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país, incluindo a de telas planas, baterias avançadas,
máquinas operatrizes, metalurgia (como fundição,
estampagem e forjamento a frio), rolamentos de precisão, optoeletrônica, energia solar e turbinas eólicas,
pagou o preço. E em outros setores, como ode biotecnologia, o aeroespacial e o de dispositivos médicos
sofisticados, a liderança americana hoje corre risco.

cio

Parte do problema é que é dificílimo determinar
quando a manufatura é vital para a inovação e quando pode ser tranquilamente terceirizada para derrubar custos e reduzir despesas de capital. Neste artigo,
apresentamos um modelo para ajudar dirigentes empresariais e governantes a abordar a questão. Nossa
esperança é que leve a decisões melhores de sourcing — decisões que revigorem a economia movida
a inovação do país.
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O resultado, como já afirmamos em outra ocasião,
foi o êxodo da indústria dos Estados Unidos (veja
"Como restaurar a competitividade americana", BR
Julho 2009). Essa migração em massa minou seriamente os recursos que o país precisa ter para transformar invenções em produtos de alta qualidade e
custo competitivo, abalando a capacidade dos EUA
de manter a liderança em vários setores. Nas últimas
décadas, uma série de atividades de produção no
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UM MODELO PARA
DECISÕES DE SOURCING
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Como saber se transferir a produção para o outro lado do planeta, para um lugar distante de operações
de P&D em casa, vai abalar a capacidade da empresa
de inovar no longo prazo? É preciso analisar duas coisas: a capacidade da P&D e da produção de operarem
independentemente uma da outra, ou sua modularidade, e a maturidade da tecnologia de produção.

Modularidade. Quando P&D e produção são
altamente modulares, as principais características
do produto (recursos, funcionalidade, estética e
outras coisas) não são determinadas por processos
de produção e uma atividade pode estar distante
da outra sem que haja consequências. Já quando a
modularidade é baixa, não há como codificar totalmente o design do produto em especificações por
escrito — e decisões de design influenciam decisões
de produção (e vice-versa) de modo sutil e difícil de
prever. Nesse caso, manter a produção perto da P&D
é importante.

Duas perguntas básicas o ajudarão a determinar o
grau de modularidade:
1. Que conhecimento do processo de produção designers do produto precisam ter para desempenhar
sua função? Em certos contextos, como biotecnologia e materiais avançados, cada modelo concebível do produto requer um processo de manufatura
único. Logo, projetistas não podem fazer seu trabalho sem entender a fundo opções de processos.
Nesse contexto, a inovação no produto muitas vezes
envolve a inovação em processos.
No outro extremo estão contextos nos quais é
técnica e economicamente viável usar a mesma
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e aprender a tecer a fibra. À medida que processos
vão amadurecendo, oportunidades de aprimoramento em geral se tornam mais incrementais.
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Quando tecnologias de fabricação não estão maduras, uma empresa pode ganhar ao se concentrar na
inovação em processos. No início da década de 1980,
fabricantes japonesas de semicondutores exploraram muitas oportunidades para aprimorar técnicas
de produção que haviam passado batido por concorrentes americanas, assumindo com isso uma posição
de comando em chips de memória. Hoje, em setores
como telas planas avançadas, produtos biológicos e
materiais avançados, as fronteiras de tecnologias de
processo estão se movendo com tanta rapidez que a
inovação de ponta é indispensável para uma empresa permanecer no páreo.
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tecnologia de processo para fabricar praticamente
qualquer modelo de produto. Isso significa que um
designer pode criar tranquilamente sem nem pensar
no processo — ou sequer entendê-lo. Criadores de
texto, software e música agem com essa liberdade.
Certos setores ficam a meio caminho, pois criaram
abordagens formais para incorporar considerações
sobre processos no desenvolvimento de produtos.
Estabelecem "regras de design" — um conjunto de
especificações do produto que funcionarão com
uma fórmula específica de processo. Desde que permaneça dentro desses limites, o designer pode estar
bastante seguro de que o processo de produção vai
funcionar. Em geral, as limitações do processo se
intensificam à medida que o projeto do produto se
aproxima dessas fronteiras ou tenta extrapolá-las.
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2. Quão difícil é, para o designer do produto, obter informações relevantes sobre o processo de
produção? Tecnologias de processo se distribuem
por um espectro que vai da pura arte à pura ciência.
Processos na extremidade da "pura arte" têm parâmetros vagos e difíceis de descrever. Para entendêlos, é preciso vê-los — e, mesmo assim, podem ser
difíceis de reproduzir. Nesse contexto, a inovação no
produto em geral requer intensa iteração entre o desenvolvimento do produto e do processo e feedback
durante a produção.
Maturidade. A q u i , o que queremos dizer é
quanto um processo evoluiu, não a idade de uma
tecnologia — embora, obviamente, as duas coisas
tendam a ser correlatas. Processos imaturos trazem
as maiores oportunidades de aprimoramento. Na década de 1960, depois de cientistas da DuPont terem
descoberto a fibra de poliaramida Kevlar, usada em
coletes à prova de bala e outras aplicações de alta resistência, a empresa levou 15 anos e gastou US$ 500
milhões para comercializar o processo de fabricação

