
Sua empresa pode
ficar a ver navios se
não permanecer
por perto

a manufatura offshore
não vale a pena
RONALD C. RITTER E ROBERT A. STERNFELS

Você já se perguntou por que, numa época em que as empresas estão abrindo posições
de trabalho com altos salários em outros países, a Toyota Motor ainda fabrica Corollas
no Vale do Silício - um dos lugares mais caros do planeta para se produzir bens? A

resposta baseia-se em uma premissa de negócio - da qual a Toyota certamente se lembra,
mas que, aparentemente, muitos se esqueceram: enviar produtos a uma distância de 150
metros em 24 horas é melhor do que enfrentar oito mil quilômetros com limites logísticos e
fronteiras políticas por 25 dias. No entanto, para colocar esse princípio em prática, a empresa
precisa ser eficiente o suficiente para produzir suas mercadorias em local próximo àqueles
onde há demanda, mesmo se os custos de mão-de-obra forem elevados.
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Para fabricantes na Europa e nos
Estados Unidos, produzir em outros
países - ou offshoring - pode fazer
sentido. No entanto, eles devem exa-
minar cuidadosamente suas finanças
antes de enviar sua área de produção
para o exterior, Nossa experiência
mostra que muitos deles superes-
timam a economia que farão ao pro-
duzir no exterior, deixando de reco-
nhecer os problemas, tais como lidar
com controle de estoques, obsoles-
cência e taxas de câmbio (quadro). Ao
contrário das empresas nos setores de
serviços, em que não há produtos fí-
sicos sendo transportados e em que os
salários tipicamente representam uma
parcela maior dos custos operacionais,
muitos fabricantes poderão sair no
lucro se permanecerem em seu próprio
país - especialmente se forem bem-su-
cedidas na implantação de iniciativas
de manufatura enxuta que diminuam
drasticamente a proporção da mão-de-
obra nos custos totais e acelerem suas
operações de forma significativa.

Recentemente analisamos as ope-
rações e o desempenho de empresas
no estado da Califórnia para um me-
lhor entendimento do complexo pro-
cesso pelo qual elas passam quando
decidem ir para outro país. O estado,
um grande mercado consumidor, é
um bom exemplo para economias de
produção avançada do mundo: seus
principais players e produtos - da
Boeing (aviões) à Oakley (produtos
para os olhos) - são bastante diversi-
ficados para abranger as questões co-
mumente enfrentadas pelas empresas
na maioria dos países desenvolvidos,
Além disso, seu ambiente regulatório é
notoriamente difícil. Se um fabricante
consegue produzir de maneira lucra-
tiva na Califórnia, com certeza poderá
fazer o mesmo em praticamente qual-
quer lugar do mundo.

Identificamos evidências convin-
centes de que, em vários casos, a fa-

bricação no exterior não é tudo aquilo
que se diz. Uma razão para isso é que,
para muitas indústrias, a importância
da mão-de-obra direta encontra-se em
rápido declínio. Como em geral a mão-
de-obra corresponde a somente de 7% a
15% do custo dos bens vendidos, fabri-
cantes de bens de consumo e de alta tec-
nologia atestam que o nível dos salários
raramente é o determinante mais crítico
de seu desempenho econômico total.

Veja-se o caso de um fabricante de
vestuário de Los Angeles. Com 1.500
funcionários, com salários bem acima
do salário mínimo, produz roupas in-
formais em um armazém antigo de ti-
jolos e com vários andares no centro
da cidade. De acordo com seus execu-
tivos, os custos de mão-de-obra - atu-
almente equivalentes a 3% do preço de
venda dos produtos e com indicativos
de queda, são uma preocupação se-
cundária da empresa. Se as operações
fossem transferidas para o exterior, os
custos de logística possivelmente "en-
goliriam" qualquer economia obtida
com salários menores. Outro exemplo:
um fabricante de produtos eletrônicos
que entrevistamos cortou aproximada-
mente 60% dos custos com mão-de-
obra na produção e reduziu os prazos
de entrega de semanas para dias.
Mesmo se um concorrente fora do
país diminuísse seus custos com mão-

de-obra a quase zero, esse fabricante
ainda teria uma vantagem insuperável
em logística - um fato que estimulou a
empresa a fazer a engenharia reversa
dos produtos chineses de baixa quali-
dade para fabricá-los na Califórnia.

Manter a fábrica perto dos consu-
midores diminui o prazo de entrega e
facilita uma resposta ágil a mudanças
nas condições do mercado. O fabri-
cante de roupas de Los Angeles pode
atender pedidos de até 160 mil uni-
dades em 24 horas, uma vez que toda
a cadeia de fornecimento - inclusive
fiação, tintura e costura - está loca-
lizada no centro da cidade. Outro fa-
bricante de vestuário de Los Angeles
produz acessórios de moda costurados
à mão num prazo de cinco dias,

Essa velocidade pode ser uma arma
de competitividade - e sua ausência,
uma armadilha. No setor de roupas, ca-
racterizado por uma demanda de picos
e imprevisibilidade, os cinco meses
entre encomenda e entrega que acom-
panham a produção em outros países
deixam os fabricantes com um estoque
excessivo de estilos fora de moda ou
com falta de produtos de última moda.
No caso de uma moda que passou ra-
pidamente, antes que a encomenda-de
um designer chegasse da China, uma
empresa se viu às voltas com uma carga
enorme de tênis de veludo, que só pu-
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deram ser vendidos com muito abati-
mento. E com grandes varejistas pena-
lizando fornecedores por atrasos em até
2% ao dia, o custo de um erro de cálculo
pode ser alto.

