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UMA DECISÃO DE LOCALIZAÇÃO É, sob muitos aspectos, um referendo sobre a competitividade de uma

pa
ra

nação. Quando decide instalar uma fábrica com bons

empregos na China ou na Polônia, e não nos Estados
Unidos, uma empresa na prática está dando seu voto
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sobre o país que mais capaz seria de permitir seu su-

cesso no mercado global. E esse voto importa: toda
decisão de localização se traduz em empregos, investimentos, arrecadação de impostos e desenvolvimento econômico. Governos, sobretudo os de países mais
dinâmicos, competem ferozmente por cada voto.
A pergunta "Onde devemos nos instalar?" nunca
foi tão presente na mente de executivos quanto hoje.
Nas últimas três décadas, a atividade empresarial foi
ficando cada vez mais móvel, e mais e mais países v i raram candidatos viáveis a sediá-la. Em virtude disso,
a quantidade e a importância de decisões de localização dispararam. Um volume considerável de evidências, incluindo novos dados abaixo apresentados, sugere que os EUA não estão saindo vitoriosos em decisões de localização com frequência suficiente para
sustentar um crescimento saudável do emprego e da
renda no país.
Empresas sediadas nos EUA e a nação como um
todo saem ganhando quando certas atividades —
aquelas ligadas a recursos naturais escassos ou a
clientes, por exemplo — são instaladas em outros países. É que isso melhora a perspectiva de crescimento
nos EUA. Já outras atividades, como P&D e manufatura avançada, são vitais para a competitividade dos
EUA como economia sofisticada. Embora atividades
de ponta sempre tenham sido um forte do país, os
EUA hoje penam para atraí-las e retê-las.
Nossa pesquisa identifica dois conjuntos de causas evitáveis. No primeiro entram políticas falhas. O
governo americano não está abordando deficiências

muitas empresas ainda estão aprendendo a pesar esses fatores — aliás, processos para a tomada de decisões de localização ficam atrás de processos para
praticamente toda outra grande decisão de investimento —, é possível que sejam vítimas de preconceitos que trabalham contra os EUA.

Em segundo lugar, na corrida para se globalizar,
muitas empresas fecharam os olhos para vantagens
atuais e latentes de se instalar nos EUA. Muitos fatores afetam a rentabilidade da instalação n u m determinado lugar: níveis salariais, qualificação do trabalhador, custo de serviços públicos, impostos, subsídios, custos e confiabilidade do transporte, produtividade local, custos de supervisão e muito mais.
Esses fatores são complexos, interligados e dinâmicos. A instalação de uma atividade n u m país volta e
meia tem repercussão em atividades fora dali. Já que

Para começar, a empresa às vezes ignora ou subestima o custo oculto de instalar atividades fora dos
EUA, como ouvimos em entrevistas realizadas com
altos executivos de multinacionais. Muitas vantagens da localização em outro lugar, como baixos salários ou baixa carga tributária, são visíveis e imediatas,
enquanto desvantagens costumam ser sutis e aparentes apenas a longo prazo. Além disso, é comum a
empresa erroneamente encarar as circunstâncias de
localidades nos EUA como fixas, sem nem considerar como poderia elevar a produtividade de localidades atuais nos EUA ou achar lugares mais adequados
dentro do próprio país. A empresa abandona uma localidade no país — quando na verdade poderia melhorá-la. A implicação não é que empresas americanas devam sempre ficar em casa, mas que é possível
tomar decisões de localização de forma melhor.
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no ambiente empresarial que estão tornando o
país um lugar menos atraente para investir e anulando parte de suas vantagens competitivas mais i m portantes. O governo tampouco conseguiu eliminar
distorções no sistema internacional de comércio e
investimento que colocam o país em desvantagem.

Se os EUA puderem corrigir parte de suas deficiências como sede de negócios, há motivos para otimismo. Tendências importantes começam a favorecer a localização no próprio país, entre elas o rápido
crescimento dos salários em economias emergentes,
custos crescentes de transporte e logística e a abreviação de ciclos de vida de produtos, o que torna o
"nearshoring" atraente. Muitas empresas também
começam a entender custos ocultos do offshoring e
a enxergar e explorar sua capacidade de melhorar o
ambiente empresarial em comunidades nos EUA.

EUA ESTÃO DISPUTANDO O QUÊ?
Uma geração atrás, a maioria das decisões de localização era a resposta à pergunta "Que países queremos
servir?". Hoje, avanços em tecnologias da informação, comunicação e logística permitem que a empresa sirva muitos mercados a distância, distribua atividades distintas pelo planeta e coordene tudo n u m sistema global. Logo, a administração precisa, cada vez
mais, decidir não só que países servir, mas também
onde instalar cada atividade na cadeia de valor.
Para entender que tipo de decisão de localização
tem mais peso para os EUA, é preciso fazer a distinção entre atividades empresariais com características muito distintas. Certas atividades exigem recursos naturais escassos e precisam estar localizadas perto deles. Já outras estão ligadas a clientes e
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Certas atividades móveis não possuem realmente
amarras e podem ser transferidas facilmente quando as condições mudam — caso de uma operação de
montagem com pessoal de baixa qualificação e pouco capital fixo. Outras, não raro as que exigem pessoal altamente qualificado ou instalações sofisticadas, podem ser instaladas inicialmente em qualquer
um de vários lugares, mas, uma vez instaladas, são
difíceis de transferir. Além disso, uma atividade móvel na cadeia de valor costuma, com o tempo, atrair
outras para o local. Uma empresa, por exemplo, pode entrar num novo mercado com atividades atadas
ao cliente, como a venda direta, mas em seguida ir
acrescentando atividades móveis como o desenvolvimento de produtos para erguer uma presença
maior e penetrar ainda mais no mercado.
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Atividades em contato com o cliente tendem a
gravitar para mercados de grande porte, em crescimento, rentáveis. Na condição de maior e em geral
o mais sofisticado dos mercados, os EUA sempre foram um ímã para esse tipo de atividade. Só que o rápido crescimento de mercados como a China vem
derrubando o apelo dos EUA; já entraves regulamentares e outros empecilhos estão anulando a atratividade do mercado americano.

