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O segredo da Toyota
JOÃO SORIMA NETO

A indústria automobilística vive
uma das maiores crises de sua
história. Líder mundial na produ-

ção de veículos, a General Motors luta
para evitar a concordata. A Ford anun-
ciou seu segundo grande plano de rees-
truturação em menos de uma década. A
Volks vai demitir 20 mil funcionários.
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Poucas empresas de grande porte no se-
tor têm escapado do prejuízo ou do ris-
co de quebrar. Uma, em especial, tem
passado ao largo da maré. Trata-se da
Toyota, montadora que mais cresce no
mundo. Desde o ano 2000, metade do
aumento da produção mundial saiu de
suas fábricas. A Toyota lucrou no ano
passado US$ 11,4 bilhões, mais que as
12 principais concorrentes juntas. Em
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seu atual ritmo de expansão, deve che-
gar ao fim do ano como a maior fabri-
cante de automóveis do mundo, ultra-
passando a GM. Para completar, a To-
yota é a pioneira na produção dos car-
ros híbridos, tecnologia-chave para o fu-
turo da indústria.

Qual é o segredo da Toyota? Sua fór-
mula se baseia numa obsessão: a elimi-
nação de qualquer desperdício e a bus-
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ca incessante por melhor qualidade e
custos mais baixos. Hoje, essas idéias
soam como lugar-comum para a indús-
tria. Mas foi a Toyota, liderando outras
montadoras japonesas, que as firmou
como padrão internacional. Quando seus
carros começaram a ser vendidos nos
Estados Unidos e na Europa, nos anos
70, os consumidores estavam habitua-
dos com modelos grandes e caros, que
costumavam ter muitos defeitos. O su-
cesso dos veículos mais confiáveis e ba-
ratos vindos do Japão levou todas as
montadoras a rever seus conceitos. Mui-
tas adotaram idéias lançadas pela Toyo-
ta, como a de não ter estoques e só reu-
nir as peças na linha de montagem
quando for preciso, prática conhecida
como just-in-time. Mas, mesmo copian-
do, ninguém conseguiu reproduzir o es-
pírito original da Toyota.

Esse estilo único pode ser visto em
qualquer unidade, da chamada Cida-
de da Toyota, em Nagoya, à filial bra-
sileira em Indaiatuba, interior de São
Paulo. Em suas fábricas, tudo é sin-
cronizado e medido. A cada minuto, sai
um novo carro da linha de montagem.
A busca incessante por melhorias não
fica só no discurso. E incorporada à ro-
tina de trabalho. Os 265 mil funcioná-
rios são treinados para resolver qual-
quer problema e têm autonomia para
interromper a produção quando neces-
sário. Tudo de forma rápida, evitando
paralisações demoradas e perda de
tempo. O treinamento é contínuo. Há
equipes de instrutores que viajam pe-
las 53 fábricas, em 27 países, divulgan-
do os mesmos conceitos. Os emprega-
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dos são desafiados a atingir metas am-
biciosas. O desafio atual é elevar a par-
ticipação no mercado mundial de 10%
para 15%. "Vamos atingir esse obje-
tivo até 2010", disse a ÉPOCA Ai Ishio-
ta, porta-voz da montadora no Japão.
Há quem aposte que essa meta será
cumprida em dois anos.

Um segundo ponto importante da fór-
mula da Toyota é não se acomodar nun-
ca. A empresa está sempre em reestru-
turação, buscando reduzir custos. Não
se trata de reagir a crises, mas de au-

EM PRIMEIRO

Neste ano, a Toyota vai desbancar
a General Motors como a maior

montadora do mundo, em veículos
produzidos - em milhões de unidades

mentar o poder de competição. "A To-
yota nunca passou por reestruturações
para lidar com crises de perda de mer-
cado. Suas mudanças são sempre para
melhorar", diz José Roberto Ferro, cria-
dor do Lean Institute Brasil, organiza-
ção especializada no conceito de pro-
dução enxuta da Toyota. A obsessão
por corte de gastos é uma das marcas
do atual presidente mundial da empre-
sa, Katsuaki Watanabe. Ele está à fren-
te do projeto Construção da Competi-
tividade de Custos para o Século 21
(CCC 21). Na prática, o plano visa a en-
xugar ainda mais os gastos, já mais bai-
xos que os da concorrência. Nos últi-
mos cinco anos, trouxe uma economia
de mais de US$ 10 bilhões. Com mais
dinheiro em caixa, a Toyota pode ago-
ra se expandir. Enquanto a GM e a Ford
fecham fábricas nos EUA, a Toyota abre
novas unidades lá, no México, na Tai-
lândia, na Rússia e na China.

