
PAIXÃO PELO AR Ratem Tata
prepara-se para voar num caça
F-16 durante a feira de aviões em
Bangalore, na índia. Desde jo-
vem, o empresário tem fascinação
por aeronaves e tirou habilitação
para pilotá-las aos 17 anos. Sua
maior decepção à frente do grupo
Tata é não ter conseguido rea-
tivar a Tata Airlines, primeira
companhia aérea da índia, esta-
tizada logo após a declaração de
independência do país, em 1947
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aneiro é aguardado com ansiedade
pela indústria de automóveis. É quan-
do acontece um dos maiores e mais
importantes salões de carros do mun-
do, o North American International
Auto Show de Detroit, nos Estados
Unidos. Desde que foi criado, em 1907,
este evento serve como plataforma
para o lançamento dos novos modelos
das principais montadoras do mundo.
A versão 2008, porém, não repetiu o
brilho das edições passadas - não por

falta de novidades. Ela foi ofuscada por uma apresentação
feita uma semana antes, a quase 12 mil quilômetros de dis-
tância de Detroit. Num pavilhão de exposições em Nova
Délhi, capital da índia, a montadora Tata Motors (pronun-
cia-se Táta) apresentou o Nano, carro popular que será ven-
dido no país a partir de setembro
por US$ 2,5 mil - o que faz dele o
modelo mais barato do mundo.
Mais do que um simples auto-
móvel, o Nano foi recebido como
a maior inovação no mercado
automotivo nas últimas décadas.
"O carro não vai apenas mudar
o jeito como os indianos se loco-
movem", escreveu a índia Today,
a revista de maior prestígio no
país. "Ele vai revolucionar o jeito
como as pessoas vêem a índia."

Por trás dessa revolução
há um conglomerado virtual-
mente desconhecido no Ocidente
até pouco tempo atrás. Com cerca de 300 mil funcionários, o
Tata é o maior grupo privado da índia. Suas 98 companhias
fornecem produtos e serviços dos mais diferentes setores da
indústria. Costuma-se dizer que um indiano de classe mé-
dia acorda e vê as horas num relógio Tata, engole um chá de
uma marca da empresa no café-da-manhã, dirige um carro
produzido e segurado pela Tata até o escritório e, no cami-
nho, atravessa uma ponte desenhada por engenheiros do
grupo e feita com vergalhões Tata. À frente do conglome-
rado está um indiano de 1,90 metro de altura, de sobrance-
lhas grossas e um jeito bonachão. Ratan Naval Tata, 70 anos
recém-completados, assumiu a empresa em 1991, numa
época em que o grupo tinha uma receita de US$ 3 bilhões
anuais e parecia perdido em meio a uma miríade de 300

Aos 70 anos,
Tata preside um
grupo com 98

empresas, fatura
US$ 48 bilhões
em 86 países
e tem sede de

aquisições

empresas. Dezessete anos depois, seu faturamento é 18 ve-
zes maior (equivalente a 4,8% do PIB indiano e maior do que
gigantes ocidentais, como a Microsoft) e está espalhado por
85 países. O grupo Tata é hoje o maior exemplo da influên-
cia das multinacionais de países emergentes na economia
global - uma tendência que ficou ainda mais clara com a
enorme repercussão do lançamento do Nano. No dia se-
guinte ao anúncio, o jornal inglês Financial Times estampou
em sua primeira página: "Onde compramos um desses?".

Capitão da índia industrial e grande astro nacional
do mundo dos negócios, Ratan Tata é um homem discreto.
Ele não figura na lista de bilionários da Forbes - teria "ape-
nas" US$ 300 milhões guardados no banco. Não bebe, não
fuma e não costuma ser flagrado em festanças por papara-
zzi das colunas sociais. Uma das raras exceções ocorreu em
setembro do ano passado, por coincidência no Brasil. Con-
vidado pela Alcoa - da qual é membro do conselho desde

fevereiro de 2007 -, para uma
viagem pelo norte do país, Tata
foi fotografado dançando e se
divertindo numa festa típica do
Maranhão, ao lado da família
do ex-presidente José Sarney.
Antes de embarcar para a índia,
disse que levaria consigo uma
das melhores noites de sua vida.
Em Mumbai, vive há 20 anos
num modesto apartamento de
dois quartos. "Ele é uma pessoa
simples", diz Syamal Gupta, di-
retor da Tata Steel. "Nunca en-
tendi como a empresa pode pa-
gar para mim um apartamento

maior do que aquele em que o chairman mora." Como nunca
se casou e não tem filhos, Tata tem como companhia dois cães
pastor alemão, Tito e Tango. É com eles que o empresário
passa as horas de folga. Não raras vezes, é visto caminhan-
do com os dois pela orla da praia de Goiaba, um bairro de
classe média alta muito procurado por turistas em Mumbai.

A falta de companhia em casa pode explicar a dis-
posição excessiva para o trabalho. Workaholic assumido,
acorda por volta das 6 horas da manhã para ler os jornais e
fazer alguns telefonemas. Segue para o escritório dirigindo
um índigo Marina, produzido pela Tata Motors e avaliado
em US$ 12,5 mil. Ocupa uma sala relativamente modesta no
4° andar da Bombay House, a sede do grupo. O que salta aos
olhos dos visitantes é um quadro no chão, esperando para



ser pendurado. Gentil, vestido de forma impecável - diz-se
que gosta muito da etiqueta Ralph Lauren -, Tata faz questão
de receber seus convidados pessoalmente na sala de espera.
Aperta a mão com firmeza e exibe uma naturalidade inco-
mum em pessoas importantes. Dono de uma voz profunda
de barítono, fala de forma pausada e gesticula intensamen-
te. Os funcionários dizem que o tom de sua voz não se altera
nem mesmo em meio a crises, e costuma ser atencioso com
o interlocutor. Para agradecer por serviços prestados, en-
via notas escritas de próprio punho. Ao contrário de outros
grandes executivos, dispensa o
séquito de assessores durante
suas viagens. E não são poucas:
costuma gastar pelo menos me-
tade de seu tempo fora de casa.

