
D
IGAMOS QUE sua empresa tenha uma presença
internacional considerável. Nesse caso, é prová-
vel que conte com algo chamado "estratégia
global" — algo que seguramente representa um
extraordinário investimento de tempo, dinheiro
energia e que pode ter sido adotado por você e

por colegas com grande estardalhaço. É bem possível, porém,
que como guia para a competição internacional essa mesma
estratégia deixe muito a desejar.

A decepção com estratégias que operam num nível global
talvez explique por que empresas que se saem bem interna-
cionalmente empregam — além da estratégia global, ou até
no lugar dela — uma estratégia de caráter regional. Em ou-
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tras palavras, toda empresa, global ou regional, precisa
ponderar sua estratégia no âmbito regional.

Para o presidente da GE, Jeffrey Immelt, equipes
regionais são cruciais para as iniciativas de globalização
da empresa — daí Immelt ter enxertado uma rede de
QGs regionais na enxuta estrutura de divisões de pro-
dutos da GE. John Menzer, presidente da Wal-Mart
International, diz aos funcionários que a força global
resulta de um jogo de xadrez em três dimensões:
global, regional e local. A Toyota talvez seja a mais
avançada na hora de explorar a forca da lógica regiona-
lizada. Fujio Cho, vice-presidente do conselho da mon-
tadora, diz: "Nossa intenção é continuar avançando
com a globalização (...) intensificando cada vez mais a
nacionalização e a independência de nossas operações
em cada região".

Os líderes dessas empresas parecem ter captado, duas
verdades importantes sobre a economia global. A pri-
meira é que distinções geográficas e de outra natureza
não foram eliminadas pela ascendente onda da globali-
zação — a importância dessas distinções pode estar,
aliás, crescendo. Já a segunda é que estratégias de cará-
ter regional não são um meio termo entre estratégias
locais (voltadas a um país) e globais, mas uma linha es-
pecífica de estratégias que, quando combinadas com ini-
ciativas locais e globais, podem dar um impulso
considerável ao desempenho da empresa.

Nas páginas seguintes, vou descrever diversas estraté-
gias regionais adotadas por empresas de sucesso e mos-
trar como foram intercaladas ou mescladas à medida
que o mercado e a empresa'evoluíam. Partirei, contudo,
por um exame mais atento das razões econômicas que
muitas vezes fazem da região uma unidade de análise
crítica para estratégias transfronteiriças.

A realidade da região
O argumento mais comum para que a região seja levada
a sério é que o surgimento de blocos regionais freou o
processo de globalização. Implícita nessa tese está a
tendência a encarar a regionalização como alternativa a
uma maior integração econômica internacional.

Um exame atento de estatísticas em âmbito nacional
sugere, contudo, que a crescente integração transfrontei-
riça foi acompanhada de níveis elevados, ou crescentes,
de regionalização. Ou seja, a região não é um fator de
impedimento da integração internacional — mas um
fator viabilizante. Como mostra o quadro "Comércio: re-
gional ou global?", a escalada do comércio na segunda
metade do século 20 foi movida mais pela atividade

Pankaj Ghemawat é titular da cátedra Jaime andjosefina
Chua Tiampo Professor of Business Administration na
Harvard Business School, em Boston. É autor de "A estraté-
gia esquecida" (HBR Novembro 2003).

intra-regional do que pela inter-regional. Os números
lançam dúvidas também sobre a tese (implicitamente
defendida por partidários de estratégias puramente glo-
bais) de que o comércio inter-regional promove mais
a vitalidade econômica. Se formos ver, regiões com
os menores fluxos internos de comércio em relação a
trocas comerciais com outras regiões — África, Oriente
Médio e algumas das economias em transição da Eu-
ropa Oriental — são, também, as de pior desempenho
econômico.

Essas mesmas estatísticas de caráter nacional sugerem
ainda que o investimento estrangeiro direto (IED) é bas-
tante regionalizado, algo ainda mais surpreendente do
que a regionalização do comércio exterior. Segundo
dados da Unctad (Conferência das Nações Unidas para o
Comércio e o Desenvolvimento), nos mais de 20 países
que responderam por quase 90% do IED feito no
mundo em 2002 (ano das estatísticas mais recentes)
uma parcela média de 52% desse capital foi aplicada
inter-regionalmente.

A extensão e a persistência da regionalização na ativi-
dade econômica refletem a contínua importância não só
da proximidade geográfica, mas também da proximida-
de cultural, administrativa e, em certa medida, econômi-
ca1. São quatro fatores interligados. Países relativamente
próximos tendem ainda a ter coisas em comum em ou-
tras dimensões — semelhanças intensificadas nas últi-
mas décadas por acordos de livre comércio, tratados de
preferência regional comercial e tarifária e até pela uni-
ficação monetária, cujos exemplos mais óbvios são os
do Nafta e da União Européia. Curiosamente, certas
distinções entre países de uma dada região podem se
aliar às semelhanças para gerar uma expansão da ativi-
dade econômica geral da região. É, por exemplo, o que
ocorre quando empresas americanas de vários setores
transferem a produção para o México — tirando provei-
to, com isso, de distinções econômicas entre Estados
Unidos e México sem perder as vantagens da proximida-
de geográfica e de semelhanças administrativas e políti-
cas, algo de que países mais distantes, como a China,
não desfrutam.

