
B
em no meio da fá-
brica de automóveis
da Toyota na cidade
de Georgetown, no
estado "caipira" de
Kentucky, Estados

Unidos, fica o galpão de pintura,
aonde as carrocerias metálicas nuas
dos carros chegam para receber ca-
madas de tinta antes de retornar à
linha de produção para a instalação
do interior e do motor. Todos os dias,
2 mil Camrys, Avalons e Solaras des-
lizam para serem pintados de uma
dentre uma dúzia de cores por robôs
cuidadosamente programados.

O galpão de pintura de Geor-
getown é vasto e apinhado, mas
tem duas amplas áreas de chão de
concreto abertas, cada uma do ta-
manho de uma quadra de basquete.
A história de como esses espaços
passaram a ficar livres -toneladas de
equipamentos desmontados e retira-
dos- é realmente a história de como
a Toyota reformulou o mercado de
automóveis norte-americano.

É a história do gênio da empre-
sa: uma concorrência insaciável que
não pareceria americana se não
fossem todos os americanos que a
fazem acontecer. A competitividade
da Toyota é quieta, interna e au-
tocrítica. Está enraizada em uma
obsessão pela melhoria que ela
consegue inculcar em cada um de
seus funcionários, uma penetrante

falta de complacência com qualquer
coisa que tenha sido atingida no
dia anterior.

O resultado é um contraste
surpreendente no setor automobi-
lístico. Em uma época em que as
chamadas "Três Grandes", como são
conhecidas as montadoras norte-
americanas Ford, General Motors
e Chrysler, estão se debatendo, a
Toyota está prosperando. Só no ano
passado, a Ford e a GM demitiram
46 mil empregados norte-america-
nos; juntas, anunciaram o fecha-
mento de 26 fábricas no país nos
próximos cinco anos. A Toyota nun-
ca fechou uma fábrica nos Estados
Unidos; ela abrirá uma no Texas
neste semestre e outra em Ontário,
Canadá, em 2008. Detroit não está
sendo superada pelas importações:
60% dos carros que a Toyota vende
nos Estados Unidos são feitos aí.

A Toyota não tem convulsões
corporativas —e nunca teve. Ela
se reestrutura um pouco em cada
turno de trabalho. E para isso que
servem os espaços abertos no galpão
de pintura em Georgetown.

Chad Buckner ajudou a limpar
esses espaços. Com 35 anos, leve
sotaque sulista e ar prestativo, ele é
gerente de engenharia no departa-
mento de pintura, ao qual chegou
direto da University of Kentucky
13 anos atrás. Toda sua carreira foi
passada na Toyota.

Em 2004, uma carroceria ficava
dez horas na pintura. Como hoje,
os robôs faziam a maior parte do
trabalho, mas eram abastecidos de
tinta por longas mangueiras vindas
de tanques de estocagem. "Se esti-
véssemos pintando um carro de ver-
melho, antes de pintar o próximo de
branco, tínhamos de parar, esvaziar
a tinta vermelha das tubulações e da
ponta do aplicador e recarregá-las
com a próxima cor", diz Buckner. A
fábrica de Georgetown literalmente
jogava fora 30% das caras tintas que
comprava, limpando o equipamento
e as mangueiras de fornecimento
ao trocar as cores.

Agora, cada robô de pintura,
oito por carro, seleciona um cilin-
dro de tinta do tamanho de uma
garrafa grande de água. Um disco
rotativo no fim dos braços do robô
joga névoas de tinta na carroceria.
Quando um carro é pintado -o que
leva apenas alguns segundos-, o
cartucho de tinta é colocado de
volta na prateleira, e outro cartu-
cho recém-carregado é selecionado
pelo robô.