O lançamento do Nano
no salão de automóveis de Nova
Délhi foi concorridíssimo. Na
platéia, mais de mil convida-
dos e 300 jornalistas aguarda-
vam ansiosamente a novidade.
Quando o carro subiu ao pal-
co dirigido pelo presidente do
grupo, ao som da trilha sonora
do filme 2001- Uma Odisséia no
Espaço, do cineasta americano
Stanley Kubrick, foi ovacionado.
Emocionado, Tata afirmou que
o carro é seu maior feito à frente
do grupo e a realização de um
sonho antigo. Em 2003, quando
o empresário voltava para casa
em meio a uma das fortes chuvas
de monção que costumam casti-
gar a índia entre junho e setem-
bro, espantou-se com uma cena
que não sairia de sua cabeça:
uma família inteira equilibran-
do-se em cima de uma moto, o
meio de transporte mais popular do país. "Na índia, é co-
mum ver o pai dirigindo uma moto com um filho no colo,
a mãe sentada de lado na garupa por causa do sari (roupa
típica das mulheres) e uma criança entre os dois adultos",
diz Tata. "Queria oferecer um meio de transporte mais se-
guro para essas pessoas." Só na capital indiana morrem
1,8 mil pessoas por ano em acidentes. Um terço delas di-
rige motos na hora da batida - apenas 5% estão em carros.

Uma semana depois da epifania nas ruas de Mum-
bai, o empresário fez uma visita à linha de montagem da

Foram gastos
cinco anos de

pesquisas e
US$ 420 mi até
o lançamento
do carro de
menor preço

Tata Motors em Pune, cidade localizada a quatro horas de
distância da sede do grupo. Comentou com o presidente da
montadora, Ravi Kant, sobre o seu desejo de fazer um carro
barato. Juntos, resolveram tirar a idéia do papel. Reuniram
SOO funcionários e os incumbiram da missão de oferecer
aos indianos um meio de transporte seguro e extremamente
acessível. Sua primeira idéia era simples: incluir uma barra
de segurança e uma capota em motos e scooters - semelhan-
te ao que a montadora alemã BMW introduziu no modelo Cl,
que não foi bem recebido pelo mercado. A idéia foi logo des-

cartada por Tata, que optou pelo
projeto de um carro de verdade.
A Tata Motors fez experiências
com materiais pouco emprega-
dos numa linha-.de montagem
convencional, como uma carro-
ceria de plástico colada apenas
com adesivos. Os testes foram
malsucedidos. "Um carro de
plástico custaria mais caro", diz
Tata. Perguntado sobre qual se-
ria o preço do carro, durante a
feira de automóveis de Genebra,
na Suíça, o empresário indiano
respondeu: l lakh, que na índia
é sinônimo de 100 mil rúpias
(a moeda local) e que corres-
ponde a US$ 2,5 mil dólares. A
partir de então, o projeto passou
a ser chamado de "l lakh car".

Decidiu-se, então, que
o desafio dos engenheiros era
reduzir o custo das peças e dos
processos envolvidos na sua
produção - um método que
mais tarde ficaria conhecido
como engenharia gandhiana,
devido à eliminação radical de
elementos que encareceriam o

produto final. Foram necessários cinco anos de pesquisas
e investimentos de US$ 420 milhões até que o Nano fosse
apresentado ao mercado. Com uma aparência de moderni-
dade, o carro é enxuto. O motor de 623 cilindradas produz
apenas 33 cavalos de potência - menos da metade de um Uno
Mille - e sua velocidade máxima alcança 100 quilômetros
por hora. A baixa potência faz com que rode 20 quilômetros
com apenas l litro de gasolina - em sintonia com tempos de
petróleo em alta. Possui apenas um limpador de pára-brisa e
as rodas de aro 12 são fixadas por apenas três parafusos, em



vez dos convencionais quatro. Com 3 metros de comprimen-
to, transporta quatro pessoas com certo conforto. Em seu
interior, nada de luxo. Seu painel dispõe apenas de mostra-
dor de velocidade, hodômetro e marcador de combustível. O
modelo básico vem sem rádio, ar-condicionado, direção hi-
dráulica, vidro elétrico ou retrovisor do lado do passageiro.
Quem já esteve na índia sabe que os motoristas costumam
dobrar os dois retrovisores ao guiar pelas ruas caóticas de
suas cidades. Itens de segurança obrigatórios nos Estados
Unidos, como freio ABS e air bag, também ficaram de fora.

CARRO DO POVO
Até o final de 2007, o carro mais barato do mundo

era o QQ, da montadora chinesa Cherry. Ele custa o do-
bro do preço do Nano. Para chegar aos US$ 2,5 mil (fora
12,5% de impostos e mais o frete, o que encarece o modelo
em US$ 500) foi preciso muito mais do que cortar itens de
segurança e artigos considerados de luxo. Um exemplo: os
engenheiros redesenharam a suspensão do carro. O obje-
tivo era eliminar uma pecinha usada para ajustar o ângu-
lo dos faróis de acordo com a inclinação do carro. A econo-
mia que resultou desse trabalho? Dez dólares por unidade.
Ao mesmo tempo que se esmerava na tarefa de diminuir a
quantidade de aço usada na fabricação do Nano, a Tata de-
safiou os fornecedores a cortar custos. No geral, as partes
tinham de ser menores, mais leves e menos complexas do
que as usadas em outros veículos. Uma das empresas que
mais se empenharam nessa tarefa foi a alemã Bosch. Ela
criou um gerador de 35 amperes que pesa 5,5 quilos, 300
gramas a menos do que o usado em carros comuns. A Bos-
ch também adaptou um motor de arranque de uma moto
para dar a partida no carro. "Nosso sucesso passou a re-
presentar o sucesso dessas empresas", diz Ravi Kant, presi-
dente da Tata Motors. Antes de lançar o Nano, a montadora
indiana registrou a patente de 34 peças usadas no carro.