Cifras de vendas internacionais de empresas também
sugerem uma considerável regionalização. Segundo
dados analisados por Susan Feinberg, da Rutgers
Business School, entre empresas dos EUA com ope-
rações num único país estrangeiro a probabilidade de
que tal país seja o Canadá é de 60%. Até as maiores das
multinacionais exibem um pesado viés regional. Um es-
tudo publicado por Alan Rugman e Alain Verbeke no
Journal of International Business Studies mostra que pelo
menos 50% da receita de cerca de 88% das maiores mul-
tinacionais do mundo — a média ponderada é de 80%
- vem de sua região de origem. Apenas 2% (nove em-

presas no total) obtêm 20% ou mais de sua receita de
uma região do trio América do Norte, Europa e Ásia.
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Em várias partes do mundo houve um crescimento contínuo do comércio intra-regional em relação às trocas co-

merciais totais de uma região na segunda metade do século 20. Em 1958, por exemplo, cerca de 35% do comércio

na Ásia e na Oceania ocorreu entre países situados naquela mesma região geográfica. Em 2000, essa parcela era

de mais de 50%. Em caráter global, a parcela de comércio ocorrido dentro das regiões subiu de cerca de 47% em

1958 para 55% em 2000.0 único declínio considerável ocorreu na Europa Oriental, algo explicado pelo colapso do

comunismo. Em geral, os números indicam que a crescente integração econômica através do comércio interna-

cional tem sido acompanhada de aumento, e não diminuição, da regionalização.

Fonte: ONU, International Trade Statistics Yearbooks, 1958 a 2000.

Se fecharmos o foco em grandes empresas de pre-
sença regional relativamente vasta — grupo mais ou
menos equivalente aos 12% no topo da amostra anterior
—, veremos que até ali a interação competitiva costuma
ter caráter regional. Peguemos o setor de fundição de
alumínio. Conforme indicado no quadro "Setor: regio-
nal ou global?", nos últimos dez anos a concentração
nesse setor teve certa alta (segundo o índice Herfindahl,
padrão para medição da concentração num mercado;
quanto maior o índice, maior a fatia de mercado detida
pelas maiores empresas do setor). Só que essa alta anula
menos de metade da queda na concentração nos 20
anos anteriores, ou cerca de um décimo do declínio re-
gistrado de 1950 para cá. Já a concentração na América
do Norte, tendo permanecido mais ou menos estável
nessas duas décadas anteriores, dobrou nos últimos dez
anos. Um padrão similar é registrado numa série de ou-
tros setores, entre eles computadores, cerveja e cimento.

Ou seja, é no âmbito da região, em geral, que oligopólios
globais tentam atingir a condição de potência.

Analisemos a fundo, agora, o menu de estratégias re-
gionais à disposição de sua empresa.

Menu de estratégias regionais
Em linhas gerais, há cinco tipos de estratégia regional,
cada qual com vantagens e desvantagens distintas.
Partindo da mais simples, organizei essas estratégias
segundo sua relativa complexidade — o que não significa
que a empresa deva passar necessariamente de uma
estratégia à outra à medida que for evoluindo. Embora
certas empresas possam adotar as estratégias na ordem
aqui apresentada, outras acharão melhor abandonar
estratégias mais avançadas em favor de outras, mais
simples — pois na gestão o negócio é maximizar o valor,
não a complexidade. Haverá, ainda, empresas hábeis
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o bastante para usar elementos de várias estratégias si-
multaneamente.

Estratégia da base de origem. Tirando aquelas pou-
quíssimas empresas que praticamente já nascem glo-
bais, como as indianas do setor de software, uma
empresa em geral inicia a expansão internacional com o
atendimento a mercados externos vizinhos a partir de
sua base de origem, instalando nesse caso toda sua P&D
e, em geral, sua manufatura, no país onde está sediada.
O foco da maioria das empresas do Fortune Global 500,
por exemplo, continua a ser sua base de origem. Até em-
presas que adotam estratégias regionais mais complexas
seguem, por longos períodos, se apoiando numa estra-
tégia de base de origem no âmbito regional. Durante
décadas, por exemplo, a receita internacional da Toyota
veio exclusivamente da exportação direta. Certas em-
presas dão um passo à frente, mas acabam voltando

Para certas empresas, a "região" que pode ser atendi-
da a partir da base de origem é, na verdade, o globo. A
distribuição mundial das vendas da gigante coreana
Samsung — que atua no mercado altamente globaliza-
do de chips de memória — é uma das mais equilibradas
entre empresas de importância semelhante. Só que,
para a Samsung, situar a maioria de sua P&D e de sua
produção num só ponto na Coréia do Sul é uma vanta-
gem competitiva. O custo do transporte é tão baixo em
relação ao valor do produto que a concentração geográ-
fica — que permite rápidas interações e iterações entre
P&D e produção — faz sombra à dispersão geográfica
mesmo no âmbito global.