Vista pela ótica da modularidade-maturidade do
processo, a relação entre manufatura e inovação pode cair em quatro quadrantes (veja o quadro "Matriz
da modularidade-maturidade"):
Pura i n o v a ç ã o em produto. A q u i , o valor da
forte integração da inovação em produtos com a fabricação é baixo e oportunidades de aprimoramento
de processos são poucas. Terceirizar a produção faz
bastante sentido.
Muitos segmentos da indústria de semicondutores caem nesse quadrante. Isso explica por que há
um próspero setor de fabricantes "fabless" de semicondutores (caso da Qualcomm) que se especializam
no design, mas não têm instalações de produção, e
um próspero setor de empresas que apenas fabricam (como a Taiwan Semiconductor Manufacturing
Company).
Pura i n o v a ç ã o em processo. Aqui, a tecnologia do processo está no ponto para ser aprimorada
e avança rapidamente, mas não está intimamente
ligada à inovação no produto. Uma vez que tenham
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ser catastrófico, pois, ao perder a competência para
produzir, a empresa simplesmente perde a capacidade de criar novos produtos comercialmente viáveis.
Há um bom exemplo na biotecnologia. Medicamentos obtidos com técnicas de engenharia genética consistem de grandes moléculas de proteína
complexas demais para serem quimicamente sintetizadas — a abordagem empregada na produção
de fármacos há mais de um século. Sem grandes
avanços na tecnologia do processo (como processos
de cultura de células de mamíferos), medicamentos
de grande sucesso como a eritropoietina (da Amgen),
para o tratamento da anemia, ou o Herceptin (da
Genentech), para o câncer de mama, jamais teriam
saído do laboratório.
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Inovação embutida em processo. Tecnologias
de processo deste quadrante, embora maduras, são
altamente essenciais para o processo de inovação no
produto. Pequenas mudanças no processo podem
alterar as características e a qualidade do produto de
modo imprevisível. A inovação no produto é incremental e vem do aprimoramento do processo (como
no caso do vinho). Logo, o valor de manter P&D e
produção organizacionalmente integradas e geograficamente próximas é alto.
Muitas atividades criativas tradicionais, como as
do alto mundo da moda, caem nesse quadrante. O
modo como o tecido é cortado ou como uma costura
é feita pode afetar o caimento da roupa de um jeito
sutil — e relevante. Uma grife europeia que estudamos só trabalha com fornecedores locais de tecidos
porque os engenheiros de produção desses fornecedores e os estilistas da grife precisam trocar informações quase que constantemente.