O Nano já está sendo comparado a dois modelos que
revolucionaram a indústria automotiva: o Ford T e o Fusca.
Henry Ford e sua equipe trabalharam durante cinco anos
para criar o primeiro modelo acessível às massas. Várias
inovações permitiram a criação do carro que custava na
época US$ 850 - cerca de um terço do valor de seus con-
correntes. Sua maior inovação foi a linha de produção. O
modelo T, que neste ano completa 100 anos, transformou a
Ford na maior marca de automóveis do mundo. Em 19 anos
de mercado, vendeu 15 milhões de unidades - um recorde, à
época. O número permaneceu imbatível por mais de quatro
décadas, até 1972, quando foi batido pelo Fusca, da Volkswa-
gen - outro modelo revolucionário, desenhado por Ferdi-
nand Porsche. O primeiro modelo do carro alemão, o V1, foi



produzido em 1934. Era um conversível feito para agradar
ao ditador Adolf Hitler, apaixonado por carros sem capota.
Graças ao retumbante sucesso onde quer que fosse lançado,
pode-se dizer que o Fusca foi o responsável pela transforma-
ção da Volkswagen em uma empresa global. Foram vendi-
das 21,5 milhões de unidades do modelo ao longo de 60 anos.

Apesar da euforia geral, há gente com um pé atrás
em relação ao Nano - principalmente especialistas em se-
gurança e ambientalistas. O carro não dispõe de barra de
proteção nas portas, que salvaria os passageiros em caso de
batida lateral. No Brasil, mesmo os modelos mais simples,
como o Gol 1.0, são dotados desse equipamento. Aprovado
em testes de colisão realizados na índia, provavelmente o
carro não passaria na prova feita em países onde a legislação
de trânsito é mais rigorosa. Já os ecologistas demonstram
preocupação com o impacto do carro no meio ambiente. A
Tata Motors disse que o modelo emite menos monóxido de
carbono do que motos, mas para entrar na Europa teria de
baixar ainda mais esse índice.
Os ambientalistas temem ain-
da que o baixo preço estimule
demais as vendas e despeje um
número excessivo de carros nas
já congestionadas ruas de países
emergentes, como índia e Brasil.
Um dos mais preocupados com
os efeitos negativos de um even-
tual sucesso do Nano é o chefe do
departamento de clima da ONU,
Rajendra Eachauri, que afirmou
ter tido pesadelos com o Nano.
O novo modelo, porém, não
deve ser apontado como maior
responsável pelas mazelas do
mundo. "Se lembrarmos que as emissões do Nano são uma
fração da poluição causada pelas caminhonetes nos Esta-
dos Unidos, é difícil apontá-lo como um vilão", disse o bri-
tânico John Elkington, fundador da ONG SustainAbility.

Embora a revolução representada por modelos como
o Ford T, o Fusca e o Nano não esteja apenas no preço bai-
xo, ele constitui o cerne da novidade. Esse tipo de projeto é
parte de uma estratégia conhecida no mundo dos negócios
como inovação disruptiva. Em geral, os produtos que se
enquadram nesta categoria têm desempenho inferior aos
concorrentes já existentes no mercado. Mas são notavelmen-
te mais baratos. Um exemplo clássico de inovação disrup-
tiva são as companhias aéreas de baixo custo. A primeira
a adotar esse modelo nos Estados Unidos foi a Southwest.
Por uma fração do preço cobrado por outras operadoras,

Estima-se que
serão vendidas

l bilhão de
unidades de

carros como o
Nano até 2020
nos mercados
emergentes

ela oferece aos passageiros uma viagem sem luxo - até a
comida é paga à parte. Um sucesso que atraiu milhares de
consumidores e alterou profundamente a própria indús-
tria. A companhia permitiu que pessoas que cruzavam os
Estados Unidos de ônibus ou carona viajassem de avião.
Hoje, o valor de mercado da Southwest alcança US$ 8,8
bilhões, maior do que concorrentes tradicionais, como Del-
ta Air Lines. O modelo Southwest foi copiado por outras
companhias aéreas mundo afora, como a brasileira Gol. No
Brasil, o caso mais flagrante desse tipo de inovação disrup-
tiva é o da Casas Bahia. "A empresa desenvolveu um sis-
tema para financiar fogão, geladeira e televisão para uma
massa que até então não sonhava em comprar esses pro-
dutos", afirma o consultor de inovação Clemente Nobrega.

A expectativa é de que o Nano faça pela Tata Mo-
tors o que o Ford T e o Fusca fizeram no passado pela Ford
e pela Volkswagen, respectivamente. Se as vendas se mul-
tiplicarem, a Tata Motors será alçada à condição de gigante

mundial. Estudo da consultoria
americana AT Kearney estima
que, só na índia, serão vendidos
300 milhões de carros chama-
dos ultrapopulares até 2020.
Isso sem falar em países com as
mesmas características, como
China, México e Brasil. A con-
sultoria Booz Allen Hamilton
prevê que o mercado para esse
tipo de veículo possa chegar
a l bilhão de unidades em 12
anos. É mais do que o número
de automóveis circulando hoje
pelo planeta. Para atender à
demanda, a Tata Motors está

montando uma fábrica no estado de West Bengal, com ca-
pacidade anual de produção de até 350 mil carros. De olho
no potencial desse mercado, outras montadoras já mani-
festaram seu interesse em desenvolver um carro similar
ao Nano. A mais empolgada parece ser a Renault-Nissan,
que tem como presidente o brasileiro (e, portanto, conhe-
cedor das demandas de mercado de países em desenvolvi-
mento) Carlos Ghosn. Ele acaba de anunciar uma parceria
com a Bajaj Auto, produtora indiana de motos, e espera
apresentar pelo menos um esboço do que será o seu mode-
lo de US$ 3 mil até o fim do ano. "Se a Tata conseguiu fazer
um carro assim, nós também conseguimos", diz Ghosn.