Nenhuma mangueira precisa ser
lavada. Não existe limpeza entre os
carros. Toda a tinta está nos cartu-
chos, que são carregados automati-
camente de reservatórios. Os carros
não precisam ser agrupados por cor
-sistema que economizava tinta,
mas causava constantes atrasos. Eles



agora passam oito horas na pintura,
em vez de dez. O galpão de pintura
comporta a qualquer momento 25%
menos carros do que antes. Tinta
desperdiçada? Praticamente zero. O
que antes exigia cem galões agora
requer 70.

Os benefícios se espalham. Não
só Georgetown usa menos tinta,
como também compra menos sol-
vente de limpeza e reduziu drasti-
camente os custos de descarte para
ambos. Além da nova programação
para fazer com que os robôs pintem
mais depressa, a equipe de Buck-
ner aumentou a eficiência de suas
cabines de pintura do tamanho de
um lava-jato de 33 carros por hora
para 50.

"Estamos tendo o mesmo volu-
me com duas cabines que tínhamos
com três", conta Buckner. "Então,
nós desativamos uma das cabines."
Se você quiser cortar sua conta de
energia, tente desligar um forno
grande o bastante para secar 25 car-
ros. Os funcionários desmontaram a
Cabine C de pintura final, deixando
as áreas abertas para algumas tare-
fas futuras.

E o que Buckner e sua equipe fa-
zem com uma melhoria operacional
triunfal como essa? Em resposta, ele
vai até a segunda área aberta, onde
ficavam os robôs de aplicação de
selante. Eles também foram "des-
montados". Buckner aponta outra
cabine de tinta básica, que a equi-
pe de engenharia está trabalhando
agora para eliminar.

De fato, desligar a Cabine C de
tinta final liberou vários engenhei-
ros de manutenção, que deslocaram
sua atenção para acelerar a próxima
fase de mudanças. Assim, o sucesso
se torna a plataforma para melho-



rias futuras. Buckner e sua equipe
esperam cortar em breve quase
metade da quantidade de espaço
que a pintura necessita -tudo isso
enquanto continuam a pintar 2 mil
carros por dia.

Para Buckner, as melhorias da
pintura não são "projetos" ou "inicia-
tivas". Elas são o trabalho -seu traba-
lho-, todos os dias, todas as semanas.
Essa é uma das sutis, porém distintas,
características da fábrica da Toyota.
Os supervisores e diretores não são
"chefes" em qualquer sentido tradi-
cional. Sua tarefa é encontrar manei-
ras de fazer o trabalho melhor: com
mais eficiência e mais eficácia.

"Estamos todos incrivelmente
orgulhosos do que conseguimos",
afirma Buckner, um pouco confuso
por sua atitude poder ser conside-
rada incomum. "Mas você não pára.
Você não pára. Não existe razão
para estar satisfeito."

O PROCESSO DO PROCESSO
O que é tão surpreendente sobre

a fábrica da Toyota de Georgetown

é que, na verdade, ela parece apenas
uma fábrica de carros. E realmen-
te um grande cérebro -um tipo de
laboratório concentrado em uma
única missão: não como produzir
carros, mas como produzi-los me-
lhor. Os carros que ela produz -um
em cada 27 segundos- são consi-
derados apenas um subproduto da
missão maior. Carros melhores, é
claro; mas melhores maneiras de
produzi-los. Não é apenas o produ-
to, é o processo.

O processo, de fato, é fundamen-
tal —tão importante que "a Toyota
também tem um processo para en-
sinar como melhorar o processo",
informa Steven J. Spear, professor
sênior do MIT que vem estudando
a Toyota há mais de uma década. O
trabalho é realmente triplo: produ-
zir carros, produzir melhor os car-
ros e ensinar a todos como produzir
melhor os carros. Em seu peculiar
estilo olímpico, a Toyota adiciona
mais um nível: está sempre buscan-
do melhorar o processo que melho-
ra todos os outros processos.

Existe certa sensibilidade zen
para isso -mas também uma quali-
dade incansavelmente competitiva,
obstinada e capitalista. Se sua fábri-
ca só produz carros, uma vez por dia
a sirene toca e é hora de ir embora,
não há mais carros para produzir
nesse dia. Se sua fábrica está crian-
do uma nova maneira de produzir
carros, a sirene nunca toca e você
nunca termina o serviço.