que muitos países estabilizaram sua política macroeconômica, abriram mercados, melhoraram a infraestrutura, fortaleceram suas instituições econômicas e
recapacitaram a força de trabalho. Países que antigamente só atraíam atividades na base de recursos naturais ou mão de obra barata agora podem disputar
atividades que exigem mais capacitação e envolvem
manufatura ou serviços mais complexos.

é

mercados — venda direta, atendimento ao cliente
in loco e entrega física, por exemplo. Para vender
carros no Vietnã, por exemplo, é preciso ter concessionárias lá. Quando empresas americanas instalam
uma atividade dessas fora do país, cresce sua capacidade de aproveitar a demanda externa, conhecer
melhor o público local e adaptar produtos a mercados locais — coisas que turbinam a receita da empresa, a demanda de atividades de apoio em casa e a
competitividade dos EUA como um todo.
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Muitas atividades na cadeia de valor, no entanto, não estão atadas nem a clientes nem a recursos;
são, em vez disso, móveis: podem ser instaladas em
qualquer um dentre vários lugares e transferidas à
medida que as circunstâncias forem mudando. PesNem toda atividade móvel é igual da perspectiva
quisa, desenvolvimento de software e produção de
bens com custos modestos de transporte, por exem- da prosperidade nacional. As que geram o maior vaplo, podem ser instaladas em quase qualquer lugar. lor por trabalhador — P&D, manufatura sofisticada e
Atividades móveis gravitam para o lugar que permi- serviços que exigem alta capacitação, por exemplo
ta que sejam realizadas do modo mais eficaz ao me- — são as mais desejáveis. É que, além de sustentar
bons salários, costumam levar a investimentos comnor custo total.
Com o tempo, mais atividades foram ficando mó- plementares e a difundir tecnologia e capacitação
para outras áreas da economia local. Atividades báveis. Avanços tecnológicos tornam econômico criar e
sicas, como a montagem simples (de computadores,
produzir bens e serviços longe do consumidor final e
coordenar atividades a distância. Aliás, surgiram em- por exemplo) ou o típico atendimento ao cliente a
presas especializadas para ajudar outras a criar e ge- distância, pagam salários bem inferiores e têm maior
renciar cadeias de suprimento distribuídas mundial- risco de serem transferidas se custos locais subirem.
mente; é o caso da Li Fung em vestuário, por exemplo, e o da Flextronics na produção de eletrônicos.
Paralelamente, o leque de opções de localização
para atividades móveis cresceu enormemente agora

Atividades móveis sofisticadas, que exigem alta capacitação, são o grande campo de batalha para economias avançadas como a americana. A prova dos nove da competitividade dos EUA é saber se
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de 2011 da Deloitte revelou que 83% de todas as instalações de P&D abertas por multinacionais globais
de 2004 a 2007 estavam na China ou na Índia. Ainda
na década de 2000, a China viveu uma explosão no
investimento em manufatura avançada; já a Europa
Oriental viu um afluxo de atividades técnicas e científicas de uso intensivo de mão de obra. Altos executivos atribuíram muitas dessas decisões de localização
não a custos baixos, mas à maior disponibilidade de
mão de obra qualificada, ao desenvolvimento mais
acelerado de produtos e ao maior apoio do Estado.
Para conseguir dados mais cabais sobre o sucesso dos EUA em decisões de localização, fizemos uma
sondagem com quase dez m i l ex-alunos da Harvard
Business School sobre sua experiência com decisões
de localização envolvendo os EUA. Dos entrevistados, 1.767 t i n h a m se envolvido diretamente com
uma decisão dessas no ano anterior. As atividades
em questão eram relativamente sofisticadas: 38%
envolviam algum elemento de pesquisa, desenvolvimento e engenharia; 49% eram ligadas à produção.
Entre os executivos ouvidos, 57% disseram que a
decisão em questão envolvera a possível transferência de atividades existentes para outro país que não
os EUA; 34% disseram que a decisão envolvia a instalação de novas atividades nos EUA ou em outro país.
Apenas 9% disseram que a decisão era sobre a possibilidade de transferir para os EUA atividades atualmente instaladas fora do país. Em outras palavras,
era seis vezes maior a probabilidade de os participantes da pesquisa terem considerado transferir atividades para fora dos EUA do que para os EUA (ainda que
o número de entrevistados dos EUA fosse só duas vezes maior do que o de executivos de outros lugares).
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É difícil obter dados confiáveis sobre como os EUA
estão se saindo no que tange a decisões de localização isoladas. O governo americano monitora o número de empresas que abre um estabelecimento no
país, mas não registra se a atividade poderia ter sido
instalada em outro lugar. Tampouco há estatísticas
oficiais que registrem que outros locais (se algum)
foram considerados ou por que um lugar foi preferido a outro.