A disputa entre a Tata Motors e a Renault-Nissan
não deve ficar restrita ao mercado dos populares. Ao mes-
mo tempo em que desenvolvia o Nano, a montadora indiana





passou a prestar atenção em oportunidades na ponta da pi-
râmide. A maior delas apareceu em junho de 2007, quando
dois ícones da indústria automotiva, a Jaguar e a Land Ro-
ver, foram colocados à venda pela Ford. A montadora ame-
ricana não conseguiu recuperar o prestígio que as marcas
ostentavam no passado e entrou
em crise. Só em 2006, perdeu
US$ 12 bilhões. Para sair do su-
foco, a Ford estabeleceu em US$
2 bilhões o preço da Jaguar e da
Land Rover - uma verdadeira
barganha. O negócio, que está
perto de ser fechado com a Tata,
pegou muita gente de surpresa.
Do ponto de vista estratégico,
no entanto, ele faz sentido. Se
concretizar a compra da Jaguar
e da Land Rover, a Tata Motors
vai ter em seu portfólio carros
em todas as faixas de preço - do
ultrapopular ao superluxuoso.
As marcas inglesas também
ajudariam a fortalecer a ima-
gem global da Tata, que passará
a ter acesso a novos mercados.
Nem todo mundo, porém, viu
com bons olhos essa negociação.
"Não acredito que marcas lu-
xuosas como a Jaguar e a Land
Rover estejam preparadas para
ser administradas por uma em-
presa indiana", declarou Ken
Gorin, diretor da montadora
inglesa, à mídia americana.

Não é a primeira vez que
o grupo Tata se vê às voltas com
atitude de preconceito por par-
te de concorrentes ameaçados
pela sua rápida expansão. O
conglomerado surgiu em 1868
como um pequeno entrepos-
to para venda de tecido e ópio
- numa época em que ele não
era proibido. Seu fundador, Ja-
msetji Tata, era integrante de uma família Parse, um povo
seguidor do zoroastrismo que deixou a antiga Pérsia (onde
hoje fica o Irã), no século 10, para se estabelecer na índia. Em
pouco tempo, Tata ganhou fama e dinheiro. Depois de ser
barrado na porta do tradicional Watson Hotel, o empresário

deu início a uma cruzada: queria construir o hotel mais lu-
xuoso de Mumbai. O resultado dessa obsessão é o hotel Taj
Mahal, inaugurado em 1903 no bairro de Goiaba. Suntuoso
e imponente, ele é considerado até hoje um dos melhores cin-
co-estrelas do país. Visionário, Jamsetji Tata afirmava que o

homem que dominasse o mer-
cado de ferro e aço teria grande
influência no mundo. Com isso
em mente, resolveu investir na
construção de uma siderúrgica
numa área pouco explorada no
leste da índia. Seu objetivo era
fornecer matéria-prima para
as estradas de ferro que come-
çavam a entrecortar o país. Sua
iniciativa foi alvo de gozação de
um representante do governo
inglês, que disse que comeria
cada trilho de trem que saísse
de uma siderúrgica indiana.

A história mostraria
que o inglês estava redonda-
mente enganado. Jamsetji Tata
morreu em 1904, três anos an-
tes de ver seu sonho de montar
uma siderúrgica ser realizado.
Mas deixou no DNA da em-
presa três coisas que seriam
repetidas como uma espécie de
mantra pelos seus sucessores:
empreendedorismo, inovação
e filantropia. Além de cons-
truir a primeira fábrica de te-
cidos e a primeira siderúrgica
da índia, o grupo Tata montou
também a primeira compa-
nhia aérea. Batizada de Tata
Airlines, ela foi inaugurada
em 1932 com um vôo para a ci-
dade de Karachi (que hoje fica
no Paquistão). O piloto do avião
era Jehangir Ratanji Dadabhoy
(chamado apenas de JRD Tata
pelos indianos), o primeiro pi-

loto do país, e que muitos anos depois seria substituído por
Ratan Tata na presidência da empresa. O grupo também é
responsável por contribuir para a melhoria das condições
de trabalho de milhões de pessoas, com práticas que hoje
são seguidas por corporações em todo o mundo. Entre as



C A P A

HENRY FORD

uma fazenda em
1863 em Michigan, nos Estados
Unidos. Sempre foi apaixonado por
mecânica. Na adolescência, deixou
a vida no campo para trabalhar na
indústria e não concluiu o ensino
médio. Foi operador de máquinas,
engenheiro e inventor. Os vizinhos
o chamavam de Henry Maluco, por
causa de sua insistência em criar
carros num barracão de casa. Ti-
nha 39 anos quando fundou a Ford
Motor Company e mudou a história
do automóveí. Morreu aos 83 anos

DE CARRO

Ford T FOI o
pr imei ro car ro

produzido em série. Desde que foi
lançado, há exatos 100 anos, até
1927, quando saiu de linha, foram
vendidas 15 milhões de unidades do
modelo
var o automóvel para as massas e
revolucionar a linha de produção. O
tempo de fabr icação do carro caiu
de 12h30min para 90 minutos, e fez
o preço despencar em 50% MAS
SE TORNOU CONTROVERTIDO
POR... Seu anti-semitismo. Provo-
cou revolta ao dizer que os judeus
haviam causado a primeira guerra
e controlavam o sistema bancário

democrat izar o automóvel. Quan-
do terminar, todos serão capazes
de ter um e quase todos o terão"