Sem alarde, a Toyota está con-
fundindo a sabedoria convencional
sobre a produção norte-america-
na. Ela não está terceirizando; está
criando empregos nos Estados Uni-
dos. Não está tendo problemas ao
fazer produtos complexos no país;
está abrindo fábricas tão rapida-
mente quanto seus sistemas e pa-
drões de qualidade permitem. Está
oferecendo salários pela tabela de
sindicato e bons seguros de saú-
de (para evitar ser sindicalizada)
e vendendo os produtos que seus
funcionários norte-americanos fa-
zem para norte-americanos, com
mais lucratividade e menor custo
do que seus concorrentes nos Esta-
dos Unidos.

Então, coloque de lado tudo que
você pensa que sabe sobre o atual
estado do setor automobilístico nos
Estados Unidos. E claro, a Toyota
goza de algumas vantagens estrutu-
rais na forma de custos mais baixos
de assistência à saúde e aposenta-
doria. Mas a verdadeira razão de
estar tendo sucesso é o fato de pes-
soas como Chad Buckner dizerem:
"Não existe motivo para estarmos
satisfeitos". Não é apenas a maneira
como a Toyota produz os carros;
é a maneira como ela pensa sobre
produzir carros.

Esse pensamento não é novo:
produção enxuta e melhoria contí-
nua têm estado por aí há mais de um
quarto de século. No entanto, a inces-
sante, quase mecânica, repetição
dessas frases camufla o real poder
por trás de tais idéias. A melhoria
contínua é tectônica. Ao questionar
constantemente as coisas que você



faz, ao corrigi-las incessantemente,
você não ultrapassa sua concorrên-
cia no próximo trimestre. Você a
ultrapassa na próxima década.

A Toyota está longe de ser infa-
lível, é claro. Nos últimos dois anos,
recalls por problemas de qualidade e
segurança cresceram drasticamente
-evidência da tensão que o cresci-
mento rápido coloca até nos melho-
res sistemas. Mas esses problemas
de qualidade chamaram a atenção
dos diretores sêniores da Toyota. Na
arena maior, onde a estratégia não
é produzir carros, mas sim produzi-
los melhor, você cria uma vantagem
competitiva perpétua. No momento
em que você ultrapassa seus concor-
rentes, eles não estão somente um
ponto atrás de você, necessitando de
uma reorganização e de um surto
de vendas para retomar a liderança.
Eles estão uma década atrás -ape-
nas não percebem.

A HISTÓRIA DOS TAMBORES
A fábrica da Toyota de George-

town fica em uma área verde plana
como uma mesa. O edifício é baixo,
porém tão extenso que segue até o
horizonte, não importa para que
lado você olhe. O interior é suficien-
te para jogar cem partidas de fute-
bol, com espaço para a torcida nas

arquibancadas. Uma rede de ruas
de tráfego intenso passa pelo lugar,
com faixas nos dois sentidos.

Os carros são os objetos mais
complexos que a maioria das pes-
soas usa rotineiramente; vê-los sen-
do produzidos é puxar a cortina da
engenhosidade humana bruta. Em
Georgetown, essa engenhosidade
freqüentemente aparece de manei-
ras inesperadas e simples.

Howard Artrip, de 45 anos, está
na linha de produção ao lado de
uma pilha de tambores de plástico
azuis cheios de pára-sóis e cintos
de segurança. Logo adiante dele e
da pilha de caixas, uma fileira de
Camrys e Avalons vai passando, re-
cém-pintados, porém vazios -sem
motor, sem painel, sem assentos.