Uma terceira razão para o sucesso da
empresa é a rapidez para se adaptar a
mudanças de mercado. A Toyota é ca-
paz de lançar um modelo em 12 meses,
um terço do tempo de outras montado-
ras. Essa velocidade permite desenvol-
ver um novo carro logo quando a empre-
sa vê uma brecha de mercado ou então
reagir a lançamentos bem-sucedidos dos
concorrentes. Foi assim que a Toyota con-
seguiu responder rapidamente à chega-
da dos modelos de luxo americanos e eu-
ropeus ao mercado japonês na década
de 90. Hoje, tem 60 modelos à venda
só no Japão e várias diferentes versões
no exterior. Também foi graças a essa agi-
lidade que a Toyota tomou mercado
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de marcas tradicionais nos Estados Uni-
dos. Com a alta do petróleo, os america-
nos passaram a procurar carros mais
compactos e econômicos. As montado-
ras de Detroit demoraram a se mexer. Já
a Toyota lançou há dois anos o Scion xB,
um compacto que custa US$ 15 mil e
agrada especialmente ao público mais
jovem. Foi um sucesso. Agora, ela é pio-
neira nos carros híbridos.

O Brasil é um dos poucos lugares on-
de a imagem da Toyota ficou durante
muito tempo associada ao atraso. Du-
rante anos, ela manteve aqui um mode-
lo ultrapassado, o jipe Bandeirantes, que
nada tinha a ver com sua fama de em-
presa de ponta. De acordo com um con-
corrente, a fabricação do jipe foi a ma-
neira encontrada para manter os conta-
tos no mercado brasileiro sem correr
maiores riscos. Na virada da década, a
Toyota resolveu voltar a investir no país,
desta vez seguindo à risca seu padrão
internacional. Deu prioridade à rentabi-
lidade. Em vez de entrar nas áreas mais
congestionadas, como a dos carros po-
pulares, especializou-se no segmento de
modelos acima de R$ 40 mil. Lançou no
Brasil o Corolla, o carro mais vendido da
história (30 milhões de unidades), e pas-
sou a exportá-lo para outros países da
América do Sul, América Central e Ca-
ribe. A Toyota ainda detém menos de
5% do mercado brasileiro, mas foi uma
das únicas montadoras no país a dar lu-

cro no ano passado, ao lado de Ford e
Fiat. "A Toyota tem bala para ser mais
agressiva no Brasil. Mas sua estratégia
é ir devagar, pensar no longo prazo", diz
Corrado Capelano, analista da consul-
toria Roland Berger.

Aqui também ficam evidentes os ris-
cos do modelo da Toyota. A empresa não
consegue formar mão-de-obra qualifi-
cada em pouco tempo. Por isso, não de-
verá construir tão cedo uma nova fábri-
ca no país para manter seu crescimento.
Segundo especialistas, antes de 2008 a
expansão não deverá sair do papel. Es-
se é o mesmo dilema que se repete em
outros países. A Toyota cresce rápido de-

mais e já produz mais carros no exte-
rior que no Japão. Em seu processo de
globalização, ela até abriu mão de uma
velha tradição e nomeou executivos es-
trangeiros para fazer parte da diretoria
mundial. Também ampliou seu raio de
ação para o setor de financiamentos. Seu
braço financeiro dobrou de tamanho em
cinco anos e já tem ativos de US$ 46 bi-
lhões. O grande desafio é continuar cres-
cendo em ritmo acelerado sem perder
a essência de sua filosofia de trabalho.
A Toyota se tornou a montadora de maior
sucesso no mundo porque nunca se aco-
modou. Para continuar no topo, terá de
se manter incomodada. •

52 Foto: Beawiharta/Reuter ÉPOCA 6 DE MARÇO, 2006

GESTÃO