FERDINAND PORSCHE

1875, no império
Aust ro-Húngaro, hoje Repúb l ica
Checa. Trabalhou no projeto do pri-
meiro veículo com tração dianteira
e criou o motor elétrico híbrido, ba-
tizado de sistema Lohner-Porsche.
Foi executivo de empresas como a
Austro-Daimler, mais tarde Merce-
des-Benz, onde desenhava motores
e veículos. Abr iu uma consultor ia
aos 56 anos e passou a se dedicar
a projetos como o do Volkswagen
Fusca, que se tornaria o carro mais
vendido da história. Morreu em 1951

DE CARRO
FuSCa De
1938 a 2003

foram produzidas 21,5 milhões de
unidades do modelo, um recorde
que permanece imbatível até agora

Sua habili-
dade inventiva como projet ista de
veículos. Criou carros de competi-
ção, trens, aviões e j ipes, além de
tanques de guerra que, em parte, fo-
ram responsáveis pela supremacia
bélica alemã. Era fanático por corri-
das
VERTIDO POR... Sua ligação com
o nazismo. Submeteu as primeiras
versões do Fusca à apreciação de
Ado l f Hit ler. Vo lks Wagen. a l i ás ,
signif ica "carro do povo" em ale-
mão. Depois da guerra, ficou preso
por 20 meses
"Mudar é fáci l . Dif íci l é melhorar11

RATAN TATA

Murnbai em 1937.
Quando era jovem, realizou o sonho
de morar nos Estados Unidos. Lá,
estudou arquitetura na Universida-
de Cornell. Seu primeiro emprego
na Tata foi no chão de fábr ica da
siderúrgica Tata Steel. Assumiu a
presidência do conglomerado em
1991 e real izou profundas refor-
mas que t ransformaram o grupo
num gigante mundial, com fatu-
ramento de US$ 48 bi lhões. Seu
primeiro projeto de carro de pas-
seio foi o Indica, lançado em 1998

DE CARRO

Nano Ven-
d ido a US$

2,5 mil, é o carro mais barato do
mundo. A montadora indiana Tata
Motors reinventou conceitos usa-
dos na produção de um automó-
vel Ser o
presidente de um conglomerado
formado por 98 empresas espa-
lhadas por vários ramos de ativida-
des. É o maior empregador privado
da índia, com mais de 289,5 mil
funcionários.
CONTROVERTIDO POR... Lançar
um carro popular que pode preju-
dicar o meio ambiente e piorar o
já caótico trânsito de países emer-
gentes, como a índia
LEBRE "O carro do povo (como é
chamado o Nano na índia) é o car-
ro que todos estavam esperando''



décadas de 10 e 30, a Tata estipulou jornada de trabalho de
oito horas por dia e ofereceu licença-maternidade, saúde
grátis e escola para seus funcionários quando as compa-
nhias ocidentais ainda não cogitavam esse tipo de benefício.

Estimulada pela demanda de um mercado formado
por l bilhão de pessoas, a Tata não parava de crescer. Tinha
tanto dinheiro em caixa que passou a diversificar os negócios
em outros mercados, como produtos químicos, caminhões
e itens rotineiros de consumo. Tudo corria bem até que uma
mudança drástica nos rumos do país afetou o destino do con-
glomerado. Em 1947, a índia declarou sua independência
depois de quase 200 anos de domínio inglês. Quando o novo
governo tomou posse, uma de suas primeiras medidas foi ins-
taurar o licence raj, uma política que fechou as portas do mer-
cado indiano para o mundo. O objetivo do primeiro-ministro
Jawaharlal Nehru era proteger as empresas locais da forte
concorrência estrangeira. Outra decisão do governo foi estati-
zar algumas companhias tidas como estratégicas para a nova
índia que se desenhava. Uma das
que entraram na lista do governo
foi a Tata Airlines, que passou a
ser chamada de Air índia e é, até
hoje, a maior companhia aérea
do país. Ao longo dos anos, no
entanto, a política protecionista
mostrou-se nefasta para a saúde
financeira das empresas. A reser-
va de mercado adotada no país su-
cateava seus parques industriais.

Foi durante esse período
difícil para os empresários do
país que Ratan Tata cresceu em
Mumbai, onde nasceu em 1937.
Na adolescência, seu passatem-
po preferido era jogar críquete (uma versão profissional
do taco, praticado por crianças no Brasil) com seu irmão,
no quintal da luxuosa casa da família. O pendor atlético
do jovem herdeiro durou pouco. Tata abandonou o espor-
te para se dedicar a outra fascinação: aviões. Até hoje seu
escritório na Bombay House, prédio em estilo vitoriano
no bairro de Fort, onde o grupo está instalado desde 1926,
é decorado com dezenas de modelos de aeronaves. Aos 17
anos, tirou habilitação para pilotar e foi morar no exterior.
Rompendo uma tradição familiar, foi estudar nos Estados
Unidos em vez de seguir para a Inglaterra. Lá, fez faculdade
de arquitetura na Universidade Cornell e diz que se sentia
inteiramente à vontade. "Meus colegas não sabiam nada
da índia e muito menos que eu era herdeiro de um grande
grupo no país", diz ele. Sua idéia, na época, era trabalhar

Aos 17 anos,
Tata mudou-se
para os Estados

Unidos, onde
fez faculdade.

Só voltou à índia
por pedido

da avó enferma

em algum escritório de arquitetura local e jamais regres-
sar à terra natal. Logo depois de formado, porém, no início
dos anos 60, receberia uma notícia que mudou sua vida.

