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Se há algum tempo o sonho das empresas era instalar-se em pontos centrais de 
grandes capitais, agora algumas descobriram que há vantagem em se deslocar para o 
interior. Incentivos fiscais, qualidade de vida para os funcionários, facilidades no 
transporte e inserção em pólos do setor são pontos que fazem as empresas optarem 
pela interiorização. No entanto, antes de instalar a sede fora dos grandes centros, é 
necessário avaliar se o tipo de negócio permite um afastamento geográfico dos clientes 
e questões como impacto ambiental e existência de mão-de-obra especializada. 
 
Estar inserida em um pólo de negócios de empresas do setor é uma das razões que 
levam as empresas ao interior. Professor de gestão do Ibmec e diretor da A2 
Consultoria, Antônio Andrade analisa que a troca de experiências com companhias que 
atuam no mesmo setor é sempre positiva para as empresas. "O desenvolvimento 
conjunto é mais rápido e mais sustentado", observa. 
 
Um caso de sucesso é o do pólo de tecnologia Petrópolis-Tecnópolis, na região serrana 
do Rio de Janeiro. Segundo a gerente executiva do projeto, Ana Hofmann, o 
relacionamento mais próximo com outras empresas do setor é um dos principais 
motivos da migração.  
 
- A região conta com fábricas de softwares e centros de pesquisa de empresas como 
Microsoft e IBM. Temos empresas pequenas, médias e grandes atuando na mesma 
região geográfica. A troca de experiências é intensa - comenta Ana. A gerente observa 
ainda que em uma cidade menor também há a possibilidade de um aproveitamento 
maior da mão-de-obra universitária. "Em Petrópolis, os estágios costumam ser de oito 
horas em vez das quatro tradicionais, já que tudo fica perto e o estudante não perde 
tempo com o deslocamento", observa. 
 
Pólos como o de petrópolis incentivam a migração  
 
No caso específico de Petrópolis, a gerente executiva observa que os incentivos 
privados e governamentais também estimulam a ida de empresas para a região. 
"Temos um programa de desenvolvimento regional exatamente com o objetivo de 
trazer empresas para a cidade. Além da taxa de ISS ser mais baixa - 2% contra os 5% 
cobrados no Rio -, a prefeitura local ainda dá subsídio para algumas empresas se 
instalarem em Petrópolis - conta Ana. 
 
Além do preço do aluguel ser menor e os incentivos fiscais, atrativos, a mão-de-obra 
mais em conta também leva as empresas para o interior. Diretor superintendente da 
Advanced Nutrition, Antônio Henrique Duarte explica que a companhia faz parte do 
grupo dos laboratórios Darrow, empresa que se instalou na região de Três Rios há 
mais de 40 anos. 
 
- Como uma das empresas do grupo já estava na cidade, pudemos aproveitar a mão-
de-obra já formada. Além disso, a logística foi outro item levado em consideração. O 
município fica próximo à Rio-Juiz de Fora e à Rio-Bahia, que são vias fundamentais 
para o escoamento da mercadoria - explica Duarte. 
 
A ausência de trânsito e obstáculos ao transporte de cargas é outro ponto positivo do 
interior, na avaliação dos executivos. Antônio Andrade, da A2 Consultoria, lembra que 



a qualidade das estradas melhorou muito nos últimos anos, o que acabou se tornando 
um incentivo para as companhias que estão fora dos grandes centros. 
 
- O escoamento da mercadoria agora é bem mais fácil. Além disso, os funcionários não 
precisam enfrentar engarrafamentos para chegar na sede da empresa, o que aumenta 
a produtividade - comenta Andrade, citando o exemplo de companhias que optaram 
por sair da Avenida Paulista, em São Paulo, por causa do trânsito. A qualidade de vida, 
completa, também é elogiada pelos executivos. 
 
Promessa de qualidade de vida conquista executivos  
 
Segundo Paulo Schmalz, presidente da Amanco Brasil, além do fator qualidade de vida 
ser fundamental para aumentar a produtividade dos funcionários, ele pode funcionar 
como ponto importante para atrair talentos para a empresa. "O fato de estarmos 
instalados em Joinville faz com que muitos executivos qualificados que estão cansados 
da vida na cidade nos procurem. Isso é muito bom para a empresa", acredita. 
 
Apesar da mudança para o campo ter vantagens, Andrade, da A2 Consultoria, alerta 
que nem todas as companhias estarão fazendo um bom negócio ao sair dos grandes 
centros. "Empresas que atuam no setor de serviços, por exemplo, têm a necessidade 
de estar perto dos clientes. Já as indústrias de base têm que tomar certas precauções 
para não correrem o risco de prejudicar o meio-ambiente ou afetar as comunidades 
vizinhas de forma negativa", observa, acrescentando que a mudança para o interior é 
a opção de muitas indústrias de transformação. 
 
Outro ponto é a questão de mão-de-obra. Empresas que necessitam de funcionários 
muito especializados costumam enfrentar dificuldades em cidades do interior. 
Instalada em Timbó, área do Médio Vale do Itajaí, em Santa Catarina, a Butzke 
contratou 100 novos funcionários, totalizando 600 trabalhadores. Conseguir essa mão-
de-obra, no entanto, não foi fácil. 
 
- Trabalhamos com um produto quase artesanal, que são móveis para a área externa. 
Por isso, necessitamos de funcionários que tenham aptidão para o serviço, mesmo que 
sem experiência. Nunca tivemos problemas com isso, mas, atualmente, sentimos a 
necessidade de buscar mão-de-obra em municípios vizinhos. Timbó não é suficiente - 
conta João Pedro Samulewski, gerente comercial da empresa, instalada na cidade 
desde o início de sua operação no País, há 105 anos. 
 
Outro porém é em relação à possibilidade de criar superpopulação em cidades do 
interior, que não têm estrutura para suportar número elevado de trabalhadores. "No 
perímetro urbano podemos citar o exemplo da Barra da Tijuca, para onde se mudaram 
diversas empresas. Atualmente, o trânsito é caótico nos horários de rush porque não 
suporta uma população flutuante", comenta Antônio Andrade. 
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