Casos como o da Samsung, porém, são raros. Em ge-
ral, operar a partir do país de origem é algo que restrin-
ge a empresa à região local. Diante disso, as maiores
ameaças à empresa que aposta numa estratégia de base

A escalada do comércio na segunda metade
do século 20 foi movida mais pela

atividade intra-regional do que pela inter-regional.

à estratégia da base de origem, caso da GE no ramo
de eletrodomésticos e da Bayer no de produtos far-
macêuticos.

Para outras empresas, contudo, o foco na zona de ori-
gem não é questão nem de inércia, nem de involução —
é a estratégia desejada a longo prazo. Vejamos o caso da
confecção espanhola Zara. Num ciclo que dura entre
duas e quatro semanas, a Zara cria e produz a mercado-
ria em seu centro de manufatura e logística na região
noroeste da Espanha e despacha tudo por via terrestre a
mercados da Europa ocidental. Essa resposta rápida per-
mite que a empresa produza o que está vendendo du-
rante dada temporada, em vez de definir a mercadoria a
ser produzida antes que essa mesma temporada tenha
início. Até aqui, a popularidade maior das peças e a neces-
sidade menor de liquidações mais do que compensaram
os custos extras de produzir na Europa, e não na Ásia.

O caso da Zara mostra que estratégias de base de ori-
gem dão certo quando a lógica econômica da concen-
tração supera a da dispersão. É mais difícil levar roupas
muito "perecíveis" da central na Espanha até outras re-
giões, já que o custo do transporte aéreo expresso com-
promete a estratégia de preços baixos da empresa. Em
geral, a presença de qualquer fator que faça encolher a
distância dentro da região local (uma malha elétrica re-
gional, por exemplo) será um incentivo para que as em-
presas optem por uma estratégia de base de origem,
focada numa única região.

de origem são falta de espaço para crescer ou inadequa-
da proteção contra riscos. Em breve a Zara terá de en-
frentar a questão do crescimento dentro da Europa. E o
risco já vem gerando grande preocupação: neste exato
momento, a acentuada queda do dólar em relação ao
euro inflou os custos de produção da Zara em relação
aos de rivais que apostam mais em produtos importados
da Ásia, atrelados ao dólar.

Estratégia da carteira. Essa estratégia envolve a ins-
talação ou a aquisição de operações fora da região de
origem, mas diretamente subordinadas à base de ori-
gem. Em geral, é a primeira estratégia adotada por em-
presas interessadas em estabelecer uma presença fora
dos mercados que podem atender a partir de sua base.
Entre as vantagens dessa abordagem estão o crescimen-
to mais acelerado em regiões fora da base, uma posição
interna considerável, capaz de gerar vastos volumes de
caixa, e a oportunidade de neutralizar, entre as regiões,
choques e ciclos econômicos.

Um bom exemplo de estratégia de carteira triunfante é
o dos investimentos iniciais da Toyota nos EUA, que pare-
ciam ligados por pouco mais do que o desejo de instalar
uma presença manufatureira no mercado estrangeiro mais
importante da montadora. O que impediu que essa aborda-
gem destruísse valor foi a distinta vantagem competitiva da
Toyota: o célebre Sistema Toyota de Produção (STP), que
foi criado no Japão e até hoje funciona melhor no país de
origem, mas que poderia ser aplicado a fábricas nos EUA.
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Em muitos setores "globais", a competição ocorre hoje em âmbito regional. O gráfico abaixo usa um indicador

sumário da distribuição de fatias de mercado no setor de fundição de alumínio para medir a concentração no

setor. É utilizado o índice Herfindahl, que mede o grau de fragmentação (maioria do mercado dividido entre

muitas empresas de pequeno a médio porte) ou concentração (maioria do mercado detido por poucas empre-

sas) do setor. Quanto maior o índice, maior a fatia de mercado das maiores empresas. Conforme indicado no grá-

fico, o nível de competição mundial ficou relativamente estagnado de 1975 a 2000, enquanto na América do

Norte a concentração subiu drasticamente no mesmo período.

Fonte: Fariborz Chadar, Center for Global Business Studies, Penn State University.

Embora seja conceitualmente simples, a estratégia
de carteira é de lenta implementação, sobretudo se a
empresa tenta se expandir de modo orgânico. A Toyota
levou mais de uma década para se estabelecer na Amé-
rica do Norte — processo iniciado com uma joint ven-
ture com a General Motors no começo da década de
1980. Para uma montadora desprovida de uma vanta-
gem como o STP, o acúmulo orgânico de uma presen-
ça considerável numa nova região poderia levar bem
mais. É lógico que é possível montar uma carteira regio-
nal mais depressa através de aquisições, mas até isso
pode levar uma década ou mais. Quando iniciou a cam-
panha de globalização da GE, na segunda metade da
década de 1980, Jack Welch mirou a expansão na Euro-
pa, dando a um executivo de confiança, Nani Becca-
lli, vasta autonomia para fechar negócios. Graças às
aquisições de Beccalli, a GE ganhou uma presença forte
na Europa, embora o processo de formação dessa car-

teira regional tenha seguido até princípios da década
de 2000.