Tata ficou sabendo que sua avó paterna, com a qual
morou desde os 7 anos de idade, depois da separação dos pais,
caíra de cama por causa de uma grave doença. Em seu leito de
morte, exigiu que o neto favorito estivesse a seu lado. Tata vol-
tou correndo para a índia. Enquanto sua avó lutava contra a
enfermidade (uma batalha que se arrastou por alguns meses),
o arquiteto recém-formádo resolveu procurar emprego. Con-
seguiu uma vaga de contínuo no escritório da IBM em Mum-
bai. O emprego na gigante de tecnologia durou apenas dois
dias. Quando seu tio JRD Tata, então presidente do grupo,
soube que um integrante da família dava expediente em ou-
tra empresa, ficou irritadíssimo. Ligou para Tata e pediu que
o jovem de 24 anos fosse encontrá-lo munido de seu currícu-
lo. "Fiquei no escritório depois do expediente datilografando
a minha experiência profissional e formação acadêmica", diz

Tata. "Lembro-me até hoje que a
IBM era uma das únicas empre-
sas do país que já dispunham de
máquina de escrever elétrica."
Na conversa com o tio, recebeu
uma proposta de trabalho. Sa-
bia que não poderia recusá-la.

Em seu primeiro cargo
no grupo, Tata foi enviado para
Jamshedpur, onde se localiza a
maior siderúrgica da Tata Steel
no país. Apesar de ser um pos-
sível herdeiro do grupo (três dos
quatro chairmen faziam parte
do clã), ele não se permitiu mo-
leza: limpava o chão, mantinha

as fornalhas funcionando e supervisionava os funcionários.
Ficou nessa função durante alguns anos e chegou a pensar
em largar tudo para voltar aos Estados Unidos. Hoje, diz
que a experiência foi importante. "Entendi quais eram as
principais necessidades dos funcionários e da empresa",
afirma. Com o passar dos anos, passou a receber desafios
maiores. Assumiu o controle da Telco, fabricante de equi-
pamentos eletrônicos que estava à beira da falência. Tata
reuniu a equipe, cortou gastos e, depois de muito trabalho,
conseguiu recuperar a companhia. Isso se repetiu em ou-
tras empresas do grupo. Quando JRD Tata começou a tratar
de seu processo de sucessão, poucos acreditavam que seu
sobrinho fosse apontado para sucedê-lo. Apesar do bom
trabalho que tinha feito na companhia, achavam que ele
não tinha a experiência necessária para comandar o grupo.



CORTES E BENEFÍCIOS
Em 1991, contra todas as expectativas, Tata foi apon-

tado presidente do conglomerado. Coincidentemente, no
mesmo ano a índia decretou o fim do licence raj e sua econo-
mia embarcaria numa onda de crescimento que faria o PIB
do país crescer em média 8% ao ano durante muito tempo.
Se por um lado as perspectivas do país eram boas, por outro
Tata encontrou um cenário desanimador dentro de casa. As
300 empresas que na época formavam o conglomerado so-
friam com a falta de foco e com o mau funcionamento de equi-
pamentos velhos e antiquados. Para piorar, elas não tinham
uma identidade em comum: cada empresa usava uma estra-
tégia de marketing. Apesar de faturar algo em torno de US$
3 bilhões por ano, as companhias de Tata eram alvo constan-
te de multinacionais estrangeiras em busca de barganhas
em países emergentes. Para evitar que isso acontecesse e
aproveitar o bom momento da economia, Tata reuniu os pre-
sidentes das companhias e escolheu, com eles, quais empre-
sas tinham chance de ser líderes ou figurar entre as primei-
ras colocadas de seus mercados. As que não se enquadraram
nesse perfil foram fechadas ou vendidas. Cerca de 200 em-
presas foram eliminadas do portfólio do conglomerado.

As companhias que sobraram passaram por uma
grande e profunda reestruturação. Uma delas foi a Tata
Steel, onde o empresário começara a carreira. O novo presi-
dente cortou mais de 50% dos 78 mil funcionários para di-
minuir a folha de pagamento. Parêntese: num gesto impen-
sável num mundo cada vez mais competitivo, Tata ofereceu
aos demitidos um pacote com salário integral até os 60 anos
e plano de saúde para o resto da vida. Os que ficaram na em-
presa viram chegar uma enxurrada de novos investimen-
tos. Foram injetados US$ 2,5 bilhões na modernização de
máquinas, frota, instalações e fábricas. "O arquiteto por trás
da retomada da Tata Steel foi o próprio Tata", diz Balasubra-
manian Muthuraman, diretor da empresa. Dez anos depois,
a empresa se transformaria na siderúrgica com o menor
custo de produção do mundo, apesar de manter uma série
de benefícios para seus funcionários. Um exemplo: a Tata
investe US$ 40 milhões ao ano na cidade de Jamshedpur.
O dinheiro é canalizado para resolver questões de infra-es-
trutura, educação e saúde. Jamshedpur é hoje a única cida-
de indiana onde é possível tomar água da torneira sem ser
acometido por problemas intestinais, e não se vêem buracos
em suas ruas - verdadeiros milagres em termos de índia.
Hoje, quando as grandes corporações globais mergulha-
ram de cabeça no empreendedorismo social, percebe-se que
Tata tinha discernido, antes do tempo, a importância das
práticas sociais das empresas - sobretudo nos países emer-
gentes, carentes de capital, gestão pública e infra-estrutura.



C A P A

As mudanças adotadas na Tata Steel foram repetidas
em outras empresas do grupo. Assim como no caso da side-
rúrgica, também deram resultado. De um conglomerado em
crise, e que seria alvo de multinacionais estrangeiras depois
da abertura do mercado, o grupo Tata transformou-se num
gigante local e regional. Com a casa em ordem e dinheiro em
caixa, o grupo saiu da posição de caça para a de predador. A
partir de 2000, a empresa passou a investir na compra de
multinacionais estrangeiras. A primeira foi a Tetley Tea,
uma tradicional marca de chá inglesa, pela qual desembol-
sou US$ 434 milhões. De lá para cá, arrematou uma fábrica
de caminhões na Coréia, uma cadeia de hotéis nos Estados
Unidos, uma rede de cabos de fibra óptica submersa - entre
outros investimentos. O último grande negócio foi realizado
em fevereiro de 2007, quando concluiu a compra da siderúr-
gica anglo-holandesa Corus por US$ 13 bilhões, que vinha
sendo disputada pela brasileira CSN. Se antes a Tata Steel
ocupava a modesta 56a posição no ranking das maiores do
mundo, saltou para o quinto lugar. Desde 2000, o grupo
completou a aquisição de 22 com-
panhias estrangeiras ao custo de
mais de US$ 14,6 bilhões. Hoje,
50% do faturamento da empresa
vem do exterior, e as 27 empre-
sas do grupo listadas em bolsas
de valores mundo afora estão
avaliadas em US$ 72 bilhões.