é

Circuitos flexíveis de alta densidade, que conectam componentes eletrônicos como placas de circuito no iPad, caem nessa categoria. Esses circuitos
possuem milhares de furinhos ("vias") para conectar
fios em camadas distintas — e produzir fiação e vias
microscópicas requer considerável inovação. Mas
as regras de design embutidas em especificações da
engenharia para circuitos flexíveis garantem que o
design seja independente da produção.

is.

sido estipuladas regras suficientes de design, nem a
integração vertical nem a instalação da P&D perto da
produção são críticas, e faz sentido para fabricantes
terceirizadas especializadas na manufatura produzir
sob medida para empresas especializadas no design.
Antes de encarregar terceiros da produção, no entanto, a empresa deve ter em mente que a inovação
no processo pode ser uma fonte expressiva de valor
nesses contextos.
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I n o v a ç ã o movida a processos. Em setores que
desenvolvem produtos inovadores nas fronteiras da
ciência, grandes inovações em processos estão evoluindo rapidamente. Já que mesmo pequenas alterações no processo podem ter enorme impacto sobre
o produto, o valor da forte integração da P&D e da
produção é extremamente alto e o risco de separar
essas duas atividades é enorme.
Administradores, investidores e analistas nem
sempre reconhecem esse perigo. Ao encararem a
produção como distração e sorvedouro de capital,
volta e meia pressionam empresas desse quadrante a
terceirizar a produção ou transferi-la para localidades
de custo inferior afastadas da P&D. O resultado pode

ESTRATÉGIAS DE PRODUÇÃO
PARA INOVADORES
Nosso arcabouço não elimina a necessidade de uma
análise financeira rigorosa de investimentos em manufatura. Tampouco substitui outras considerações
capazes de influenciar decisões de sourcing, como
proximidade de clientes, barreiras políticas à entrada
no mercado, tributação e regulamentação. É, antes,
feito para ajudar o gestor a pensar de modo mais estratégico nas consequências de separar geograficamente a P&D e a produção.
Para conceber uma estratégia adequada de produção, é preciso determinar em que quadrante sua
empresa cai. Formulamos uma série de perguntas e
diretrizes que podem ajudá-lo (veja o quadro "Relação entre design e produção: o que perguntar"). Não
há, no entanto, uma fórmula simples capaz de indicar
se a tecnologia de produção é madura e se o design de
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Se uma tecnologia de processo há muito não m u da (ou se as mudanças são basicamente incrementais) e o desempenho atual (em termos de produto,
qualidade e custo) parece atender às exigências do
mercado, sua atividade provavelmente se encontra
n u m setor maduro. Se os custos estiverem caindo, o
produto estiver subindo radicalmente, os processos
estiverem mudando depressa e a expectativa for que
concorrentes ou fornecedores de equipamentos seguirão investindo pesado na P&D de processos, sua
atividade provavelmente se encontra n u m setor imaturo. Conversar com fornecedores e até com empresas de outros setores pode ajudá-lo a descobrir se há
inovações importantes em processos no horizonte.
Parâmetros de processos difíceis de codificar,
mudanças de processo que afetam de modo importante as características do produto e falta de processos padronizados são sinais de baixa modularidade,
mas muitas vezes é preciso uma conversa mais a
fundo entre designers de produto, engenheiros de
processo e pessoal de produção. Gente de distintas
áreas pode ter perspectivas muito distintas sobre essa questão. Designers de produto volta e meia subestimam o grau em que suas decisões de design afetam
processos de produção. Na mesma veia, engenheiros
de processo e pessoal de produção em geral não percebem como mudanças em um processo ou operação podem afetar um design.

biotecnologia com quem falamos durante a pesquisa
decidiu, praticamente sem consultar os cientistas a
cargo do desenvolvimento de processos, transferir a
produção para um fornecedor do outro lado do mundo — decisão baseada estritamente na análise de
custos de capital e do retorno financeiro. Ainda que
a empresa tivesse contratado um fornecedor experiente e competente, a terceirizada teve dificuldades
para ampliar a produção e melhorar o rendimento.
Sérios episódios de falta de produtos abalaram a cotação das ações da empresa — que, no final, acabou
adquirida por outra.

a

produtos e a tecnologia do processo são modulares. É
preciso exercer uma boa dose de julgamento.

