
A GÊNESE
DO CARRO
MAIS BARATO
DO MUNDO
"Dá para economizar ainda mais?" Durante seis anos, os
engenheiros da Tata Motors, na índia, trabalharam regidos
por esse mantra. Depois de criar mais de 30 patentes,
eliminar peças redundantes e envolver a cadeia de
fornecedores no processo criativo, eles chegaram lá
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Segundo uma das lendas mais conhecidas a respeito do poder da
colaboração, um frade pobre e faminto, depois de pedir pouso
numa casa, tirou do bolso uma pedra lisa, colocou-a numa pane-
la com água e começou a cozinhar uma sopa. Sensibilizados com

a cena, um a um, os habitantes da residência começaram a contribuir com
ingredientes para engrossar o caldo, acabando por transformar o prato
numa iguaria saborosa. Na índia, durante a concepção do Nano, um pro-
cesso semelhante se repetiu, mas com a lógica invertida. Durante meses,
funcionários graduados da Tata Motors, montadora responsável pelo pro-
jeto, eram chamados a olhar os protótipos do modelo e opinar sobre quais
peças e processos poderiam ser subtraídos, como medida de economia.
Paralelamente, uma equipe de 500 engenheiros tentava encontrar outras
idéias viáveis para eliminar peso ou redundâncias no automóvel. Cada
uma das sugestões era inicialmente testada no computador antes de ser
validada com protótipos nas pistas de teste. Ao final, o esforço conjunto
foi fundamental para chegar à meta estabelecida pela empresa — criar o
carro mais barato do mundo.
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No final do mês passado, durante o
lançamento comercial do Nano. no pal-
co do Parsi Gynkhana. centro de eventos
no coração de Mumbai, duas pessoas
estavam especialmente exultantes com
o resultado do trabalho. Uma delas era o
empresário Ratan Tata. dono do conglo-
merado industrial com quase uma cente-
na de empresas e faturamento anual
perto de 50 bilhões de dólares. Entre as
companhias do grupo está a Tata Motors,
maior montadora de automóveis da índia.
Ao som dos primeiros acordes do poema
sinfônico Assim Falou Zaratustra, de
Richard Strauss, foi apresentada no even-
to a versão pronta e acabada do Nano,
que chega aos consumidores pelo preço
de 2 000 dólares. "Muita gente achou
que nossa proposta de fazer um automó-
vel de boa qualidade por esse preço era
um blefe", afirmou Tata, no evento. Per-
to do palco, uma figura bigoduda e de
estatura mediana deixava um pouco de
lado a habitual modéstia e discrição para
se comportar como um pai sorridente e
orgulhoso ao lado do filho na maternida-
de. Era Girish Wagh, o engenheiro res-
ponsável pelo Nano. "Nossa maior difi-
culdade foi a falta de parâmetros", disse
ele a EXAME. "Não havia no mercado
nenhum produto semelhante."

Quando começou a ser concebido, em
2003. o modelo indiano só chegava a
60 quilômetros por hora, não vinha com
portas e tinha o teto de plástico. A idéia
ibi uma das primeiras a ser vetadas por
Ratan Tata. "Ficou claro que não pode-
ríamos pensar numa solução que entre-
gasse aos clientes um meio-carro", afir-
ma Wagh. Em seis anos de trabalho, os
engenheiros quebraram a cabeça para
reduzir drasticamente os custos do mo-
delo sem comprometer o desempenho e
o design. O resultado foi uma minivan
com lanternas e faróis estilosos, pouco
mais de 3 metros de comprimento, espa-
ço interno para acomodar até quatro
adultos e capacidade para atingir 105 qui-
lômetros por hora. Com preço equiva-
lente a 4 600 reais, ele custa 20% do
valor do modelo mais barato vendido no
mercado brasileiro,o chinês Effa M 1000.
Seu desempenho na cidade é de 23,6
quilômetros por litro, mais que o dobro
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da média do Uno Mille. E a taxa de emis-
são de poluentes, segundo a montadora,
é de 101 gramas de gás carbônico por
quilômetro rodado, muito próxima da
marca do Toyota Prius, um dos modelos
queridinhos dos ecologistas.

NA BUSCA DE ALTERNATIVAS para eco-
nomizar em tudo o que fosse possível,
os profissionais da Tata Motors e os for-
necedores da montadora desenvolveram
mais de 30 patentes para o projeto (veja
quadro ao lado). Algumas soluções de
economia foram fáceis, como a que eli-
minou a tampa do reservatório de com-
bustível (que geraria custo de trabalho e
instalação) simplesmente instalando-o
sob o capô. Ou a que descartou um dos
parafusos de sustentação das rodas—no
Nano são apenas três parafusos. Outras
medidas para eliminar redundâncias de-
mandaram maior grau de engenhosida-
de, como o esguicho que lava o vidro
pára-brisa, que ficou integrado à palheta
do limpador. Um novo mecanismo para
ajustar o ângulo dos faróis em função do
peso do carro ajudou a economizar
10 dólares por carro produzido.

Pelo menos duas vezes por semana,
eram realizadas reuniões com os líderes
de cada grupo de trabalho do Nano para
discutir onde a montadora poderia avan-
çar mais em termos de economia. Ratan
Tata aparecia com freqüência a esses
encontros. Por inspiração do empresá-
rio, um homenzarrão de l ,90 metro de
altura, o espaço entre eixos, parâmetro
fundamental para um automóvel confor-
tável, cresceu razoáveis 10 centímetros
em comparação com as dimensões do
primeiro protótipo. Também foi por "su-
gestão" de Tata que os engenheiros de-
cidiram dar mais potência ao motor de
2 cilindros. O propulsor teve de ser de-
senhado três vezes até ganhar sua versão
definitiva. Na contabilidade final para
chegar ao carro de 2 000 dólares, pesou
ainda o custo baixo de mão-de-obra lo-
cal. Um operário de linha de montagem
na índia ganha pouco mais de 200 dóla-
res por mês, um dos salários mais baixos
da categoria no mundo.