A única empresa do
conglomerado que opera hoje
no Brasil é a Tata Consultancy
Services (TCS), consultoria de
tecnologia da informação e uma
das três maiores empresas do

grupo, ao lado da Tata Steel e da própria Tata Motors. Mas
é a líder em termos de valor de mercado - algo em torno de
US$ 24 bilhões. Com quase 110 mil funcionários, é também
a empresa que mais cresce do grupo. Nos últimos três anos,
seu faturamento aumentou em até 40%, chegando a US$ 4,3
bilhões em 2006. Nos próximos dois anos, a expectativa é de
que esse número ultrapasse a barreira dos US$ 10 bilhões.
Quando isso acontecer, a TCS vai entrar para o grupo das dez
maiores do mundo em seu mercado. Nos próximos anos, ou-
tros braços do grupo devem desembarcar no Brasil. Entre as
mais cotadas estão a Tata Steel e a Tata Motors. A entrada da
montadora de carros e caminhões na América Latina deu-se
em 2007, através de uma joint-venture com a Fiat para pro-
duzir pick-ups em Córdoba, na Argentina. Dizem que o mo-
delo deve se repetir por aqui. "Vamos investir no Brasil", dis-
se Tata. "África e Brasil são mercados óbvios para o Nano."
A relação com empresas brasileiras, no entanto, não é nova.
A Tata Motors produz ônibus na índia em conjunto com a
gaúcha Marcopolo desde 2006. No lançamento do Nano

em Nova Délhi foram apresen-
tados dois ônibus que são os
primeiros frutos dessa parceria.

O nacionalismo da fa-
mília Tata e suas preocupações
sociais fizeram com que a traje-
tória do grupo se confundisse
com a história da índia con-
temporânea. A primeira vez
que isso ficou claro foi em 1909,
quando a empresa financiou
um jovem ativista que brigava
pela independência da índia
na África do Sul. Seu nome?

ILUSTRAÇÃO_PAOLA LOPES

"África e Brasil
são mercados
óbvios para

o Nano", disse
Tata logo após
o lançamento
da novidade



Mahatma Gandhi. Hoje, instituições de caridade têm 66%
das ações da Tata Sons, a holding que controla todo o gru-
po. Milhões de dólares saem dos cofres da empresa para
financiar a construção de hospitais e escolas em todo o
país. Esses gestos fizeram dos Tatas uma família venerada
pelos indianos. Nas ruas das cidades, é difícil alguém fa-
lar mal de qualquer um de seus integrantes. Quando ins-
tados a dar sua opinião, os indianos respondem a mesma
coisa: os Tatas sempre fizeram muito pelo país. A admi-
ração é tamanha que dá origem a uma curiosidade. Uma
vez por ano, na data de fundação da Tata, os funcionários
da empresa e moradores de Mumbai fazem uma espécie
de peregrinação à Bombay House, sede da empresa. Nas
mãos, flores, que são depositadas na base de dois bustos
que enfeitam o hall de entrada: o do fundador, Jamsetji
Tata, e o de JRD Tata, tio do atual presidente. "É como se
eles fossem um tipo de Deus dentro de um templo hindu",
escreveu Robyn Meredith, autora do livro O Elefante e O
Dragão, sobre o significado do crescimento econômico da
índia e da China. Outra curiosidade: as famílias indianas
dão festas quando um de seus membros emprega-se no
grupo. Acredita-se na índia que trabalhar nas empresas
de Ratan Tata, mesmo por um salário menor que o de ou-
tras, é o melhor que pode suceder a um jovem ambicioso.

O estilo de trabalho de Tata, que combina agressi-
vidade na estratégia de internacionalização dos negócios
com benefícios aos funcionários e filantropia, virou refe-
rência para executivos de países mais desenvolvidos. "Ele
é a mistura indiana do ex-presidente da GE Jack Welch
com o investidor Warren Buffett", diz Robyn Meredith.
Uma rápida pesquisa com o nome do empresário indiano
no site da livraria virtual Amazon.com mostra mais de 160
publicações que citam o seu nome. Uma delas é o livro Me-

aning lnc, de autoria de Gurnek Bains. Num determinado
trecho, o autor explica que uma das virtudes de Tata é sele-
cionar e gerenciar executivos e integrantes dos conselhos
das mais de 300 subsidiárias que formam o grupo. Os es-
colhidos têm liberdade para tocar suas empresas e tomar
decisões estratégicas de forma independente. Mas isso não
faz de Tata uma pessoa dispensável para a administração
e o crescimento do grupo - para muitos, ele é o único capaz
de dar liga a um aglomerado tão heterogêneo de empresas.

CALCANHAR DE AQUILES
Apesar da dedicação aos negócios, Tata não foi ca-

paz de dar um jeito em algumas empresas com a marca
do grupo. Um de seus fiascos é a Teleservices, operadora
de telefonia móvel. Criada em 1996, ela tinha como meta
ser a maior do mercado. Não contava com um detalhe: a
concorrência. Hoje, a Teleservices é apenas a quarta colo-
cada no mercado indiano de celulares, com 16 milhões de
assinantes. Seu maior concorrente, a Barthi Airtel, possui
quase três vezes mais usuários. Para tentar mudar esse
cenário, Tata prometeu desembolsar US$ 2 bilhões em
serviços e propaganda da operadora. Outro campo onde
a Tata escorrega é no varejo, um mercado que movimenta
US$ 27 bilhões por ano. A maior rede do país, a Reliance
Fresh, tem 2,5 mil lojas - entre elas, 220 hipermercados.
A Tata opera somente 27 lojas. A maior frustração do em-
presário à frente do império, no entanto, é nunca ter conse-
guido reativar a companhia aérea do grupo. No final dos
anos 90, ele até tentou. "Mas um jogo de interesses escu-
sos impediu o nosso retorno", afirma. Em 2007, o empre-
sário matou saudades dos ares em grande estilo. Durante
a feira de aviação de Bangalore, foi convidado a pilotar
um caça Lockheed Martin F-16 e aceitou sem pestanejar.