fin

COM QUE FREQUÊNCIA OS EUA
SÃO ESCOLHIDOS E POR QUÊ?

ca

cio

empresas elegem o país para suas atividades móveis
de ponta, se instalam em solo americano (ou em outro lugar) suas iniciativas mais desafiantes de P&D,
sua produção mais sofisticada e suas mais árduas
funções gerenciais.
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Até aqui, evidências sobre decisões de localização de multinacionais são basicamente anedóticas
ou fundadas em pesquisas limitadas. Sabemos que
durante a década de 2000 centenas de multinacionais, incluindo General Electric, Boeing e Pfizer, abriram centros de P&D na China e na índia. Um estudo

Seja qual fosse o tipo de decisão, os EUA só foram
escolhidos em 32% das vezes. No caso de decisões
sobre a transferência de atividades existentes para outro país, os EUA só mantiveram a atividade em
questão em 16% dos casos. Ao pedir aos executivos
ouvidos que identificassem os países considerados
nessas decisões, ficamos impressionados com a diversidade. As alternativas mais comumente consideradas foram China, Índia, Brasil, México e Cingapura.
Mas a lista incluía 146 nações, muitas delas nem de
longe tidas como grandes centros de offshoring (caso de Turcomenistão, Suriname e Senegal). Os EUA
realmente estão competindo com o mundo inteiro
para reter e atrair investimentos.
A razão mais comum para uma atividade deixar
os EUA eram salários mais baixos em outro lugar, o
que não surpreende. Outras razões foram melhor
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e bons empregos em grande parte por não terem cuidado de fundamentos do ambiente de negócios. É
verdade que subsídios e distorções no mercado em
outros países exercem um papel em certos casos,
mas, segundo nossa sondagem, esses fatores estavam longe de ser o mais importante.

COMO SE ELEGE
UMA LOCALIZAÇÃO

tig

acesso a m ã o de obra qualificada e mercado em
crescimento mais acelerado (para mais resultados
da pesquisa, veja o quadro "Justificativas para decisões de localização"). Mais inquietante, contudo, foi
a evidência de sérias deficiências no ambiente de negócios americano.
Participantes da pesquisa (e não só aqueles que
tomaram decisões de localização) manifestaram
considerável temor de que as condições de negócios
nos EUA estejam deteriorando na comparação com
outros países. Como indicado no quadro "Avaliação
do ambiente de negócios nos EUA", executivos citaram um código tributário complexo, um sistema político ineficaz, um sistema de ensino público fraco,
políticas macroeconômicas ruins, regulamentação
complicada, infraestrutura em deterioração e falta
de mão de obra qualificada.
Apontaram, ainda, os maiores impedimentos à
instalação e à criação de empregos nos EUA (pela
ordem): regulamentação, talentos, impostos, condições macroeconômicas e política. Muitos desses
entraves foram formulados em termos de incerteza
quanto ao futuro, não só a conjuntura atual. A incerteza sobre regulamentação e carga tributária futuras,
por exemplo, foi citada com quase tanta frequência
quanto o ônus regulatório e a carga tributária hoje.
No todo, os resultados são preocupantes. No caso de muitas atividades empresariais, os EUA não
foram seriamente considerados como localização.
Quando ficou entre os finalistas, o país ganhou menos de um terço das disputas. A mensagem foi clara:
os EUA estão perdendo investimentos empresariais
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Nossa pesquisa revela outro padrão preocupante: a
própria natureza de decisões de localização pode levar certas empresas a transferir mais atividades de
ponta para fora dos EUA, ou a instalar menos atividades novas no país, do que o exigido para maximizar o valor da empresa. Para examinar mais de perto
como a administração define onde instalar atividades, entrevistamos altos executivos de mais de uma
dezena de multinacionais. Assim como os ex-alunos
da HBS, esses executivos citaram a falta de capacitação e políticas públicas que tornam os EUA um l u gar caro, lento e incerto para fazer negócios. Deram,
contudo, um insight adicional: o processo para decidir onde instalar uma atividade é tão complexo e
dinâmico que muitas vezes a decisão é tomada com
base em regrinhas simples ("seguimos nossos clientes" ou "avaliamos o nível salarial"), em estimativas
aproximadas (já que " u m número pode ser interpretado de várias maneiras") ou na história ("fusões nos
deixaram com cinco centros de P&D espalhados pelo mundo, em vez de dois grandes nos EUA e na Alemanha"). Embora as empresas globais mais bem administradas tenham criado processos rigorosos para
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Essas descobertas sugerem que a configuração
geográfica de atividades em muitas empresas pode
não ser a ideal. Quando uma empresa decide transferir um posto de trabalho americano para outro país ou
criar um novo emprego em outro lugar que não os EUA,
pode ser má notícia não só para a nação americana. Essa decisão pode reduzir o valor da própria empresa.