Longos prazos de entrega também
são destaque na indústria eletrônica de
alta tecnologia, na qual a necessidade de
envio de produtos por via marítima pode
significar uma queda no preço de 2% a
6%. É uma punição dura, uma vez que
hoje em dia quase todos os produtos são
fabricados em horas ou minutos. Um rote-
ador de telecom top de linha, por exemplo,
leva cerca de duas horas para ser fabri-
cado (sem considerar o tempo de teste),
ao passo que um carro leva seis horas, e a
montagem de praticamente todos os apa-
relhos eletrônicos para o consumidor leva
menos de uma hora. Boa parte do tempo
restante até a entrega desses produtos en-
volve espera ou retrabalho.

O fato é que nem todas as indústrias
americanas deveriam fabricar seus pro-
dutos nos EUA; o offshoring sempre
pode ser um componente valioso das es-
tratégias de produção. E para empresas
que fabricam produtos tais como meias
ou velas de ignição - para os quais a de-
manda é estável, os custos de manu-
tenção de estoque são baixos e a mão-
de-obra é uma proporção alta do custo
total - a produção em países com baixos
salários é uma idéia muito atraente.

Apesar disso, produzir no exterior
muitas vezes não é a estratégia correta
para empresas cuja vantagem com-
petitiva vem de sua agilidade e de um
histórico de confiabilidade. E como os
compradores em mercados avançados
como a Califórnia tornam-se cada vez
mais sofisticados - o que demanda pro-
dutos com ciclos de vida mais curtos, en-
tregas mais rápidas e custos de controle
de estoque menores - fabricantes lentos
e pouco confiáveis deixam escapar opor-
tunidades valiosas de ganhar market
share ou faturar mais.

Como deve ser então, tomada a de-

cisão de produzir ou não em outros pa-
íses? Tais processos de decisão não
devem iniciar com um alvo de locali-
zação geográfica ou de salários, como
algumas empresas parecem fazer. Ao
invés disso, é necessário considerar o

offshoring no contexto de uma estra-
tégia de operações mais ampla, com
base na seguinte análise:
* Definir claramente, para cada mer-

cado de produto-chave, as fontes
mais importantes de vantagem com-
petitiva, incluindo métricas opera-
cionais específicas, como custos de
produção, rapidez com que a em-
presa responde às demandas dos
clientes e controle de estoques. O
fabricante deve também levar em
conta sua tolerância ao risco (e o
custo disso): interrupções de for-
necimento, variações de custo cau-
sadas por oscilações de câmbio e
propriedade intelectual acordada
com relação, por exemplo, a pro-
dutos ou processos.

• Avaliar as oportunidades de au-
mentar a produtividade em casa e

de diminuir a importância relativa
da mão-de-obra direta. Quando
esta representa de 40% a 50% do
custo dos produtos, a busca por
salários mais baixos é imperativa.
A redução dos custos de mão-de-
obra direta pela metade (ou mais)
permite às indústrias desenvolver
operações com uma resposta ágil
aos clientes e o uso de tecnologia
proprietária com segurança, além
de manter elevados os níveis de
qualidade. As empresas que uti-
lizam essa abordagem tipicamente
utilizam técnicas de manufatura
enxuta (que muitas vezes elevam
a produtividade da mão-de-obra
entre 30% e 50%) e automação
avançada.

• Avaliar a possibilidade de aumentar
ganhos de produtividade no chão
de fábrica através da aquisição de
materiais de forma eficiente, do de-
senho de produtos para minimizar
os custos de produção, e tornando
as funções administrativas mais
eficientes. Melhorias de natureza
industrial em recursos humanos,
finanças e serviços ao consumidor
são possíveis.
Os fabricantes que seguirem esses

passos optarão, com razão, por pro-
duzir no exterior. Mas outros ten-
tarão chegar ao "paraíso operacional"
de uma cadeia de fornecimento direta
e curta, com sites de produção na es-
cala do tamanho dos mercados locais.
Atingir essa configuração não será
fácil, mas se forem bem-sucedidos,
esses fabricantes terão uma vantagem
operacional que os distinguira de seus
rivais e que é difícil de reproduzir -
atraindo vantagens em uma era de
crescente competitividade.

Ronald C. Ritter é principal no
escritório de Orange County, e Robert
A, Sternfels é principal no escritório
de San Francisco.
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Text Box
Fonte: UPDATE, ano 22, n.431, p.64-66, out. 2006.




