
Um grande porto, 
incentivos fiscais 
e combate à 
burocracia fazem de 
Chennai o principal 
polo de produção 
e exportação 
de carros do país 
LUCIENE ANTUNES 

no sul da Índia, 
a mais nova e moderna fá
brica da aliança Renault-
Nissan. A unidade entrou 

em operação em maio deste ano e re
cebeu a maior parte dos 4 bilhões de 
dólares em investimentos reservados 
em 2009 para a expansão do grupo co
mandado pelo executivo Carlos Ghosn. 
Em sua primeira etapa, a fábrica, ins
talada em uma área de 259 hectares, 
produzirá o compacto Nissan Micra 
para o mercado indiano e para expor

tação para mais de 100 países da Euro
pa, do Oriente Médio e da África. Nos 
próximos anos, nove modelos devem 
ser fabricados, incluindo o Koleos e o 
Fluence, da Renault. Com capacidade 
de produção de 400 000 automóveis 
por ano, a unidade veio para se avizi
nhar de outras montadoras internacio
nais que, nos últimos anos, despejaram 
bilhões de dólares na região de Chen
nai e estão transformando rapidamen
te a economia local. "Em pouco mais 
de uma década, Chennai se tornou o 
principal polo de produção e exporta-



ção de automóveis da Índia e um dos 
que mais crescem no mundo. A região 
é atualmente a alternativa mais vanta
josa para as empresas do setor que de
sejam ingressar no mercado indiano", 
disse a EXAME VG Ramakrishnan, di
retor da consultoria americana Frost & 
Sullivan para Sudeste Asiático, Oriente 
Médio e norte da África. 

Nos anos 90, as duas primeiras gran
des montadoras estrangeiras fincaram 
suas bandeiras na região, atraídas por 
incentivos fiscais oferecidos pelo go
verno do estado de Tamil Nadu, além 

da abundância de mão de obra barata e 
qualificada e da proximidade do porto 
de Chennai. A americana Ford chegou 
em 1995 e a coreana Huyndai, que hoje 
tem a segunda maior participação no 
mercado indiano, atrás da Maruti-Su-
zuki, instalou-se na região um ano de
pois. Entre as duas fábricas, separadas 
por cerca de 45 quilômetros, criou-se 
uma espécie de corredor tecnológico, 
onde também se instalaram centenas 
de empresas, principalmente as ligadas 
ao setor automobilístico, como as mon
tadoras BMW, Daimler e Mitsubishi, a 

fabricante francesa de pneus Michelin 
e a produtora de vidros Saint-Gobain. 
Devido ao grande crescimento da in
dústria, a quarta maior metrópole in
diana ganhou dos especialistas o apeli
do de "Detroit da Índia". A atividade 
emprega mais de 200 000 pessoas e é 
responsável por cerca de 12% do PIB 
do estado de Tamil Nadu. Estima-se 
que, em 2012, Chennai produzirá 1,5 
milhão de veículos por ano, mais do que 
qualquer estado americano hoje. 

Assim como as regiões em torno de 
Mumbai, na costa ocidental do país, e 



da capital, Nova Délhi, ao norte, Chen-
nai tornou-se um importante centro de 
tecnologia na Índia graças ao surgi
mento de companhias e universidades 
locais, especialmente a partir dos anos 
60. Mas foi somente com a abertura 
econômica, em 1991, que a cidade in
gressou na atual fase de expansão e se 
tornou uma das jurisdições mais efi
cientes em atrair investimentos estran
geiros em um país famoso pela buro
cracia e pela instabilidade política. O 
governo de Tamil Nadu tem sido bem-
sucedido ao direcionar investimentos 
privados, por exemplo, para melhoria 
da infraestrutura de logística e de ele
tricidade. De acordo com um estudo 
recente divulgado pela consultoria in
glesa PricewaterhouseCoopers, Chen-
nai já é a cidade com o quinto maior 
PIB da Índia, estimado em 67 bilhões 
de dólares em 2009, em paridade de 
poder de compra. "Chennai reúne as 
melhores condições para fazer negó
cios no setor automotivo na Índia", diz 
Michael Boneham, diretor executivo 
da Ford no país. A Ford investiu cerca 
de 1 bilhão de dólares em sua linha de 
produção local, que emprega tecnolo
gias exclusivas, como uma piscina de 
testes para garantir que seus carros 
sejam resistentes a infiltrações ao en
frentar eventuais enchentes durante o 
período de monções. 

PARADOXO INDIANO 
Como na maioria dos casos de cresci
mento intenso, no entanto, a expansão 
da indústria automotiva de Chennai 
expõe fragilidades que não se resolvem 
na mesma velocidade em que milhares 
de novos carros se enfileiram nos pátios 
das fábricas. Em junho, parte da pro
dução da Hyundai, que emprega mais 
de 10 000 operários, foi paralisada por 
vários dias devido à quarta greve em 
dois anos mobilizada por líderes sindi
cais, que reivindicam melhores salários 
para a categoria. O trânsito tem ficado 
cada vez mais caótico na medida em 
que a ciasse média emergente e a cres
cente população de expatriados que 
chegam para trabalhar nas multinacio
nais aumentam a frota de automóveis, 
e os aluguéis em alguns bairros estão 

se tornando proibitivos para os india
nos de renda média. "Apesar dos avan
ços recentes, as estradas que conectam 
as cidades do entorno à região portuá
ria precisam melhorar. E o porto tem 
de aumentar a eficiência e se moderni
zar para acompanhar o aumento das 

exportações", diz Ramakrishnan, da 
Frost & Sullivan. O florescimento de 
Chennai como uma Detroit dos tempos 
modernos depende assim da melhoria 
de uma das infraestruturas mais enve
lhecidas e obsoletas do mundo. Eis, 
mais uma vez, o paradoxo indiano. 
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