CUSTOS OCULTOS
DO OFFSHORING
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O fato é que postos de trabalho em geral deixam os
EUA aos poucos, e às vezes de modo sutil. Imagine um
balde cheio de furos: uma fabricante de software promove seus programadores americanos a postos de nível mais elevado, envolvendo o desenvolvimento de
produtos, e contrata programadores de nível iniciante no Leste Europeu para atividades mais simples. Ou
uma indústria americana vai aos poucos terceirizando parte da linha de produtos para uma OEM com parceiros de produção na China. Pequenas decisões como estas em geral são tomadas após uma análise apenas incremental, não com um estudo cabal que leve
em conta as consequências para todo o sistema.

Por último, dispersar a cadeia de valor pelo mundo é uma prática relativamente nova para muitas
empresas — prática que cresceu rapidamente nos
últimos anos. Uma década atrás, a tendência talvez fosse fazer as coisas localmente, mas o pêndulo
foi para o outro lado à medida que a consciência do
offshoring se espalhou. Hoje, muitas empresas parecem achar que a maioria das atividades pode ser realizada de forma mais econômica fora dos EUA. Aliás, há hoje toda uma indústria de apoio ao offshoring
prometendo reduções de custo a curto prazo.

a

tomar decisões de localização, essa sofisticação é
longe de universal.
Por quê? Primeiro, é importante entender que a
maioria das decisões de localização não envolve o deslocamento em grande escala de instalações inteiras, algo que exigiria uma justificativa detalhada do investimento. Aliás, transferências em grande escala representam uma minúscula fração dos postos de trabalho
fechados nos EUA. De 2008 a 2010, demissões em massa (50 ou mais postos de trabalho) envolvendo a transferência da atividade para outro país resultaram na perda de apenas 27.145 empregos em solo americano, segundo dados do governo. Em comparação, cortes em
massa sem ligação com transferências para outro país
resultaram na perda de quase 5 milhões de empregos.
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Uma das principais razões para uma decisão de localização acabar sendo menos eficaz do que o esperado
é que a administração às vezes ignora custos ocultos,
presentes e futuros, de operar fora dos EUA. Um relatório recente da AMR Research constatou, por exemplo, que 56% das empresas que transferiam a produção para o exterior registravam aumento no custo total no desembarque — contrariando a expectativa de
redução de custos. Segundo uma pesquisa da Ernst
& Young em 2010, mais de um terço dos diretores financeiros informou que o custo total de entrar em
mercados em rápido crescimento como Brasil, Índia

iliz
aç

ão

de

st

e

ar

Decisões de localização também enfrentam l i m i tes em dados e dependem de sistemas contábeis que
tornam comparações econômicas difíceis. Exemplo:
o presidente de uma importante fabricante de bens
de consumo generosamente nos ofereceu dados sobre a variação dos custos da empresa em fábricas ao
redor do mundo. Sua equipe levou dois meses para
extrair a informação de uma série de bancos de dados, alguns subordinados a operações nacionais e
outros a departamentos globais, e de sistemas i n compatíveis de ERP em distintos continentes.
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ut

Talvez não surpreenda, então, o fato de termos
visto poucas empresas examinando decisões passadas de localização para ver se tinham feito jus a projeções. Isso talvez reflita a natureza idiossincrática de
decisões de localização, em contraste com decisões
mais reproduzíveis como aquisições, onde avaliações expost são relativamente comuns. No entanto, a
análise retrospectiva é crucial, pois o impacto de decisões ruins de localização pode ser sentido ao longo
do tempo. Como vimos, decisões de localização em
geral influenciam umas as outras, com a decisão i n i cial levando a mais investimentos no mesmo lugar.

e China acabou sendo maior do que o esperado.
Economias típicas trazidas pelo offshoring, como
salários, benefícios, custos de energia ou impostos
menores, são visíveis e imediatas. Em nossas entrevistas, descobrimos que custos ocultos são tanto diretos
como indiretos. Alguns surgem rapidamente, enquanto outros aparecem apenas com o tempo (veja o quadro "A matemática do offshoring"). Às vezes, custos
são mascarados pela armadilha do subsídio — quando
a empresa ignora custos diretos e indiretos maiores de
se estabelecer em certo local devido a isenções fiscais
ou subsídios diretos oferecidos pelo país.
Certos custos ocultos diretos estão ficando mais
conhecidos. A corrida para a arbitragem de salários,
por exemplo, está dando lugar a uma compreensão
mais profunda da necessidade de computar custos
totais com a folha. Se trabalhadores mais baratos
em economias emergentes forem menos produtivos
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Tanto custos diretos como indiretos variam ao
longo do tempo, às vezes de forma radical. Uma dramática inflação salarial em certas economias emergentes reduziu a economia com mão de obra que
muitas empresas esperavam registrar. O salário por
hora de um trabalhador típico de linha de produção
em Xangai, por exemplo, subiu cerca de 125% entre
2006 e 2011. Salários da gerência média na Índia teriam subido 13% só em 2011. Altas taxas de rotatividade de pessoal (não raro na faixa de 10% a 2 0 % ao ano
na China) diminuem a produtividade e elevam custos de contratação e treinamento. Além disso, a cesta
ponderada de moedas de economias emergentes subiu em relação ao dólar de 2006 para cá, aumentando ainda mais o custo em dólares. Paralelamente, o
custo do transporte de mercadorias para clientes nos
EUA subiu com a alta nos preços de combustíveis.