Artrip, diretor da área de mon-
tagem, conta a história de como os
tambores -recipientes comuns feitos
de plástico- resolveram um proble-
ma de tomada de decisão. "Existiam
oito pilhas de peças aqui", diz ele.
As pilhas lotavam a estação de tra-
balho, dando ao funcionário acesso
imediato a todas as peças possíveis.
O operador via o carro chegando
pela fileira, ia até as pilhas de pára-
sóis e cintos de segurança e, explica
Artrip, "pegava as peças corretas
e corria para o carro". Ele ou ela
entrava no carro, que vinha em mo-
vimento lento, instalava os cintos e
os pára-sóis, voltava para o chão da
fábrica e fazia de novo. Tudo isso
em 55 segundos, o tempo invariável
que cada carro passava lentamente
em movimento em cada estação de
trabalho.

O problema era que existiam 12
possíveis combinações de pára-sóis
e nove variações de cintos de segu-

rança. Portanto, decidir quais peças
pegar tinha se tornado um trabalho
especial. Em cada turno, 500 car-
ros passavam pelas pilhas, cada um
deles necessitando de quatro peças
específicas: 2 mil probabilidades
de cometer um erro. Até mesmo
com 99% de perfeição, cinco carros
por turno estavam com pára-sóis
ou cintos de segurança errados. O
trabalho -instalar as peças- havia
passado a envolver muitas tomadas
de decisão sem sentido.

Então, uma equipe de funcio-
nários da montagem tomou uma
decisão real: "Não faça o trabalha-
dor pegar as peças; deixe-o concen-
trar-se em instalá-las". A idéia parece
óbvia em retrospectiva: entregar um
kit de pára-sóis e cintos de segurança
pré-escolhidos -um kit por carro,
cada um contendo exatamente as
partes corretas. A equipe aplicou a
tecnologia mais simples disponível: o
tambor de plástico azul. "Nós fomos
até o Wal-Mart e os compramos",
conta Artrip. Agora, o funcionário
da linha não precisa tomar nenhu-
ma decisão. Apenas pega a alça do
tambor azul como uma lancheira e
entra no carro.

A imprensa freqüentemente re-
lata que uma típica linha de monta-
gem da Toyota nos Estados Unidos
faz milhares de mudanças operacio-
nais no decorrer de um único ano.
Esse número não é apenas grande,
é impressionante, é de estourar os
miolos. Quanto você alterou sua ro-
tina de trabalho na última década?
Os funcionários da linha da Toyota
mudam a maneira de trabalhar dú-
zias de vezes por ano.

No caso do tambor azul, a mu-
dança veio de uma análise de roti-



na de diversas funções da linha de
montagem em Georgetown. Quan-
do o esforço de simplificação come-
çou há três anos, a equipe de Artrip
encontrou 44 funções em que os
montadores tinham de tomar uma
ou duas decisões enquanto insta-
lavam as peças. Eles constataram
que 23 estações de trabalho exigiam
entre sete e 11 decisões.

Quaisquer funções que exigis-
sem de sete a 11 decisões em 55
segundos causariam problemas.
Assim, várias tarefas passaram por
pequenas mudanças -pegar o tam-
bor azul em vez de escolher peças
individuais. Agora, 85 funções da li-
nha de montagem requerem apenas
uma ou duas decisões, e não sete
ou mais. O trabalho é mais fácil,
os resultados são melhores.

Esse é exatamente o tipo de
tarefa que Artrip tem executado
em mais da metade de sua carreira
na Toyota: procurar maneiras de
tornar a linha de montagem mais
rápida, mais fácil, mais segura
para a execução perfeita do tra-
balho. A melhoria contínua não é
um adicional ao trabalho real, não
é um projeto especial que Artrip
tem de fazer acima de suas respon-
sabilidades rotineiras, nem ele é
um cara que cai de pára-quedas
na linha de montagem de uma
unidade de engenharia de outro
local. E o que ele pensa todo dia
no caminho até a fábrica. Não é
exaustivo, é excitante.