C A P A

O grupo Tata é o maior ícone de um fenômeno que
começou a ganhar força nos últimos cinco anos: o avanço
das multinacionais de países emergentes. Estudo da con-
sultoria KPMG mostra que 49 empresas de países ricos
foram adquiridas em 2003 por empresas com sede em lu-
gares como índia e China. Em 2006, esse número pulou
para 119 - aumento de mais de 50%. Entre as empresas
que mais compraram está a Vale, que mudou seu logo e
deixou de ser chamada de Vale do Rio Doce para facilitar
a pronúncia por parte de funcionários, clientes e fornece-
dores estrangeiros. Em janeiro, a multinacional brasileira
negociava a compra da mineradora anglo-suíça Xtrata. O
valor do negócio? Até US$ 90 bilhões, segundo a previsão
de analistas. Se for concretizada, esta será a maior transa-
ção já feita por uma companhia brasileira. A notícia chega
ao mercado menos de um ano depois que a Vale anunciou
a compra de uma série de minas da canadense Inco por
quase US$ 19 bilhões. Desde 1997, a companhia incorpo-
rou 19 concorrentes, em transa-
ções que somam R$ 50 bilhões.

Algumas mudanças na
economia mundial explicam a
estratégia agressiva de empre-
sas como a Tata e a Vale. O cres-
cimento da economia de países
emergentes, principalmente os
que formam o Bric (Brasil, Rús-
sia, índia e China), tirou milhões
de pessoas da linha de pobreza.
Com um pouco mais de dinheiro
no bolso, elas passaram a com-
prar - e com isso as empresas
desses países lucraram como
nunca. Aliado a isso, o mundo
viu disparar o valor das commodities (como o petróleo, que
ultrapassou recentemente a barreira dos US$ 100 por bar-
ril), a desvalorização do dólar (em lugares como a índia, ele
caiu 15% em relação à rúpia) e a entrada de muitas compa-
nhias no mercado acionário (a chinesa PetroChina passou
a ser a empresa com o maior valor de mercado do mundo,
US$ l trilhão, depois que suas ações dispararam na bolsa).
E o cenário perfeito para o avanço das empresas de países
emergentes. "Elas têm ambição de ser verdadeiras multina-
cionais globais", diz Ravi Chanmugam, analista da consul-
toria Accenture especializado em países emergentes. "Não
querem mais ser apenas a maior empresa de seus países."

São vários os motivos que levam essas compa-
nhias a buscar oportunidades no exterior. A fabricante
de computadores chinesa Lenovo precisava de uma rede

A Tata é o maior
emblema do

crescimento das
multinacionais
de países em

desenvolvimento
que mudaram a
economia global

de distribuição e de uma marca forte para dar credibili-
dade a seus produtos. Em 2005, ela surpreendeu o mun-
do ao anunciar a compra da divisão de computadores
pessoais da gigante americana IBM - um dos grandes
ícones da revolução tecnológica dos últimos anos - por
US$ 1,2 bilhão. A idéia parecia tão estapafúrdia que so-
freu restrições dentro da empresa. "Foi muito difícil
convencer o conselho de que a decisão era acertada", afir-
ma Yang Yuanqing, presidente da Lenovo e conhecido
em seu país como o Bill Gates da China. Com o negócio,
a fabricante ganhou uma rede de distribuição instala-
da em mais de 70 países. De quebra, a Lenovo assumiu
o terceiro lugar no mercado mundial de computadores.
Agora, seu objetivo é assumir o topo do pódio, deixando
para trás pesos pesados da indústria, como a HP e a Dell.

É difícil expressar o número exato de empresas em
condições de sair de países em desenvolvimento e alçar
vôo nos mercados ricos. Um dos estudos mais respeitados

sobre o assunto foi feito pela
americana Boston Consulting
Group (BCG). A consultoria
levantou 100 multinacionais
emergentes que se encontram
em estágio avançado de expan-
são global. Batizadas de "desa-
fiantes globais", elas deverão
dobrar de tamanho até 2010, e
boa parte delas estará entre as
cinco maiores forças mundiais
de seus setores. De acordo com
a revista Fortune, o estudo do
BCG virou uma espécie de li-
vro de cabeceira do presidente
mundial da General Electric,

Jeffrey Immelt. Ele consulta a lista constantemente para
saber quais são as empresas que representam uma séria
ameaça aos seus negócios, quais podem ser consideradas
suas clientes e com quem pode fechar parcerias em mer-
cados estratégicos. O grupo Tata certamente está na alça
de mira de Immelt e de outros executivos de empresas em
países ricos. Mas talvez seja tarde demais para isso. Com
o lançamento do Nano, os indianos podem ter dado iní-
cio a um novo movimento no capitalismo. Se o carro de
Ratan Tata representar metade da revolução que se ima-
gina, o grupo terá passado de reprodutor eficiente das
inovações industriais produzidas no Ocidente a produtor,
ele mesmo, de uma novidade capaz de sacudir o mercado
global. Seria, sem exagero, algo inédito na história das ino-
vações - e tudo se deve a um carrinho de US$ 2, 5 mil.

Text Box
Fonte: Época Negócios: inspiração para inovar, n. 12, p. 52-70,  fev. 2008.