o

ou qualificados, a empresa no final terá de contratar
mais gente. Além disso, vai usar a matéria-prima de
forma menos eficiente, ou registrar níveis iniciais de
qualidade inferiores e taxas de desperdício maiores.
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Mais sutis, e mais frequentemente ignorados, são
os custos indiretos de levar uma operação dos EUA
para outro país, incluindo o efeito sobre custos em
outras partes da cadeia de valor. Uma instalação no
exterior não raro requer mais supervisão e treinamento, mais inspeções do produto, mais segurança
no local e mais gastos com frete (normal e expresso)
para levar produtos a clientes nos EUA ou a outros
lugares. A empresa pode arcar com custos adicionais
de capital e obsolescência por manter mais estoque
na cadeia de suprimento, e devido a gastos maiores
com embalagem, viagens e telecomunicações. Também é possível haver custos mais elevados associados ao desenvolvimento de fornecedores distantes,
além de gasto maior com horas extras na matriz devido a diferenças de fuso horário.
Além disso, muitas empresas descobrem que operações distantes — que significam um prazo maior de
entrega — tornam difícil e caro reagir rapidamente
a mudanças na demanda no mercado. Empresas de
vestuário com produção no exterior, por exemplo,
podem ter de liquidar parte considerável do estoque
e ficar sem itens populares à mão.

Direitos de propriedade intelectual também são
fonte importante, e não raro subestimada, de custos a longo prazo. Empresas que operam em países
com fraca proteção da PI podem acabar perdendo segredos comerciais ou tendo de tomar medidas onerosas para protegê-los. Um executivo que entrevistamos contou como sua empresa apagou unidades
de medida em medidores na fábrica chinesa por causa do medo de perder know-how de produção. Um
outro lamentou o gasto para defender uma marca

local não é fixo. Individual e coletivamente, empresas de uma localidade podem melhorar a matemática da condução de atividades no local. Logo, a administração tem uma alternativa: melhorar o lugar, em
vez de abandoná-lo.
Peguemos a Corning, uma das grandes fabricantes de vidros especiais e materiais cerâmicos, i n cluindo fibra óptica e vidro para telas LCD ("liquid
crystal display"). A empresa é mais conhecida pelo investimento paciente na inovação, o sucesso no
lançamento de tecnologias pioneiras e inovadoras,

pode se ver envolvida em negociações longas e arrastadas. Esses custos podem rapidamente transformar o que parecia ser um investimento justificável
em um sorvedouro de dinheiro.

processos de produção altamente sofisticados e custos de manufatura entre os mais baixos do mundo.
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Menos conhecido é seu compromisso com o m u nicípio de Corning, cidade de 11 m i l habitantes a cerca de quatro horas de Nova York. A região abriga cinco fábricas da empresa, bem como o principal centro
de pesquisa da Corning, onde funcionários produzem cerca de 250 patentes por ano. A Corning desenvolve novos produtos nas fábricas americanas, perto
do centro de pesquisa, para então levar a novidade
ao resto do mundo. A empresa tem uma longa história de investimento em infraestrutura e talento locais. Entre doações recentes da Corning Foundation
estão US$ 3,7 milhões para a rede de ensino do m u nicípio de Corning e US$ 110 m i l para um centro regional de ciência e investigação. Tais investimentos,
sustentados ao longo de décadas, ajudaram a converter um município rural em um centro nobre para
o desenvolvimento de tecnologias de ponta.
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MELHORAR, NÃO MIGRAR
À medida que se globalizaram, muitas empresas reduziram o foco no local de origem, ou em qualquer
outro lugar específico. A tese corrente sugere a m i gração de um lugar para outro para a obtenção do
maior benefício possível a curto prazo. Certas fabricantes de calçados esportivos, por exemplo, foram
transferindo atividades de produção atrás de baixos
salários — do Japão na década de 1960 para Coreia do
Sul e Taiwan na década de 1970 e, depois, para China, Indonésia e Vietnã. Essa abordagem obviamente tem sua lógica, sobretudo para atividades pouco
sofisticadas em categorias de produtos maduras, nas
quais a inovação é limitada, pouca capacitação é exigida e custos de insumos são fundamentais.

is.

registrada no bizantino sistema legal da Índia.
Por último, equipes de gestão que transferiram
certas atividades para o exterior, mas não outras, penam com o custo da coordenação dessas atividades.
Quando instalações de produção migram para o exterior, mas centros de pesquisa e desenvolvimento
permanecem nos EUA, por exemplo, a inovação pode sofrer (veja, ainda nesta edição, o artigo da dupla
Gary P. Pisano e Willy C. Shih). Já quando busca um
sócio local para operar em certo país — às vezes, um
requisito para a admissão no mercado —, a empresa
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Quando transfere instalações, no entanto, uma
empresa pode ignorar duas coisas. Primeiro, avanços em produtividade volta e meia dependem do i n vestimento em indivíduos, inovação, equipes e i n fraestrutura, bem como em relacionamentos de longo prazo com fornecedores e instituições locais de
apoio. É difícil cultivar esses ativos se a empresa não
para em um lugar. Segundo, o ambiente de negócios