Empresas que adotam uma estratégia de carteira cos-
tumam penar para lidar com rivais em regiões que não
a sua de origem. É que, em geral, esse tipo de estratégia
deixa pouco espaço para que considerações de cunho
regional — e não local ou global — influenciem aquilo
que ocorre em campo no nível local. Foi o caso da GE,
cujos braços europeus eram subordinados à matriz
mundial nos EUA, tocada por líderes supostamente "glo-
bais" — muitos deles americanos que jamais haviam vi-
vido ou trabalhado no exterior. Já a maioria das rivais
mais duras da GE em áreas não-financeiras eram firmas
européis que conheciam o próprio terreno, mais e mais
regionalizado, e estavam preparadas para competir sem
trégua nele. Durante uma palestra na Harvard Business
School em 2002, Immelt resumiu o resultado: "A meu
ver, hoje somos péssimos na Europa."
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Estratégia de centrais. Empresas interessadas em
agregar valor no nível regional em geral partem dessa
estratégia. Originalmente articulada por um consultor
da McKinsey, Kenichi Ohmae, a estratégia de centrais
envolve a formação de bases (ou centrais) regionais
para fornecer uma série de recursos e serviços comuns
a operações locais (em cada país). A lógica, aqui, é que
seria difícil para um país, sozinho, justificar tais recur-
sos — que passariam a ser viáveis de uma perspectiva
de vários países, considerando economias de escala e
outros fatores.

Em geral, a estratégia de centrais envolve a con-
versão de uma operação estrangeira numa filial autôno-
ma. No começo da década de 1990, por exemplo, a
Toyota passou a produzir em suas principais fábricas no
exterior um número limitado de modelos exclusivos —
até então um tabu —, indicando com isso sua intenção
de montar organizações completas em cada uma de
suas regiões. Essas fábricas começaram, assim, a atuar
como centrais regionais distintas, cada qual com a pró-
pria plataforma e com produtos projetados para a
venda na região em questão.

Em sua forma mais pura, a estratégia de centrais é
simplesmente uma versão multirregional da estratégia
da base de origem. Se resolvesse criar uma segunda cen-
tral — na Ásia, digamos, com a instalação de operações
na China para atender a todo o mercado asiático —, a
Zara deixaria de ser uma empresa fincada na base de
origem e passaria a ser um nome multirregional. Vale
dizer, ainda, que cada central pode agir com alta inde-
pendência. Quanto maior a diferença entre o que pede
uma região e outra, menor a justificativa para a partilha
de recursos e políticas pelas centrais.

Uma matriz regional pode ser vista como uma versão
minimalista da estratégia de centrais. Ao ver a fusão
com a Honeywell bloqueada pela Comissão Européia, a
GE viu que seria preciso dedicar um volume maior da
infra-estrutura e dos recursos da empresa à Europa, em
parte para atrair, desenvolver e reter os melhores profis-
sionais do continente, e em parte para adquirir um sem-
blante mais europeu por questões políticas. Daí ter
migrado, em 2001, da estratégia de carteira para a de
centrais com a criação de uma estrutura regional de QG
na Europa — com direito, inclusive, a um presidente
para a GE Europa. Em 2003, foi a vez de estabelecer
uma organização paralela na Ásia.

O impacto do típico QG regional é limitado, contudo,
por um foco em funções de apoio e pelo fraco elo
com a t iv idades operacionais . Na Wal-Mart
International, por exemplo, os presidentes regionais
exercem um papel de comunicação e monitoramento
- mas fora isso sua influência na estratégia e na alo-

cação de recursos parece ser sobretudo pessoal. De todo
modo, um QG regional raramente é base suficiente para
uma estratégia regional, embora possa ser parte neces-

QG regional não basta
Diversas empresas com ambições explicitamente globais
reagiram à regionalização da economia mundial com a
instalação de matrizes regionais. Aliás, essa abordagem
organizacional também está no centro do grosso da lite-
ratura administrativa sobre regiões. Michael Enright,
por exemplo, descreveu, em artigos recentes para a
Management International Review, padrões interessantes
sobre as funções exercidas por sedes administrativas re-
gionais. Só que se ater ao QG regional ou a qualquer
outra estrutura organizacional como o objeto primário
de interesse é um pouco como se ater a uma valise e
não ao material contido nela. Sem uma noção clara de
como uma estrutura regional deveria agregar valor, é
impossível especificar que meta deveria ter essa estrutura.
Uma empresa sem QCs regionais pode, ainda assim, usar
regiões distintas como elementos formadores de sua es-
tratégia geral, enquanto uma empresa com muitos QGs
regionais pode, apesar disso, não ter uma estratégia regio-
nal claramente articulada. Ou seja, ter sedes regionais não
significa que a empresa tenha uma estratégia regional.

sária dela (veja o quadro "QG regional não basta").
O desafio à execução de uma estratégia de centrais é

chegar a um equilíbrio entre customização e padroni-
zação. Empresas sensíveis demais a variações inter-regio-
nais correm o risco de gerar um custo muito alto ou
sacrificar oportunidades demais para partilhar custos
entre regiões. Com isso, podem ficar vulneráveis a ata-
ques de quem opta pela abordagem mais padronizada.
Já empresas que buscam a padronização entre centrais
regionais — superestimando o grau de similaridade de
região para região — são vulneráveis à competição de
nomes locais. Daí vermos a Dell, cuja linha é relativa-
mente padronizada entre operações regionais, ser força-
da a mudar os planos na China para reagir à agressiva
disputa em custos por empresas locais que produzem
aparelhos menos sofisticados e de qualidade inferior.