Artrip está em Georgetown há
20 anos. O modo como ele traba-
lha é tão convincente que se tornou
parte de sua vida pessoal. "Quando
estou cortando a grama, estou pen-
sando na melhor maneira de fazê-lo.
Tento curvas diferentes para ver se
consigo fazer mais rápido", diz. Ele
também analisa sua rotina matinal.
"Faço o mesmo trabalho padroniza-
do no chuveiro toda manhã. Preciso
chegar aqui às 6 horas, e sei que
levo 19 minutos, incluindo entrar
na fábrica." E sorri. "Eu maximizei
meu tempo de sono."

PROBLEMAS VEM PRIMEIRO
James Wiseman lembra-se do

momento em que percebeu que a
Toyota não era apenas outro local de
trabalho, mas uma maneira diferen-
te de pensar sobre o trabalho. Antes
de entrar na empresa, ele tinha sido
diretor de fábrica, primeiro em uma
confecção de maios e depois em uma
indústria de tubos de aço. Ele entrou
na ainda nova fábrica da Toyota de
Georgetown em outubro de 1989
como diretor de relações comunitá-
rias. Hoje, é vice-presidente de assun-
tos corporativos para a produção da
Toyota na América do Norte.

Na fábrica de maios e na de tu-
bos, "sempre existe muita procura
pela bala de prata", afirma Wiseman,

"procura pela melhoria radical. E eu
tinha a atitude de que, quando você
conseguisse algo, você tinha conse-
guido. Você então desfrutava". Ele
foi imbuído da cultura de negócios
norte-americana de não admitir,
nem mesmo discutir, problemas em
situações como reuniões.

Nos primeiros dias de Wiseman,
Georgetown era comandada por
Fujio Cho, agora diretor mundial
da Toyota. Toda sexta-feira havia
uma reunião da equipe sênior. "Eu
comecei indo até lá e relatando
alguns de meus pequenos suces-
sos", diz ele. "Em uma sexta-feira,
fiz o relatório de uma atividade
que estávamos realizando -plane-
jar o anúncio da expansão de uma



planta- e falei muito positivamente
sobre isso, até me gabei um pouco.
Depois de dois ou três minutos, eu
me sentei. E o sr. Cho me encarou.
Eu podia ver que estava intrigado.
Ele disse: 'Jim-saw. Nós todos sabe-
mos que você é um bom diretor,
senão não o teríamos contratado.
Mas, por favor, fale conosco sobre
seus problemas para que possamos
trabalhar juntos nisso'."

Wiseman conta que foi como um
raio. "Até mesmo com projetos que
foram um sucesso total, nós pergun-
távamos: 'O que não deu certo que
podemos melhorar?'." Na Toyota,
continua ele, "eu entendi o que eles
queriam dizer quando eu ouvia a
frase 'Problemas primeiro'".

É outro clichê muito forte se você
levar a sério: você não pode resolver
problemas a não ser que os admita.
Na Toyota, existe uma suposição de
imperfeição. A perfeição é uma meta
boa, mas a melhoria é muito mais
realista, muito mais humana. Não
15% de melhoria no fim do trimes-
tre, e sim uma melhoria de 1% no
fim do mês.

O desafio, claro, é tornar a retó-
rica verdadeira, tornar a suposição de
imperfeição parte da maneira como
as pessoas pensam e trabalham. Pete
Gritton sabe melhor do que a maioria
como isso acontece; ele e sua equipe
contrataram todas as pessoas de Ken-
tucky que trabalham na Toyota de
Georgetown. Gritton é vice-pre-
sidente de RH e administração
de Georgetown e vice-presidente de
RH para a produção da Toyota na
América do Norte.

"Nós queremos que as pessoas
sejam solucionadoras de proble-
mas", diz ele, "porque, toda vez que
existe um problema, nós não man-
damos um cara com uma camisa
branca e uma prancheta." Novas
contratações -10% das inscrições
para trabalho passam por testes de
seleção que incluem um exercício
de formação de equipe -são imersas
no processo da Toyota por melhoria
de processo. Há reuniões de grupos

de trabalho diárias, um programa
de sugestões escritas e equipes de
resolução de problemas de longo
prazo. Mas tudo é baseado em duas
duras realidades.