Em muitíssimas empresas, justamente quem
mais entende a influência que distintas alternativas
de localização da produção poderão ter sobre a inovação não têm voz em decisões. Uma empresa de

Ao seguir essas diretrizes, é importante considerar não só a situação no presente, mas para onde
a coisa caminha. Ao avaliar tendências, tenha em
mente o seguinte:
Tecnologias de p r o d u ç ã o podem ser rejuvenescidas. Quando uma empresa opera em um setor
no qual a tecnologia do processo é madura, é tentador descartar a possibilidade de inovação no processo e tentar derrubar custos com a terceirização ou o
offshoring da produção. Às vezes, no entanto, surge
uma tecnologia de processo capaz de mudar o jogo.
Atores estabelecidos que subestimam essa possibilidade podem acabar penando para competir ou ser
incapazes de explorar novas oportunidades. Foi o
que ocorreu em setores como o siderúrgico, o têxtil,
o de lentes de contato e o de aparelhos eletrônicos.
Cuidado com " d e s m o d u l a r i z a ç ã o " . Às vezes,
uma nova tecnologia pode tornar o design do produto e processos de fabricação muito mais interdependentes. Peguemos o caso de aviões. Durante décadas,
o projeto e a manufatura de um jato foram altamente
modulares. A Boeing podia terceirizar grande parte
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A discussão sobre políticas públicas voltadas a
estimular a inovação se concentra basicamente em
investimentos em pesquisa científica e educação,
impostos e regulamentação. Isso tudo é importante.
Mas a manufatura raramente entra na pauta, devido
à visão equivocada de que não é parte fundamental
da inovação. Essa atitude precisa mudar. Um foco
explícito na fabricação é essencial para a política de
inovação — sobretudo porque o êxodo de qualquer
operação de produção intimamente ligada ao design
do produto está fadado a transferir a P&D para o exterior também.

pa
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E como devem ser essas políticas? Comecemos
por aquilo que não devem ser. Somos contrários a
uma política industrial dirigista que leve o governo
a tentar definir vencedores. O Estado se sai pessimamente quando tenta agir como banqueiro ou capitalista de risco, como demonstrado pelo recente
imbróglio de empréstimos e subsídios do governo
federal e de estados americanos a fabricantes de painéis solares que acabaram quebrando ou fechando
certas operações nos EUA.
Uma vez que recursos críticos migraram, tentar
escorar empresas nacionais com subsídios ou outra
forma de apoio direcionado não é a solução. Vejamos
a situação na energia solar fotovoltaica. Empresas
americanas do setor alegam (corretamente) que as
concorrentes chinesas têm uma vantagem injusta
devido a subsídios do governo chinês. Mas as concorrentes chinesas têm outra vantagem: o setor de
células fotovoltaicas compartilha boa parte da i n fraestrutura tecnológica e da cadeia de suprimento
com a indústria eletrônica, cujo centro hoje está na
Ásia. Não há apoio governamental capaz de ajudar
empresas europeias e americanas de energia solar
fotovoltaica a superar essa desvantagem.
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N ã o desperdice uma vantagem criada pela
baixa modularidade. Muitas empresas não entendem que a profunda integração de seus processos
de design e de fabricação de produtos é, na prática,
uma grande barreira à entrada de novas concorrentes, que precisam dominar a tecnologia do produto,
a tecnologia do processo e a interação entre ambas.
No caso, portanto, a empresa estabelecida não deve
terceirizar a produção.
Em geral, é muito mais fácil fazer a engenharia
reversa do design de um produto do que entender
um processo de produção exclusivo. É por isso que
empresas do ramo da moda, como Zegna, Armani,
Ferragamo e Mara Max, mantêm o grosso de sua sofisticada produção na Itália, apesar dos custos. Com
isso, são mais capazes de proteger seus designs exclusivos e reduzir o risco de imitação.