Mas a Corning não faz tudo em casa. Em 2010, quase três quartos da receita vieram de fora dos EUA, onde
a empresa tem 60 fábricas (em 14 países) e quase dois
terços de seus ativos fixos. A internacionalização é especialmente pronunciada em categorias como LCDs,
cujos clientes (fabricantes de aparelhos eletrônicos)
estão agrupados em outros lugares do mapa, fora dos
EUA. Curiosamente, a empresa repetiu o padrão de
profundo investimento local nas principais localizações internacionais, inclusive em comunidades próximas de fábricas de LCD em Taiwan, Japão e China. Em
vez de dispersar atividades ou migrar de lugar em l u gar, a Corning concentrou investimentos para erguer
um punhado de centros de excelência.
Iniciativas para melhorar um ambiente de negócios local volta e meia são mais eficazes quando empresas colaboram para fazer investimentos em ativos
coletivos que nenhuma, por si só, poderia justificar.
Desde 2004, por exemplo, presidentes de empresas
na região de Minneapolis-St. Paul vêm trabalhando
com o governador do estado de Minnesota, prefeitos

destaque em decisões de localização. A carga t r i b u tária imposta pelo código é elevada — mas a arrecadação efetiva é baixa, cortesia de brechas na lei e subsídios. E o código é complicado de um jeito que serve
apenas a interesses de contadores, advogados e burocratas. Reduzir alíquotas, eliminando ao mesmo

conhecida como Projeto Itasca, deflagrou uma i n i ciativa para dar a empresas melhor acesso a tecnologias da Minnesota University, um programa de empregos de verão para estudantes de Minneapolis e a
distribuição de kits de ferramentas "Close the Gap"
para ajudar empresas a reduzir disparidades socioeconômicas na força de trabalho.
Líderes empresariais sofisticados sabem que uma
empresa pode sair ganhando com a formação de
clusters locais e melhoramentos no ambiente de negócios. Na sondagem de ex-alunos da HBS, perguntamos a cada participante se sua empresa teria mais,
menos ou igual sucesso se conduzisse mais atividades que beneficiassem a comunidade local. Um total
de 22% achava que tais atividades trariam mais sucesso para a empresa; 71% disseram que seriam neutras para o sucesso, sugerindo que se pagariam sozinhas. Apenas 7% consideraram que atividades adicionais prejudicariam o sucesso da empresa. Cultivar
o ambiente de negócios em lugares nos quais a empresa está instalada, sugere a sondagem, não é caridade, mas autointeresse.

tempo brechas e subsídios, poderia ajudar a atrair
investimentos sem derrubar a receita do Estado.
Há, ainda, a questão da regulamentação. Embora
uma boa regulamentação seja vital para deixar concorrentes em pé de igualdade e proteger interesses
da sociedade, nossa sondagem revelou exemplos de
regras complexas ou de efeito distorcivo e de procedimentos administrativos que elevam o custo de
operar nos EUA sem beneficiar a sociedade. Enquanto governos estaduais tiram nota boa por colaborar
com empresas, no plano federal o governo americano muitas vezes não trabalha de forma colaborativa
com a iniciativa privada para reduzir obstáculos ao
investimento e ao crescimento.
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da área e líderes universitários para identificar prioridades e destacar equipes para investigar questões,
fazer recomendações e "unir interesses públicos, da
iniciativa privada e do terceiro setor rumo a metas e
soluções comuns para resultados mais rápidos e melhores". Essa "aliança cívica liderada por empresas",

e

COMO TORNAR OS EUA
MAIS COMPETITIVOS
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Os EUA têm muito a fazer para enfrentar as causas
fundamentais da queda na competitividade que está levando empresas a instalar operações em outros
países. O governo precisa corrigir deficiências do ambiente de negócios e distorções comerciais introduzidas por outros países. No plano empresarial, gestores
devem aprender a tomar decisões de localização de
forma melhor e a investir para melhorar suas comunidades nos EUA (e no exterior).

A

Pauta para l i d e r a n ç a s
públicas e políticas
Nossas descobertas sobre decisões de localização
nos EUA sugerem uma pauta para governantes americanos nas esferas federal, estadual e municipal.
Corrigir deficiências do ambiente de negócios
americano. Dirigentes públicos nos EUA precisam
corrigir falhas no ambiente de negócios do país aqui
sintetizadas. Mais premente, sob muitos aspectos, é
o código tributário da pessoa jurídica, que figura com

