de recebíveis pode liberar
capital. O desafio para o resto da região é melhorar a compreensão
dos benefícios dessa abordagem, tanto em termos de velocidade,
flexibilidade e custo.
Caicedo diz que um grande benefício é que, diferentemente dos
bancos, não há taxas. Além disso, em média, o custo de acesso a uma
solução de financiamento de capital de giro vinculada à monetização
de recebíveis é 30% menor do que o custo de formas de crédito mais
convencionais. Para PMEs latino-americanas presas em um aperto
de crédito, a expansão da Greensill na região não poderia chegar em
momento mais oportuno.
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Empresa petrolífera
latino-americana
A Greensill completou seu primeiro programa
de financiamento de cadeia de suprimentos
na América Latina em 2015 com um acordo
histórico para uma grande empresa de petróleo.
O petróleo é um dos principais impulsionadores do crescimento de
grande parte da região, portanto, grandes mudanças no preço do
petróleo têm um efeito significante não apenas nas finanças das
empresas, mas também em economias inteiras, incluindo a extensa
base de suprimentos do setor petrolífero.
Em 2015, os preços do petróleo sofreram as maiores quedas
desde a crise financeira de 2008 devido a um excesso de oferta
global. Isso forçou o cliente da Greensill a estender as condições
de pagamento a seus fornecedores de apenas 20 dias para 180
dias, restringindo severamente o fluxo de caixa de toda a base de
fornecedores.

$700mi
Programa
nomeado “Best
Deal” pela Global
Trade Review

Para aliviar a grave restrição de fluxo de caixa, a Greensill criou um
programa de financiamento da cadeia de suprimentos de baixo
custo para a empresa de petróleo, o que permitiu que mais de 70
fornecedores recebessem o pagamento antecipado de faturas, sem
restringir sua capacidade.
O programa cobriu US$ 700 milhões em ativos em circulação e se
tornou uma das principais fontes de financiamento para a base de
fornecedores da companhia de petróleo. O programa foi nomeado
“Best Deal” (Melhor Negócio) pela Global Trade Review em 2016.
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Empresa multinacional
de telecomunicações
Mudanças contábeis levaram uma empresa
multinacional de telecomunicações a reavaliar
como lidava com as vendas contratadas de
telefones e outros “recebíveis” corporativos.
Essa é a razão que os levou a recorrer à Greensill em busca de
ajuda.
Para grandes empresas que operam em vários países e em
várias moedas, a flexibilidade financeira é um dos atrativos da
monetização de recebíveis. Os recebíveis são essencialmente
dívidas a uma empresa pelas vendas contratadas de bens ou
serviços, pelos quais ainda não foram pagos.
A Greensill permite que as carteiras de recebíveis sejam
monetizadas, gerando caixa antecipadamente para os clientes,
com a opção de estruturar uma solução fora do balanço.
O cliente de telecomunicações da Greensill estava procurando
uma solução para gerar dinheiro. O catalisador para a ação
foram as mudanças nas práticas contábeis conhecidas como NIIF
(IFRS) 15. A solução da Greensill permitiu que seis subsidiárias
latino-americanas do cliente monetizassem suas carteiras
de recebíveis tanto dos terminais telefônicos quanto das
empresas.
Um benefício adicional foi que, como a solução se
baseava na capacidade de crédito do cliente, a mesma
maximizava o preço de compra de cada carteira. A
Greensill usou sua rede de parceiros para disponibilizar
o programa para qualquer jurisdição na América Latina.
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Fabricante
colombiana
de produtos
domésticos
Grupo Corona
Um dos acordos históricos da Omni na
Colômbia foi o primeiro programa financeiro de
cadeia de suprimentos com vários fundos do
país para o Grupo Corona, que fabrica louças
de cerâmica e outros produtos domésticos.
O acordo, realizado em nome de uma das empresas mais antigas
da Colômbia, estabelecida em 1881, envolveu mais de seis
instituições financeiras colombianas.

US$35mi
Programa de
financiamento
envolvendo mais de
200 fornecedores

O Grupo Corona decidiu trabalhar com a Omni para implementar
um programa de financiamento de cadeia de suprimentos
envolvendo mais de 200 fornecedores. O programa foi executado
a baixo custo, não envolveu restrições de capacidade e permitiu
que os fornecedores recebessem o pagamento antecipado das
faturas aprovadas.
O programa foi executado com sucesso, com até US$ 35 milhões
em ativos em circulação e é uma das principais fontes de
financiamento para a base de fornecedores do Grupo Corona,
principalmente para fornecedores PMEs.
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Fatos-chave na
América Latina

20%

do mercado global
desbancarizado é
representado por PMEs
latino-americanas

$

750

bi

Valor do mercado
latino-americano de
financiamento de capital
de giro

37%

dos principais
empreendedores latinoamericanos relatam
barreiras de acesso ao
crédito
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