Estratégia de plataformas. Centrais, conforme vi-
mos, distribuem custos fixos entre países de uma re-
gião. Plataformas inter-regionais vão um passo além,
distribuindo custos fixos entre regiões. Tendem a ser
particularmente importantes para atividades de back-
end capazes de gerar economias de escala e escopo. A
maioria dos fabricantes de veículos, por exemplo, tenta
reduzir o número de plataformas básicas que utiliza
mundo afora para obter economias de escala maiores
em projeto, engenharia, administração, compras e ope-
rações. Vêm daí o corte, pela Toyota, no total de suas
plataformas — de 11 para 6 — e o investimento em
marcas globais como Camry e Corolla.

80 HARVARD BUSINESS REVIEW

Text Box
  



E s t r a t é g i a s r e g i o n a i s p a r a a l i d e r a n ç a g loba l

É importante entender que a idéia por trás do uso de
plataformas não é reduzir a variedade total de produtos
oferecidos, mas oferecer essa variedade de modo mais
eficaz em termos de custos — o que é obtido com a cus-
tomização em torno de plataformas comuns projetadas
expressamente para adaptabilidade. Logo, o ideal é que
a estratégia da plataforma seja quase invisível para a
clientela. Tal estratégia enfrenta dificuldades quando se
leva a padronização longe demais.

Peguemos de novo a indústria automotiva. Nick
Scheele, que deixou a direção de operações da Ford, fri-
sou: "A maior barreira à globalização [no setor automo-
tivo] (...) é o custo relativamente baixo do combustível
nos Estados Unidos. Há uma tremenda disparidade
entre os Estados Unidos e (...) o resto do mundo, o que
produz uma disparidade correlata nas (...) mais funda-
mentais das características de um veículo: tamanho e
potência". Foi justamente essa a realidade que a Ford ig-
norou com o programa Ford 2000. Descrito por um ana-
lista como a maior fusão empresarial da história, o Ford
2000 tentou aglutinar as operações regionais da Ford —
sobretudo na América do Norte e na Europa — numa
única operação global. A tentativa de reduzir a dupli-

cação do esforço entre as duas regiões provocou sérias
turbulências internas e praticamente destruiu a organi-
zação da Ford na Europa. Recursos regionais de desen-
volvimento de produtos foram sacrificados e carros de
baixo apelo foram lançados em mercados nada recepti-
vos. Resultado? Prejuízos de quase US$ 3 bilhões na
Europa em 2000 e a queda na participação do mercado
regional de 12% para 9%.

Estratégia de mandatos. Prima da estratégia de pla-
taformas, essa abordagem é voltada tanto a economias
de especialização quanto à de escala. Empresas que a
adotam concedem à certas regiões vastos poderes para
fornecer produtos ou plataformas específicos ou para
exercer papéis determinados para toda a organização.
É o caso de um projeto da Toyota — o Innovative
International Multi-purpose Vehicle, ou IMV — que
despacha motores e câmbios manuais para picapes, utili-
tários esportivos e minivans de fábricas na Ásia para
quatro centros de montagem na Ásia, na América Latina
e na África, e dali para quase todo grande mercado ao
redor do planeta, à exceção dos EUA, onde veículos do
gênero têm porte maior. Na mesma veia, a Whirlpool
vem produzindo na índia a maioria de seus eletroportá-

O modeIo Toyota
O diagrama abaixo é uma reprodução quase exata de um slide apresentado a investidores da Toyota durante um

evento informativo em Nova York em setembro de 2004. A única mudança que fiz foi incluir as cinco denominações

de estratégias para mostrar como os vários elementos identificados na estratégia da montadora correspondem às

cinco estratégias descritas nesse artigo. A "rede global" da Toyota, que combina todas as outras abordagens,

pode ser considerada uma sexta estratégia.
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teis de cozinha, enquanto uma série de empresas glo-
bais está em via de ampliar o mandato de suas ope-
rações de produção na China.

Assim como ocorre com a plataforma, o escopo do
mandato costuma subir com a crescente padronização
de produtos ao redor do mundo, ainda que sua estratégia
envolva a uti l ização focada de recursos tanto
em nível regional quanto local. É possível, contudo,
criar mandatos inter-regionais em negócios que
deixam pouco espaço para plataformas convencionais.
Multinacionais de consultoria, engenharia, serviços
financeiros e outras áreas de serviços, por exemplo, mui-
tas vezes possuem centros de excelência reconhecidos
como a sede de certos conhecimentos ou habi-
lidades — centros encarregados de repassar tal conheci-
mento para o resto da empresa e em geral situados
numa única localidade, em torno de um indivíduo ou
de um pequeno grupo de profissionais. Logo, possuem
mandato geográfico bem maior que sua penetração
geográfica.