Executivos ouvidos também citaram várias vezes o demorado que é alinhar dirigentes públicos em
agências e jurisdições distintas nos EUA na comparação, digamos, com o que ocorre no Leste Europeu
ou na China. Não queremos imitar a China, onde a
celeridade é fruto, em parte, de um sistema político
inaceitável para os americanos. Mas saudamos, sim,
iniciativas recentes do Departamento de Comércio e
de outras instâncias no sentido de facilitar, para potenciais geradores de emprego, a interação com distintas entidades do poder público.
Proteger principais vantagens dos EUA. Muitas
das vantagens singulares da nação americana estão
na criação e comercialização de novas ideias. O país
conta com universidades com cofres cheios e estreita
ligação com a iniciativa privada, além de fortes direitos de propriedade que incentivam as pessoas a i n vestir em novas ideias e instalações. O país também
tem um sistema de empreendedorismo que canaliza
capital e talento para projetos promissores, mercados de capitais que premiam o sucesso e normas sociais que perdoam o fracasso. Essas vantagens atraem talentos de todo o mundo e, com talentos, atividades móveis sofisticadas como P&D.
Lideranças públicas e políticas nos EUA precisam
reforçar, e não anular, esses fortes. Três ameaças se
destacaram em nossas entrevistas com altos executivos. Primeiro, restrições à imigração estão impedindo
indivíduos inovadores e altamente qualificados de entrar nos EUA para trabalhar ou de seguir no país após
a obtenção de um diploma avançado. Segundo, certas
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Trabalhar em colaboração para acentuar a competitividade local. Organizações do poder público podem
tomar uma série de medidas para incentivar empresas
a investir no ambiente de negócios local. Podem, por
exemplo, casar o mvestimento da iniciativa privada na
capacitação de pessoal, fazer investimentos complementares em infraestrutura, simplificar a regulamentação, realinhar o desenvolvimento da força de trabalho e muitas outras medidas. Esse apoio muitas vezes
é mais bem abordado nas instâncias municipal ou regional, onde governo e empresas têm uma pauta com u m , dirigentes empresariais podem oferecer liderança eficaz e o elo com lideranças políticas é maior.
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Eliminar distorções em comércio e investimento que desfavorecem injustamente os EUA. No plano
federal, funcionários do governo americano devem
trabalhar, bilateral e multilateralmente, para reduzir
ou eliminar distorções que certos países introduzem
em decisões de localização. Um país pode distorcer
decisões, por exemplo, ao manter o câmbio artificialmente baixo, ao segurar salários abaixo de níveis de
mercado, ao proibir a participação ou o controle estrangeiros em certos setores ou ao negar a empresas
acesso ao mercado local a menos que atividades móveis sofisticadas sejam instaladas no país. Todas essas medidas incentivam ou pressionam a empresa a
instalar operações em lugares onde a atividade não
será necessariamente realizada da forma mais eco-

outras localidades, mas sim com uma proposta de valor contundente, como acesso a talentos, conhecimento tecnológico, instituições de apoio ou um mercado
local que combine com a estratégia da empresa e não
possa ser encontrado em nenhum outro lugar. Incentivos devem se concentrar em investimentos na infraestrutura local, na capacitação da mão de obra e em
ativos que serão úteis para outras empresas e cidadãos,
ainda que certas companhias decidam se mudar.

pa
ra

normas atravancam a inovação sem gerar benefícios
compensadores para o país. Na área de dispositivos
médicos, por exemplo, o lento processo de aprovação
pela agência americana FDA está fazendo ensaios clínicos, produção e até pesquisa migrarem para a Europa, onde as normas, embora igualmente rigorosas, são
aplicadas com mais celeridade. Terceiro, o sistema
americano de proteção à propriedade intelectual é lento na hora de impedir que infratores estrangeiros desses direitos adentrem o cobiçado mercado americano
e dá brecha a abusos, como o "trolling" de patentes.
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nômica. Uma empresa tem pouca capacidade para
resistir a essa pressão isoladamente; o governo americano basicamente abdicou da liderança nessa área
e pode fazer muito mais para igualar as condições da
disputa (veja "Derrubando mitos sobre a política comercial dos EUA", de Robert Z. Lawrence e Lawrence
Edwards, também nesta edição).
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Evitar cilada do subsídio. Quando querem atrair
capital, empregos e conhecimento para uma região,
muitos governantes recorrem a grandes benefícios fiscais e incentivos em dinheiro. Ao usar subsídios como
a principal estratégia para atrair as operações de uma
empresa, dirigentes públicos "ensinam" lideranças
empresariais a encarar localidades distintas como i n tercambiáveis e conquistam para sua região justamente as empresas menos propensas a criar raízes profundas. A meta de dirigentes locais não deve ser atrair empresas na base de incentivos fiscais melhores do que

Em Charlotte, na Carolina do Norte, o governo municipal e o estadual colaboraram com empresas locais
para criar um programa inovador para reduzir o consumo de energia no principal distrito de negócios em
2 0 % até 2016. Duke Energy e Cisco cobriram o custo
inicial de aparelhar 65 edifícios com tecnologia digital
para monitorar o uso de energia; o estado, por sua vez,
aprovou um programa de eficiência energética que
adicionou uma fração de centavo por quilowatt-hora
à tarifa de luz de clientes não residenciais — e ajudou
as duas empresas a recuperar o investimento inicial.
Pauta para lideranças empresariais
Melhorar a competitividade dos EUA como sede de atividades empresariais costuma ser visto como função
do governo. Mas não podemos esperar que o poder público resolva sozinho o problema. O meio empresarial
deve abrir caminho com iniciativas em empresas isoladas e ações conjuntas reunindo várias companhias.
Capitalizar mudanças em conjuntura de mercado que favoreçam os EUA. Algumas das tendências
econômicas que levaram muitas empresas a migrar

para outro país estão mudando, como já discutimos.

