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O piloto alemão Timo Glock (dir., com o presidente da Toyota Katsuaki Watanabe): temporada 
decisiva para a equipe.ToyotaQuando a temporada de Fórmula 1 começar no domingo, com o 
Grande Prêmio da Austrália, a Toyota Motor Corp., que não faz quase nada errado na fábrica e 
nas revendas, vai tentar provar após anos sem sucesso que pode finalmente se destacar na 
competição mais prestigiosa do automobilismo mundial.  
 
Desde que entrou para o circuito da F-1, em 2002, a Toyota nunca ganhou uma corrida nem 
chegou ao fim de uma temporada acima do quarto lugar, a despeito de ter gastado um total 
estimado em US$ 2,5 bilhões nos últimos seis anos. No ano passado, ela chegou em sexto lugar 
entre 11 equipes, provocando muita ansiedade entre altos executivos da Toyota. 
 
"Dinheiro não pode comprar o sucesso na F-1", diz Marcel Cordes, diretor executivo da 
Sport+Markt, uma consultoria de marketing esportivo de Colônia, Alemanha. "A falta de vitórias 
está se tornando um problema cada vez maior. Acho que 2008 é o ano em que eles vão ter de 
mostrar que não são só parte do show, mas um competidor à altura." 
 
Agora, a Toyota está contando com seu celebrado estilo de administração por consenso, que não 
combina bem com o resto do mundo das corridas, para injetar ânimo em sua escuderia. 
 
Quando assumiu como o novo chefe da Fórmula 1 da Toyota, no ano passado, Tadashi Yamashina 
começou a ensinar aos 650 membros da sua equipe de pilotos, engenheiros, projetistas, 
mecânicos e pessoal de apoio que a chave para vencer pode ser encontrada na maneira Toyota de 
administrar: um conjunto de princípios de gestão que ajudou a então obscura montadora 
japonesa a se transformar numa gigante automobilística global.  
 
"Estimulamos o trabalho em equipe e sempre temos nossas mentes voltadas ao 'kaizen'", que em 
japonês significa aperfeiçoamento constante, diz Yamashina, que gerencia a escuderia, sediada 
em Colônia.  
 
Embora governos, hospitais e empresas industriais em todo o mundo tenham copiado com 
sucesso a propalada filosofia de administração da Toyota, muitos analistas de corridas questionam 
se ela é adequada ao mundo competitivo da F-1. Nele, boa parte do drama acontece nas pistas, 
enquanto as equipes gastam milhões pesquisando e montando o que esperam vir a ser o carro 
mais veloz. Historicamente, as escuderias mais bem-sucedidas foram lideradas por pessoas de 
personalidade forte que funcionam como generais de campo na batalha, mandando não somente 
durante a corrida, como também na fase de projeto.  
 
"Para brilhar na Fórmula 1, é preciso reagir muito rápido em tudo", diz Patrick Camus, um analista 
da F-1 e comentarista da revista semanal francesa "Auto Hebdo". A equipe Toyota, por sua vez, é 
"muito pesada para conduzir, como um barco que é grande demais". 
 
A Toyota adotou o estilo tradicional de administração da Fórmula 1 quando entrou para o circuito, 
seis anos atrás, como parte de uma estratégia para melhorar a imagem de sua marca, à medida 
que as vendas de seus automóveis se expandiam globalmente.  
 
Mas Yamashina diz que ficou surpreso com as limitações desse estilo tradicional de administração, 
que segundo ele depende demais da experiência e habilidades de uma só pessoa. Um veterano 
com 30 anos de Toyota e pouca experiência na F-1, Yamashina, de 56 anos, mudou para o 
sistema que conhece melhor. Ele reformulou a equipe de modo que houvesse um gerente 
encarregado do chassis e outro responsável pelo motor. Então ele tentou abrir linhas de 
comunicação, para que todos os membros da equipe pudessem compartilhar sua experiência, bem 
na maneira que a Toyota usou para criar fábricas de sucesso, onde até mesmo funcionários de 



nível mais baixo são estimulados a recomendar melhoras e têm o poder de parar a produção se 
há suspeita de um problema.  
 
Embora todas as equipes da Fórmula 1 contem com o trabalho de equipe - que envolve centenas 
de pessoas, desde engenheiros de aerodinâmica ou de materiais até pilotos de teste -, a filosofia 
da Toyota leva isso para um novo nível. Por exemplo, quando alguém encontra um problema num 
carro - no sistema elétrico, pneus ou motor, por exemplo -, toda a equipe é chamada para discutir 
o problema e chegar a uma solução. Na liderança tradicional da F-1, o chefe da escuderia tomaria 
a decisão sozinho, ou com um pequeno grupo de assessores, para solucionar o problema.  
 
Muitos membros da equipe Toyota que são acostumados ao processo de tomada de decisão mais 
rápido de equipes tradicionais da F-1 resistiram a princípio às mudanças, diz Yamashina. Mas com 
o passar do tempo, acrescenta, eles se deram conta de que a maneira Toyota de gerenciar, 
embora não necessariamente a mais rápida, é a mais eficiente, porque todos sabem o que está 
envolvido numa decisão.  
 
Mesmo assim, não foi o bastante para evitar uma temporada sem brilho em 2007.  
 
Críticos da F-1 dizem que a Toyota teve melhor desempenho sob a liderança do diretor técnico 
britânico Mike Gascoyne, que é conhecido nos círculos da F-1 por seu estilo agressivo, 
competitivo. Com Gascoyne, a equipe acabou a temporada 2005 em quarto lugar, sua melhor 
colocação final até agora. Em 2006, entretanto, a Toyota suspendeu Gascoyne por causa de 
"diferenças de opinião", informa a empresa. Gascoyne não quis ser entrevistado para esta 
reportagem.  
 
(Colaboraram Miho Inada e Naoto Okamura) 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 14, 15 e 16 mar. 2008, Empresas, p. B16. 