Há, naturalmente, vários riscos em atribuir um man-
dato geográfico amplo a uma filial específica. Primeiro,
tal autoridade pode permitir que interesses locais, na-
cionais ou regionais influenciem de modo indevido, ou
até sabotem, a estratégia geral da empresa (nesse con-
texto, é possível citar mais de uma firma de serviços es-
pecializados). Segundo, um mandato amplo não
computa variações em condições locais, nacionais ou re-
gionais, o que explica a exclusão dos EUA do mandato
quase global concedido às fábricas de motor e câmbio
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da Toyota na Ásia. E, por fim, levar a extremos o grau de
especialização pode gerar inflexibilidade. Uma empresa
que produza quase tudo com base em mandatos globais
seria mundialmente afetada por distúrbios em uma só
de suas instalações.

O leitor terá notado que a Toyota é usada para ilus-
trar tudo o que aqui foi descrito. É que a Toyota repre-
senta, talvez, o exemplo mais contundente e completo
de como a eficaz aplicação de estratégias regionais
pode produzir uma potência global. O sucesso é apa-
rente: em 2004 a Toyota ultrapassou a Ford e passou
ao posto de segunda maior fabricante de veículos do
mundo, e tem tudo para desbancar a General Motors
em dois ou três anos mais. O quadro "O modelo Toyota"
reproduz um slide usado pela montadora para sinte-
tizar a evolução de sua estratégia. Nele, fica claro que a
Toyota encara a estratégia pela ótica regional e que a
montadora percorreu todas as estratégias que acabo
de descrever.

Outra coisa interessante no caso da Toyota é que
novos modos de geração de valor no nível regional vie-
ram suplementar os antigos, em vez de substituí-los.
Embora a Toyota tenha avançado em relação à pro-
dução exclusiva na base japonesa (a estratégia da
base de origem), o exportado pelas fábricas japonesas
para o resto do mundo ainda responde por mais de 25%
do volume da empresa e por uma parcela consideravel-
mente maior do lucro. Em regiões que não as duas nas
quais sua posição é forte — leste e sudeste asiáticos
e América do Norte —, a Toyota ainda segue uma abor-
dagem de carteira. No tocante aos centros regionais,
a promoção de um especialista em produção e com-
pras a sucessor de Fujio Cho na superintendência é
sinal do crescente empenho em transplantar o Sistema
Toyota de Produção do Japão para os novos centros
manufatureiros num momento em que a produção
no exterior passa por uma rápida intensificação. Mas,
mesmo com esse fortalecimento das centrais, a Toyo-
ta continua a reduzir o número de suas principais pla-
taformas de produção e a buscar especialização adicio-
nal por meio de mandatos inter-regionais. O projeto
IMV, descrito anteriormente, tem um papel crucial nes-
ses três aspectos.

O retrato que surge não é de uma Toyota que adota
uma dessas várias estratégias regionais por vez, mas de
uma empresa que tenta atacar em todas as frentes.
Poderíamos até dizer que o uso de todas as cinco estraté-
gias regionais representa, em si, uma nova forma de estra-
tégia — a "rede global" do slide da Toyota —, na qual
várias operações regionais interagem entre si e com a ma-
triz da empresa de diversas formas e em diversos níveis.

Naturalmente, é impossível desvincular a capacidade
da Toyota de adotar um mix complexo de estratégias re-
gionais para gerar valor da vantagem competitiva básica
da empresa, que é o poder do STP de produzir veículos

de alta qualidade e confiabilidade a baixos custos. Sem
essa vantagem fundamental, parte das tentativas de co-
ordenação da Toyota naufragaria num mar de prejuízos.

Defina suas regiões
No momento em que pondera riscos e oportunidades de
cada estratégia regional, a empresa precisa deixar claro
também o que entende por "região". Até aqui evitei uma
definição, embora a maioria dos exemplos sugiram uma
perspectiva continental. Minha intenção não é ser am-
bíguo, mas evitar a limitação de estratégias a uma escala
geográfica específica. Sobretudo no caso de países
grandes, a lógica das estratégias pode valer tanto para
regiões intranacionais quanto internacionais. Para
petrolíferas, por exemplo, o mercado de gasolina nos EUA
se divide em cinco regiões. Outros grandes mercados, nos
quais o custo de transporte é relativamente alto em re-
lação ao valor do produto — cimento no Brasil ou cerveja
na China —, podem ser igualmente desmembrados.

O ponto, aqui, é que é possível interpretar as estra-
tégias regionais em distintos níveis geográficos. De-
terminar o nível — global, continental, subcontinental,
nacional, intranacional ou local — no qual a escala é
mais estreitamente vinculada à rentabilidade costuma
ser um guia útil para definir o que constitui uma região.
Em outras palavras, a economia mundial é feita de di-
versas camadas geográficas sobrepostas — de local a glo-
bal —, e a idéia não é explorar uma só camada, mas
várias. É algo que alimenta a flexibilidade, pois ajuda a
empresa a adaptar idéias sobre estratégias regionais a
distintos níveis geográficos de análise.