Brasil e nações do Leste Europeu forem cultivando
seus próprios recursos. Se os EUA quiserem manter
sua vantagem, mudanças no modo como empresas
são administradas não irão bastar; mudanças em políticas governamentais serão cruciais também.

a

do desenvolvimento e da fabricação de aeronaves,
contratando para tal empresas ao redor do mundo
e, em seguida, montando os aviões em fábricas próprias no estado americano de Washington. No caso
do 787 Dreamliner, a substituição de ligas de alumínio por materiais compostos de fibra de carbono
mudou as coisas. As velhas regras do design modular
foram incapazes de computar plenamente a transmissão de estresse e carga a nível sistêmico — algo
que a Boeing não entendeu a princípio. O resultado?
Problemas na hora de juntar as peças (como o estabilizador horizontal da italiana Alenia Aeronautica e
a caixa da asa da japonesa Mitsubishi Heavy Industries). Isso exigiu considerável redesenho e retrabalho, causando grande atraso no programa.
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Recursos de p r o d u ç ã o s ã o difíceis de adquirir e f á c e i s de destruir. Uma empresa pode levar
décadas para reunir recursos de fabricação e montar
cadeias de suprimento correlatas. Justamente por
esse motivo, esses recursos conferem forte vantagem. O caminho da terceirização da produção em
geral é de mão única: ao enveredar por ele, é possível
que a empresa jamais consiga retornar. Hoje, empresas americanas estão falando em levar mais da produção de volta aos EUA. Duvidamos que isso possa
ser feito facilmente. Em muitos lugares, elementos
do "commons" industrial essenciais para sustentar a
manufatura — fornecedores, mão de obra qualificada e administradores com experiência em operações
— deixaram de existir há muito.

O QUE O GOVERNO DEVE FAZER
A concorrência com base na inovação vai ficar ainda
mais intensa à medida que países como China, índia,

Embora contrários a políticas industriais dirigistas,
acreditamos que o governo tenha um papel fundamental a exercer no apoio à inovação, incluindo a inovação ligada à produção. Eis duas abordagens governamentais que, sugere a história, seriam produtivas:
Cultivar recursos a t r a v é s da pesquisa em
c i ê n c i a s da p r o d u ç ã o . No passado, o financiamento público da pesquisa básica e aplicada ajudou
a fortalecer enormemente as bases da inovação no
país. No século 20, os EUA fizeram investimentos

Criar c o n d i ç õ e s férteis para a p r o d u ç ã o em

consideráveis em ciência, tecnologia e educação por
meio de agências como a National Science Founda-

solo americano. Uma abordagem exaustiva de po-

t i o n , o National Institutes of Health, o Departamen-

líticas fiscais e regulamentares foge aos limites de es-

to de Agricultura e o Departamento de Defesa e um

paço do presente artigo, embora seja claro que a alta

órgão ligado à pasta, a Defense Advanced Research

carga tributária da pessoa jurídica e normas comple-

Projects Agency. Essas iniciativas lançaram as bases

xas, em eterna mutação, desestimulam o investi-

para a internet, a automação do design eletrônico,

mento na produção nos EUA. Além de corrigir falhas
básicas nessas áreas, a medida mais importante do

dutividade agrícola e a revolução da descoberta de

governo para incentivar a produção no país talvez

na

seja apoiar a capacitação. De muitos executivos com

O governo t a m b é m exerceu um papel i m p o r -

quem falamos, ouvimos o mesmo refrão: "Gostaría-

cio

medicamentos baseada na genética.

is.