exclusivamente ali. A globalização tem importantes
benefícios competitivos. Mas a maioria das empresas

zação nos EUA, sobretudo para atividades que abas-

deve investir pesado em menos lugares ao redor do

tecem ou servem mercados americanos ou vizinhos.

globo em vez de ficar mudando de um lugar para ou-

Preferir "nearshoring" a offshoring. Ao pensar so-

tro, espalhando tentáculos e minguando investimen-
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Isso abre oportunidades para que se reveja a locali-

tos locais. Para muitas, se não a maioria das multina-

tores volta e meia ignoram a oportunidade do "near-

cionais, uma base deveria estar nos EUA, que ofere-

shoring" — ou seja, a de buscar outra localidade nos

cem muitas vantagens, incluindo um sistema de en-

EUA cujos fundamentos sejam mais condizentes com

sino universitário de primeira, forte proteção da pro-
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bre a transferência de atividades para outro país, ges-

priedade intelectual, talento administrativo sofistica-

heterogeneidade econômica dentro das fronteiras do

do, pronto acesso a capital e um enorme mercado i n -
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a atividade envolvida. Isso capitaliza a considerável

terno. Investir em comunidades locais vai aumentar

por exemplo, pode achar o que quer em Idaho, en-

a legitimidade da empresa e angariar mais apoio para

quanto aquela atrás de baixos salários vai descobrir

políticas públicas que turbinem a competitividade.
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país. Uma empresa em busca de eletricidade barata,

Melhorar qualidade do processo usado em deci-

ganha um terço do que é pago nos estados de Nova

sões de localização. À medida que gestores aprendem

York ou Massachusetts. N u m país diverso como os
EUA, pode haver lugares mais atraentes para certas

a reconhecer os custos ocultos do offshoring, bem como os benefícios do investimento para melhorar localidades nos EUA, certas atividades rumarão de volta

a

atividades do que localidades no exterior, uma vez
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que a mão de obra no Mississipi e em Dakota do Sul

para o país e outras serão mantidas em casa.
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levados em conta custos ocultos e a possibilidade de

melhorar condições locais, sobretudo para atividades
voltadas ao mercado americano. O nearshoring pode

FOI-SE HÁ MUITO o TEMPO em que toda grande m u l t i -

reduzir certos custos ocultos de localidades distantes

nacional tinha parte considerável de suas atividades
nos EUA. Empresas, americanas ou não, precisam

tos de supervisão da gestão e o risco de perda de pro-

competir mundialmente, e isso requer redes m u n -

priedade intelectual. Além disso, executivos que en-

diais de operações. Para que os EUA prosperem num

trevistamos frisaram que certos benefícios do offsho-

mundo de companhias verdadeiramente globais, o

ring não vêm da localização estrangeira em si, mas da

país precisa corrigir certas falhas sérias e desnecessá-
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— por exemplo, reduzindo custos de transporte, cus-

rias em seu ambiente de negócios e eliminar distor-

aprimorar processos — oportunidade que a migra-

ções no sistema de comércio que estão afugentando

ção dentro dos EUA também poderia abrir.

o investimento do país.
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oportunidade que a mudança traz de reexaminar e
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Evitar cilada do subsídio. Empresas devem evitar
locais dão subsídios diretos. É como nos disse o pre-

pectivas do país. Equipes de gestão sofisticadas estão

de

lização de atividades empresariais confiantes nas persreavaliando a corrida para o exterior e, em certos casos,

pagar para que [sua empresa] se instale ali, provavel-

começam a trazer atividades móveis de ponta de volta

mente há uma razão. A meu ver, é um sinal de peri-

aos EUA. Até certo ponto, essas escolhas refletem ten-
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sidente de uma empresa: "Se eles acham que têm de

go". 0 que uma empresa devia fazer, isso sim, é tra-

dências que observamos, como aumento de salários

balhar com governantes para enfrentar escolhas d i -

em economias emergentes. Mas também refletem o

fíceis ligadas a priorização de gastos, reforma do en-

esforço consciente por parte de alguns executivos e go-

sino, reformas tributárias e outros temas polêmicos

vernantes para entender melhor, e para mudar, a ma-

que afetam o ambiente de negócios. Lideranças em-

temática da localização numa economia global. Esta-

presariais devem mostrar a governantes que melho-

mos otimistas que, com uma ação conjunta do poder

rar a matemática da instalação de operações nos EUA

público e da iniciativa privada, mais e mais empresas

é crucial para a prosperidade da nação a longo prazo.

irão descobrir que, para muitas atividades móveis de
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Isso posto, saímos desse exame de opções de loca-

escolher um lugar simplesmente porque autoridades

Melhorar comunidades nos EUA. Líderes empre-

ponta, a decisão certa é se instalar nos EUA.

sariais devem parar de encarar o ambiente de negócios local como algo imutável. Já mostramos como melhorar uma localidade, em vez de abandonála, pode beneficiar a empresa. Obviamente, investir em casa não significa que a empresa deva ficar

Fonte: Harvard Business Review Brasil Especial Reinventadndo os EUA, São Paulo, v. 90, n. 3, p. 42-53, mar. 2012.