Além de reconsiderar o que viria a ser uma região geo-
gráfica, seria possível ser mais criativo ainda e redefinir
a distância — e as regiões — à luz de aspectos não-geo-
gráficos: culturais, administrativos e políticos e econômi-
cos. Mas mesmo a aglutinação em torno de dimensões
não-geográficas às vezes implicará um foco em regiões
geograficamente contíguas. A Toyota, por exemplo,
agrupa países segundo áreas existentes e projetadas de
livre comércio. Às vezes, porém, tal definição resulta em
regiões que não são espacialmente compactas. Depois
de efetuar os primeiros investimentos estrangeiros na
Espanha, por exemplo, a fabricante de cimento mexica-
na Cemex cresceu pelo restante da década de 1990 com
a agregação ao longo da dimensão econômica — ou
seja, crescendo em mercados na época emergentes,
como sua terra natal, o México. Dessa estratégia surgiu o
chamado anel do "ouro cinza": mercados em desenvolvi-
mento, em sua maioria situados num aro que circulava
o globo logo ao norte do equador, formando uma região
geograficamente contígua, mas dispersa.

Aqui e ali, partes de uma região não são sequer contí-
guas. A Espanha, por exemplo, pode ser considerada
mais "próxima" da América Latina do que da Europa de-
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vido aos velhos laços entre colônias e colonizador. Entre
1997 e 2001, 44% da alta no IED feito pela Espanha
rumou para a América Latina — cerca de dez vezes a
parcela da América Latina no IED mundial. A economia
regional européia, muito maior, caiu para o segundo
lugar na lista do destino do capital espanhol.

Por fim, é importante lembrar que a definição de "re-
gião" muitas vezes muda em resposta a condições do
mercado e, até, às próprias decisões estratégicas da em-
presa. Ao atender o mercado americano a partir do
Japão, a Toyota, em seus dias de estréia, implicitamente
considerava aquele mercado como situado na periferia
de sua região. O acesso marítimo à costa oeste norte-
americana era fácil, os EUA se dispunham a ajudar a
economia japonesa a decolar e os negócios da empresa
ali eram pequenos se comparados aos feitos na própria
casa. Mas, à medida que a receita da Toyota nos EUA
subiu, a pressão política fez aumentar a distância políti-
ca e administrativa entre os dois países — naquele
ponto, ficou evidente que a Toyota precisava considerar
os EUA como parte de uma região própria, autônoma.

Empresas de ponta começam a enfrentar essa questão
de definição. Empresas em setores variados como mate-
riais de construção, produtos florestais, equipamentos
de telecomunicações e produtos farmacêuticos, por
exemplo, vêm investindo pesado em tecnologias de ma-
peamento — explorando inovações como técnicas sofis-
ticadas de clustering, medidas melhores para análise de
redes e dados maiores sobre atributos bilaterais, multila-
terais e unilaterais de países para visualizar novas defi-
nições de regiões. Um mapeamento desses promove, no
mínimo, a criatividade.

Encare o desafio
organizacional
Conforme afirmei, implementar estratégias regionais
pode ser demorado. Um motivo, entranhado, é que pode
faltar alinhamento — ou haver impedimento — entre es-
truturas atuais da organização e uma estratégia regional
superimposta. A questão, então, é descobrir a melhor
maneira de inserir as estratégias na estrutura existente, so-
bretudo quando atores organizacionais estabelecidos
detêm o grosso do poder.

Para certas dicas, consideremos o caso da Royal
Philips Electronics, um empreendimento que cruzou
fronteiras em praticamente todos os 114 anos de sua his-
tória. A saga da Philips não só ilustra os desafios de ali-
nhamento, mas também recorda que a regionalização
raramente é uma marcha triunfal da base de origem
para plataformas ou mandatos inter-regionais.

A partir da década de 1930, a Philips montou uma fe-
deração de organizações nacionais em grande medida
autônomas, presididas por um total de 1.500 executivos
expatriados que defendiam uma abordagem voltada ao

país. Com o surgimento, nas décadas de 1960 e 1970, da
concorrência japonesa — com empresas mais centraliza-
das, com menos fábricas, maiores —, ficou caro manter
aquela estrutura altamente localizada. A saída da
Philips foi montar uma organização matricial — com
duas pernas, países e divisões de produtos — e passar
cerca de duas décadas tentando, sem muito sucesso,
reequilibrar a matriz, transferindo o peso de países para
as divisões de produtos. Em 1997, o presidente da em-
presa, Carl Boonstra, simplesmente eliminou a di-
mensão geográfica da matriz para forçar a organização
a se alinhar em torno das divisões globais de produtos.