Primeiramente, é claro, "nós
temos de produzir 2 mil carros
por dia. Nós não podemos vo-
tar sobre como fazer cada um",
explica Gritton. "Não podemos
parar cada poucos minutos e tro-
car o processo." E então vem a
regra mais básica, a razão pela qual
a "melhoria contínua" não é uma
questão de caráter, de cultura
nacional ou de força de vontade,
mas por si só um tipo de linha de
montagem. "A regra aqui é que me-
lhorar alguma coisa começa após o
entendimento do padrão -entender
como fazemos agora. Se você não
entender o que estamos tentando
melhorar, como saberá se sua su-
gestão é uma melhoria?"

Ninguém na Toyota de Geor-
getown pode falar sobre seu traba-
lho sem explicar como acabou de
mudar —ou está para mudar. Chris
Gentry, supervisor de montagem
de painel de instrumentos, mostra
como sua área está prestes a ser re-
planejada. Ela foi criada no ano pas-
sado para lidar com o Gamry 2007
-mas, depois de trabalhar com ele a
maior parte do ano, os funcionários
agora vêem ineficiências. Algumas
tarefas vão retornar para o setor em
que os kits são montados; algumas
peças poderão ser descarregadas
em sete recém-construídos robôs
de transporte. Duas funções serão
eliminadas e os trabalhadores re-
posicionados em outro lugar; será
possível reduzir em 18 segundos o
processo de montagem.

"Nós montamos a área para a
mudança de modelo", diz Gentry.
"Agora vamos consertá-la. Nós pa-
dronizamos, agora vamos melhorá-
la." Não é o painel de instrumentos;
é a maneira como você produz o
painel de instrumentos.

No Camry 2007, existe uma pe-
quena mudança que os motoristas

não perceberão. A barra de apoio
do radiador —um braço de aço que
passa por baixo da parte da frente
do compartimento do motor- não
é instalada quando se monta pri-
meiramente a carroceria. Antes era,
mas bloqueava o acesso ao compar-
timento do motor. Os funcionários
tinham de se esticar e se encostar
nela para instalar o cabeamento e
os componentes do motor. Com a
instalação da barra no fim da mon-
tagem, os funcionários simplesmen-
te entram no compartimento do
motor e ficam bem próximos de seu
trabalho. Essa idéia ricocheteou do
chão de fábrica de Georgetown para
as equipes de design da Toyota e
então para as linhas de montagem
do Camry por todo o mundo.

Uma vez que você vê quão entre-
meada no trabalho está a melhoria
do trabalho, cada melhoria em par-
ticular parece menos importante.
O interessante é comparar o que
eles pensam sobre o trabalho em
Georgetown com outros lugares.
Por que as filas do caixa no Wal-
Mart nunca diminuem? Por que o
atendimento ao cliente de sua com-
panhia de telefone celular nunca
melhora, ano após ano? Por que
meu computador fica mais difícil
de operar com cada atualização de
software? Por que eu não sei quan-
tos minutos levo da porta de minha
casa até meu escritório, para que eu
possa maximizar meu sono?

E quase como se as pessoas da
Toyota vissem o mundo com óculos
especiais de quatro dimensões; o
resto de nós está preso em 2-D.

NO FIM, NÃO EXISTE FIM
Muitas empresas tentaram

aprender e usar os métodos que
a Toyota refinou em uma rotina,
uma ciência, uma maneira de es-
tar e pensar. Não menos importan-
tes entre elas estão... GM, Ford e
Chrysler. Por mais de 20 anos, a
Toyota e a GM operaram uma fá-
brica de automóveis conjuntamente
na Califórnia -o projeto Nummi-,



o que possibilitou à GM estudar os
métodos da Toyota de perto.