a computação gráfica avançada, a explosão da pro-

mos muito de produzir mais nos EUA, mas não con-

tecnologias de produção importantes. Os motores a

seguimos achar pessoal técnico devidamente quali-

jato mais avançados da atualidade empregam metais

ficado". Há escassez de ferramenteiros, técnicos de
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tante no financiamento do desenvolvimento de

manutenção, operadores capazes de trabalhar com

tremo calor e pressão. A produção desses materiais

equipamentos altamente sofisticados controlados

é extremamente difícil. Grande parte da ciência por

por computador, soldadores qualificados e até enge-

trás dos processos usados em sua fabricação foi gera-

nheiros de produção.

fin

s

raros e material cerâmico capazes de operar sob ex-

As razões para essa escassez são fáceis de enten-

metalurgia na década de 1960. Mas, nas duas últimas

der. À medida que fábricas foram fechando ou redu-

décadas, o financiamento para a pesquisa metalúrgica—e para outras ciências ligadas a processos — basicamente evaporou.
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da pela pesquisa básica financiada pelo governo em

zindo as operações, muita gente nessas ocupações
partiu para outra ou se aposentou. Por verem poucas
perspectivas de emprego no futuro, jovens optaram
por outras profissões. E, na ausência de alunos, m u i -
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Nos EUA, o President's Council of Advisors on
Science and Technology [órgão assessor da Casa

tas escolas comunitárias e de formação profissional

Branca] há pouco instou o governo federal a lançar

reduziram seus programas técnicos.
Responsáveis pela definição de políticas públicas

investimento de US$ 500 milhões ao ano (cifra que

nos EUA acreditam que a indústria manufatureira é

mais tarde subiria para US$ 1 bilhão) em pesquisa

um setor bom para gente com menos instrução e me-

básica e aplicada em tecnologias como robótica, na-

nos capacitação. Por causa disso, os EUA, ao contrá-

é

uma "iniciativa de manufatura avançada" para o

rio da Alemanha, digamos, gastam pouco na forma-

(bom) primeiro passo para corrigir a deficiência no

ção de trabalhadores com habilidades especializadas

tig
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noeletrônica, materiais e biomanufatura. Seria um
financiamento da pesquisa em ciências ligadas à

exigidas pela indústria. Isso precisa mudar.

ar

produção. E mesmo US$ 1 bilhão ao ano é uma cifra
NUMA ECONOMIA GLOBALIZADA, na qual conhecimento e capacidades ditam o crescimento, a vantagem

143 bilhões) ou o orçamento do National Institutes of

competitiva é determinada tanto por administrado-
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relativamente modesta quando comparada com a
verba anual do governo americano para P&D (US$

res como por governantes. A noção de que os EUA e

presente do orçamento, a probabilidade de que a re-

outros países avançados não deveriam ser bons na

comendação do conselho seja adotada é baixa.

produção não tem base em qualquer teoria e nenhu-
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Health (US$ 31 bilhões). Obviamente, com a situação

No setor privado, a P&D costuma ser mais produ-

perimento para testar a hipótese de que o país pode

nufatura específicos de uma empresa. Desenvolver

prosperar como economia pós-industrial. Dirigentes

iliz
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folclore. Os EUA vêm conduzindo há décadas um ex-

cionados a mercados, clientes ou processos de masoluções nessas áreas requer uma visão comercial

empresariais e governantes americanos devem aban-

que agências governamentais não têm. Mas o setor

donar o experimento já — antes que seja tarde.

ut
A

ma evidência empírica que a corrobore. È perigoso

tiva quando voltada diretamente a problemas rela-

privado não está bem posicionado para investir em
pesquisa básica ou aplicada, pois o retorno está longe demais no futuro e é muito vago. A menos que o
governo assuma a dianteira, é improvável um ressurgimento da indústria nos EUA.

Fonte: Harvard Business Review Brasil Especial Reinventadndo os EUA, São Paulo, v. 90, n. 3, p. 54-61, mar. 2012.