Dada essa longa e às vezes sofrida história, não seria
realista para os partidários de estratégias regionais na
Philips pensar em derrubar a estrutura de divisões de
produtos. Quem sonha com o regionalismo precisa agir
dentro dessa estrutura. Jan Oosterveld, que presidiu a
região da Ásia-Pacífico de 2003 a 2004 — posto criado
com a fusão de duas subdivisões numa única região —,
percebeu que sua primeira missão seria facilitar a parti-
lha de recursos e conhecimentos entre divisões de pro-
dutos na região. Sua meta final, contudo, era ajudar a
criar uma estratégia para a empresa na Ásia-Pacífico.
Portanto, ainda que a nova estrutura regional na Ásia ti-
vesse se atido inicialmente a coordenar as relações go-
vernamentais, à gestão das principais contas, ao
branding, a compras conjuntas e a funções de apoio
como TI e RH, Ooterveld e outros são capazes de vis-
lumbrar o dia em que seria atribuído muito mais poder
a matrizes regionais — seja em Nova York, Xangai ou
Amsterdã — do que à matriz global. Contudo, esses
mesmos indivíduos admitem que chegar a uma estraté-
gia regional dessas pode levar anos.

Óbvia, a implicação é que só dá para investir em ini-
ciativas estratégicas se certos direitos de decisão forem
realocados — seja de instâncias locais ou globais, seja
de outros detentores do poder na organização (no caso
da Philips, as divisões de produtos). E, tão óbvio quan-
to, ninguém quer ceder poder. A liderança vinda de
cima, voltada a promover a mentalidade de que a em-
presa é uma só, costuma ser a única saída para avançar.
Uma das condições impostas por Oosterveld para assu-
mir o comando na Philips foi que o conselho de admi-
nistração organizasse encontros regionais duas vezes ao
ano para mostrar seu compromisso com a iniciativa re-
gional. Ainda que seja algo simbólico, o simbolismo
pode pesar, e muito.

A Philips abordou a estratégia regional com flexibili-
dade, criando uma diversidade de esquemas que levam
em conta não só a estrutura atual da empresa, mas a re-
alidade competitiva, região por região. Na América do
Norte, por exemplo, a grande meta continua a ser re-
forçar sua posição e atingir níveis satisfatórios de
desempenho no importantíssimo mercado dos EUA. Lá,
suas atividades são todas organizadas em torno de di-
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visões globais de produtos — que, devido ao porte do
mercado e à participação da Philips nele, seriam capa-
zes de atingir o foco geográfico exigido.

Na Europa, onde é mais estabelecida, a Philips re-
pensou o papel e o status de grandes operações no país
de origem, a Holanda, no contexto de uma estrutura
regional maior. Em abril de 2002, quando anunciou
planos de criar uma superestrutura regional na Ásia-
Pacífico, a Philips também inseriu a Holanda numa
vasta região composta de Europa, Oriente Médio e Áfri-
ca. A moral da história é que estruturas irregulares ou
assimétricas (em que certas regiões parecem ser muito
maiores que outras) em geral são preferíveis à simetria
esteticamente satisfatória como aquela implicitamente
sugerida por boa parte da discussão até aqui. Até a
Toyota parece estar cuidando separadamente da China,
enquanto seus outros mercados são agrupados em re-
giões com vários países.

• • •

Se tem uma presença internacional considerável, sua em-
presa já possui também uma estratégia regional — ainda
que essa estratégia tenha nascido por inércia. Dada a va-
riedade de estratégias regionais, e já que nenhuma delas é
melhor ou mais evoluída que as demais, o ideal mesmo é
descobrir que tipo de coordenação intra ou inter-regional
faz mais sentido para sua empresa. Conforme vimos,
porém, adotar estratégias regionais exige flexibilidade, cria-
tividade e uma análise objetiva da evolução no contexto de
negócios — coisas que exigem tempo e esforço.

Num mundo altamente regionalizado, a estratégia
(ou estratégias) regional certa pode gerar mais valor do
que estratégias puramente globais ou locais. Ainda
assim, as abordagens regionais que venho explorando
talvez não sejam certas para sua empresa. Nesse caso, a
lição a ser tirada deste artigo é a seguinte: a região é
apenas uma alternativa para a aglutinação transfrontei-
riça que gere uma eficiência maior do que a viabilizada
por uma abordagem país a país. Outras bases para essa
aglutinação entre fronteiras, já utilizadas por certas em-
presas, incluem produtos (divisões globais de produtos
da Philips), canais (caso da Cisco, cujas principais bases
são canais e parceiros), tipos de cliente ou contas globais
(muitas empresas de serviços de TI), funções (a maioria
das grandes petrolíferas) e tecnologias (a ABB recente-
mente, antes e depois de ter tentado algumas das bases
citadas acima e outras não relacionadas). Cada uma des-
sas bases de aglutinação traz, assim como a região, vá-
rias possibilidades de formulação de estratégias a meio
caminho do local e do global — por meio do agrupa-
mento de elementos. Num mundo nem totalmente
local, nem totalmente global, uma estratégia dessas
pode garantir uma incrível vantagem competitiva.

1. Para um modelo sistemático de análise da distância cultural, administrativa,
geográfica e econômica, veja o esquema CAGE descrito em meu artigo"Distance
Still Matters: The Hard Reality of Global Expansion" (HBR September 2001).
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