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Fabricante de utilitários e carros de passeio, a empresa indiana quer fazer do país seu terceiro 
maior mercado 

 
Novos mercados: Anand Mahindra, filho do fundador, aposta no crescimento do mercado brasileiro. 

 
Para chegar ao prédio onde funciona a sede do grupo Mahindra, um conglomerado que faturou 
US$ 6,2 bilhões em 2007 e que tem negócios em áreas tão diversas quanto indústria 
automotiva e entretenimento, é preciso enfrentar o caótico trânsito de Mumbai, capital 
financeira da Índia e terceira metrópole do país, com 19 milhões de habitantes. Imponente, o 
edifício chama a atenção num bairro repleto de favelas. É no último andar, numa sala com 
vista para um bonito jardim, que surge Anand Mahindra, filho do fundador da empresa e que 
hoje ocupa o cargo de vice-presidente, embora a gestão dos negócios esteja efetivamente em 
suas mãos. Simpático e sorridente, ele quer de cara informações sobre o Brasil. Antes de 
conceder entrevista exclusiva à DINHEIRO, faz perguntas sobre a música brasileira e tece 
elogios ao País. “Amo o Brasil. Acho que será um dos maiores do mundo, graças à sua 
independência de energia”, diz. “As novas descobertas de petróleo, além do uso do etanol, 
fazem do Brasil o mais forte dos BRICs.” Sobre Lula, também não economiza afagos. “Tivemos 
uma reunião e Lula disse aos empresários brasileiros que deviam agir mais como os indianos”, 
afirma. “Ele é muito honesto, diz o que quer. O Brasil tem que ser mais empreendedor, 
conquistar o mundo.” 

 
Fábrica da empresa em Mumbai 



 
 
Fundada há 62 anos, a Mahindra detém atualmente metade do mercado indiano de utilitários e 
SUVs. Seus tratores conquistaram 20% do segmento de 20 a 60 cavalos dos Estados Unidos e 
a linha Scorpio, formada por um utilitário esportivo e dois modelos de picapes, é vendida na 
Espanha, Itália, África do Sul e também no Brasil. O grupo tem planos ambiciosos para o País. 
“Em dez anos, quero ver o Brasil como nosso terceiro mercado, atrás apenas da própria Índia 
e dos Estados Unidos”, afirma Pravin Shah, vice-presidente para operações globais da marca. 
Para reforçar sua presença mundial, a Mahindra contratou Pawan Goenka, indiano que 
trabalhou durante 14 anos na GM. Goenka comanda todo o setor automotivo da corporação. 
 
Por enquanto, a presença da Mahindra em território brasileiro é tímida. Em parceria com o 
grupo nacional Bramont, os indianos investiram no final de 2007 R$ 100 milhões para montar 
a linha Scorpio em Manaus. Atualmente, são vendidas 80 unidades por mês. Segundo Anand, 
o grande desafio é vencer o preconceito natural contra a montadora indiana, desconhecida fora 
de seu país e sem uma imagem formada junto aos consumidores. 
 

 
Para ganhar o mundo: Pawan Goenka, presidente do setor automotivo, quer fazer do utilitário Scorpio 
uma marca global 
 
 
É justamente na construção da marca que Mahindra trabalha agora. 
 
“Não quero ser conhecido como uma empresa de produtos baratos”, diz. “Deixemos isso para 
as montadoras chinesas.” Segundo ele, as grandes montadoras não têm a mesma agilidade 
para atender às novas demandas dos clientes. “Jack Nasser, da Ford, me disse há alguns anos 
que só restariam seis grandes montadoras globais. Hoje, Jack está desempregado e eu não”, 
diz. De acordo com Anand, o mercado fragmentou-se em múltiplos segmentos e as 
montadoras precisam estar preparadas para produzir, em tempo recorde, exatamente o que o 
consumidor quer. 
 
Na Índia, a concorrência é pesada. No começo do ano, Ratan Tata, dono da empresa que leva 
o seu nome, surpreendeu o mundo ao exibir o Nano, o carro mais barato do mundo, que será 
vendido no mercado indiano por US$ 2,5 mil a partir de janeiro de 2009. Com a abertura 
econômica do setor automotivo indiano em 1991, antes regulado pelo Estado, a Mahindra viu 
surgirem novos rivais. A coreana Hyundai é a atual líder em vendas de carros de passeio, com 
seu compacto i10. Além disso, Toyota, Honda e outras marcas estrangeiras já atuam no 
promissor mercado indiano. Para não perder terreno, Mahindra tem promovido associações 
com montadoras globais. Em 2005, ingressou no mercado local de carros de passeio ao 
produzir o Logan em parceria com a francesa Renault. Do alto de seu imponente prédio, Anand 
Mahindra quer mostrar que seu país e sua empresa estão prontos para conquistar o mundo. 
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