Ratan Tata teve outra função indispen-
sável no projeto: amansar os fomecedo-
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res, muitos deles céticos sobre a viabili-
dade do carro que propunha. "Ele nos
convenceu argumentando que, se o carro
desse certo, faria parte da história e nós
estaríamos nela", disse a EXAME Harish
Lakshman, diretor da Rane, que traba-
lhou no sistema de direção. Qual foi a
sua missão? Para variar, desenvolver um
sistema que reduzisse custos e peso. "In-
tegramos o trabalho de duas peças em
uma, sem perder a confiabilidade."

Mas nem toda a boa educação e os
argumentos de Ratan Tata foram capazes
de reverter um contratempo que fulmi-
nou sua intenção de construir o Nano em
uma linha de montagem novinha em fo-
lha em Singur, na região de Bengala do
Oeste. Quando a fábrica já estava prestes
a entrar em operação, ela foi alvo de pro-
testos de agricultores insatisfeitos com
o preço que haviam recebido do governo
pela desapropriação de suas terras para
a construção da nova unidade da Tata
Motors. A situação chegou a tal ponto
crítico que Ratan Tata decidiu abandonar
o local no final do ano passado, transfe-
rindo parte das máquinas para a provín-
cia do Gujarat, a cerca de 2 000 quilô-
metros do local. Estima-se que só em
Bengala do Oeste foram 300 milhões de
dólares desperdiçados, e outros 400 mi-
lhões para montar às pressas as instala-
ções em Sanand, na província do Guja-
rat, do outro lado do país. "O conceito
em Singur era ter por perto 55 dos for-
necedores de peças e partes do Nano

para reduzir despesas com transporte e
economizar prazos de entrega", diz Da-
vid Hudson, chefe de engenharia do Na-
no. "Ou seja. dá para imaginar o tama-
nho da encrenca ao ter de transferi-los
para o outro lado da índia."

ESSA NOVELA ENVOLVENDO a fábrica
explica por que o carro chegará ao mer-
cado apenas em junho, ou seja, nove
meses depois do planejamento inicial.
Para evitar um atraso maior, as primei-
ras unidades do automóvel serão feitas
na cidade de Pantnaghar. onde há uma

fábrica da Tata Motors com capacidade
de produção de 100000 unidades
anuais. Isso até que a nova unidade de
Gujarat esteja operando a pleno vapor,
coisa que deve ocorrer no primeiro se-
mestre de 2010. Os primeiros modelos
já começaram a ser vendidos, por uma
espécie de loteria. Cada interessado de-
ve preencher um formulário e fazer um
depósito equivalente a 6 dólares. Espe-
ra-se que 2,5 milhões de indianos en-
trem na corrida para se tornar os primei-
ros proprietários do Nano. Quem for
sorteado só precisará complementar o



pagamento. E quem ficar na fila poderá
manter a opção de compra ou pegar o
dinheiro de volta daqui a um ano, cor-
rigido a uma taxa de 8.5%.

Segundo algumas consultorias, o mo-
delo tem potencial para vender, apenas
na índia, de 500 000 a l milhão de uni-
dades anuais. "Se tudo der certo, em três
anos as contas da produção do modelo
devem passar do vermelho para o azul.
quando o carro vender 350 000 unidades
por ano e a procura por ele estiver ainda
em expansão'', afirmou a EXAME o
analista financeiro indiano Vaishali

Jajoo, da sucursal da consultoria Angel
Broking, em Mumbai. A saúde financei-
ra da Tata Motors ficou mais atrelada a
esse projeto depois que suas receitas com
vendas de caminhões caíram 34,4% em
2008. Houve uma recuperação parcial
desses números nos primeiros meses de
2009. mas a montadora tem ainda outro
problema grave a resolver: a rolagem de
uma dívida de 2 bilhões de dólares, di-
nheiro usado para comprar as marcas
Land Rover e Jaguar no ano passado.

Um dos trunfos da Tata Motors para
virar esse jogo com o Nano é que. em

meio à crise financeira mundial, ele pa-
rece o veículo perfeito para os consumi-
dores que estão com o dinheiro cada vez
mais curto no bolso. Uma versão euro-
péia e outra americana do modelo já es-
tão sendo concebidas na montadora. Seu
desempenho será acompanhado de perto
pelas concorrentes, sobretudo as que já
têm projetos nessa linha. O mesmo Car-
los Ghosn, presidente da Renault e da
Nissan, que foi um dos artífices da idéia
de colocar dinheiro na antiga linha de
produção da romena Dada — e com ba-
se nela criar o Logan. que se transformou
num sucesso mundial — associou-se à
Bajaj. fabricante de motocicletas india-
nas. Sua intenção: produzir até 2011 um
automóvel com preço estimado em 3 000
dólares, também de olho nos consumi-
dores da índia. A Toyota está tentando
chegar a um modelo de 6 500 dólares, e
a GM. em parceria com a coreana
Daewoo, tenta desenvolver um projeto
similar. É a prova de que o Nano já pro-
vocou impacto considerável e pode en-
trar para a lista dos modelos que muda-
ram para sempre a cara da indústria au-
tomobilística (veja quadro abaixo).
"Após a demonstração de corte de custos
de produção feita pelo Nano, pode apos-
tar que nenhuma outra montadora fará
seus carros da mesma forma", diz Daryl
Holley. chefe de operações da empresa
de TI californiana Ariba, que forneceu
softwares de gerenciamento para o pro-
cesso de produção do carro da Tata.
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