E as Três Grandes melhoraram
na produção de carros: na última
década, a GM e a Chrysler cortaram
um terço das horas necessárias para
montar um carro. No entanto, elas
ainda estão atrás da Toyota. Nin-
guém sabe disso tão bem quanto
a GM. "Nós progredimos muito",
afirma Dan Flores, assessor de em-
prensa das operações de produção
da GM nos Estados Unidos -a maior
parte delas aprendida diretamente
da Toyota. "Transformar uma em-
presa do tamanho da GM é uma
tarefa assustadora. A cultura das
fábricas não se muda da noite para
o dia. Mas vem ocorrendo uma mu-
dança cultural na companhia -e
essa mudança vai continuar."

Tipicamente, contudo, as Três
Grandes adotam uma abordagem
norte-americana demais à idéia de
melhoria. É episódica, é orientada
por metas, é algo especial -é uma
imitação fraca da abordagem de
Georgetown. "Se você fosse às Três
Grandes, encontraria projetos de
melhoria como em Georgetown", diz
Jeffrey Liker, professor de engenha-

ria na University of Michigan e autor
de The Toyota Way, estudo clássico
dos métodos da Toyota. "Mas eles
seriam guiados por algum tipo de
grupo de engenharia, ou um faixa
preta em 6-Sigma, ou algum tipo
de 'guru' de produção enxuta. Eles
podem até fazer um trabalho tão
bom quanto o que fizeram em Geor-
getown. Mas é aí que está a coisa.
Depois disso, eles transformariam
esse projeto numa apresentação de
PowerPoint e a exibiriam em todos
os lugares de toda a companhia, di-
zendo: 'Olhem o que fizemos!'. Em
um ano, isso acontece algumas vezes
em uma fábrica das Três Grandes. E
você teria todo tipo de publicidade
na empresa." Liker completa: "A
Toyota está fazendo isso em todos
os departamentos, todos os dias.
Eles estão fazendo por conta própria
—sem faixas pretas— e o fazem regu-
larmente, não apenas uma vez".

Portanto, você pode comprar
os livros, contratar os consultores,
implementar o programa, pregar a
transformação do negócio -e talvez
acabe ficando sem energia, perden-
do o entusiasmo, não entendendo
por que o programa não conseguiu

engrenar e transformar seu negócio,
guardando as grossas pastas em uma
estante da sala de reuniões e voltan-
do para o dia-a-dia de sempre.

O que acontece todo dia em
Georgetown e por toda a Toyota é
passível de ser ensinado e aprendido.
Mas não é uma série de metas, pois
metas significam que existe uma li-
nha de chegada, e não existe uma
linha de chegada. Não é algo que
você pode implementar, porque não
é uma lista de verificação de melho-
rias; é uma maneira de ver o mundo.
Você não pode simplesmente per-
der interesse nisso, dar de ombros
e desistir, porque significaria perder
interesse em seu próprio futuro.

"As pessoas que entram na Toyo-
ta vindas de outras empresas sentem
urna grande diferença", diz John
Shook, membro do corpo docente
da University of Michigan, ex-fun-
cionário de produção da Toyota e
consultor amplamente reconhecido
sobre como usar as idéias da Toyo-
ta em outras empresas. "De certo
modo, elas não pegam a coisa por
uns tempos." Elas fazem o que todos
os gerentes norte-americanos fazem
-continuam tentando alcançar os
objetivos da gerência. "Vão seguin-
do em frente, estão melhorando e
procuram um patamar. Enquanto
você estiver procurando esse pata-
mar, parece uma luta constante. É
difícil. Se você estiver procurando
um patamar, vai ficar frustrado. Não
existe uma 'solução'."

Mesmo trabalhando na Toyota,
você precisa desse momento zen.

"Quando perceber que é o
processo em si -que você não está
procurando um patamar-, você
pode relaxar. Fazer a tarefa e fazê-la
melhor se tornam uma mesma e úni-
ca coisa", conclui Shook. "Isso é que
significa vir para o trabalho."
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