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O diretor-presidente da Honda Motor Co., Takeo Fukui, odeia perder. Mas ele, que já foi 
engenheiro-chefe das equipes de corrida da Honda, teve de aceitar a derrota quando, ao longo 
dos últimos dez anos, o Prius, da Toyota Motor Corp., vendeu quatro vezes mais que os 
modelos híbridos a gasolina e eletricidade da Honda e estabeleceu a Toyota como a líder do 
setor em veículos mais ecológicos. 
 
Fukui, de 63 anos, há cinco no comando da empresa, agora prepara a nova tentativa da Honda 
de se tornar a montadora mais "verde" do mundo. 
 
A alta da gasolina tem aumentado a demanda por veículos mais econômicos e as montadoras 
globais estão batalhando para definir a nova geração de automóveis com lançamentos de 
modelos ecológicos, novas tecnologias e campanhas para exibir suas credenciais verdes. 
 
Com uma cerimônia no Japão, Fukui lançou onten um novo carro movido a célula a hidrogênio, 
o FCX Clarity, um dos veículos alimentados por combustível alternativo mais avançados do 
mundo, com o qual a Honda espera popularizar essa tecnologia. 
 
Movido a eletricidade produzida através da combinação de hidrogênio com oxigênio em células 
a combustível similares a uma bateria, o carro deve estar disponível para leasing na Califórnia 
nos próximos meses. A Honda espera entregar 200 desses carros em 2010, no maior esforço 
até agora para comercializar veículos movidos a hidrogênio.  
 
Como parte de sua estratégia para derrubar o Prius de sua liderança no mercado de híbridos, 
Fukui planeja lançar no início do ano que vem um novo híbrido de gasolina e eletricidade nos 
Estados Unidos, Japão e Europa, o primeiro de quatro novos modelos híbridos que a Honda 
quer lançar até 2015. A segunda maior montadora do Japão, atrás da Toyota, tem como meta 
vender 500.000 híbridos por ano. 
 
Fukui, que ainda se diverte pilotando uma motocicleta nas pistas de teste da Honda, "onde não 
há limite de velocidade", diz que não vai parar por nada. Trechos: 
 
WSJ: Por que a Honda está lançando carros movidos a célula de combustível quando ainda não 
há infra-estrutura para apoiá-los? 
 
Fukui: Há uns 100 anos, quando o Modelo T da Ford foi lançado, ele impulsionou o 
desenvolvimento da indústria automotiva. Se você perguntar, 'Mas havia postos de gasolina 
naquela época?', não havia. Na indústria automotiva, os carros devem surgir primeiro, para 
depois se criar a infra-estrutura. 
 
WSJ: Então, quantos anos até que existam postos de hidrogênio para veículos movidos a 
célula a combustível? 
 
Fukui: Isso não vai acontecer agora. Já está acontecendo na Califórnia e pode se espalhar para 
vários outros Estados (americanos) e também para o Japão e a Europa. Estamos trabalhando 
numa tecnologia para possibilitar o abastecimento caseiro da célula a hidrogênio. Então 
provavelmente já contaremos nos próximos 10 anos com algum tipo de infra-estrutura. 
 
WSJ: O hidrogênio exige menos faíscas do que a gasolina para gerar energia. Como é que a 
Honda está resolvendo os questionamentos sobre a segurança de um veículo movido a 
hidrogênio? 
 
Fukui: Podemos resolver a questão da segurança. O hidrogênio não é necessariamente mais 
perigoso que a gasolina. Então a questão é ter conhecimento suficiente para lidar com o 
hidrogênio. E isso é algo que podemos resolver. 
 



WSJ: A Honda se promove como uma montadora ecológica, mas parece que a Toyota 
ultrapassou a Honda na disputa pela imagem mais verde. O que a Honda está fazendo para 
recuperar sua imagem ecológica? 
 
Fukui: A imagem da Honda era melhor mas se equilibrou em relação à Toyota por causa da 
forte imagem de um único produto, o Prius, algo que a Honda considera um problema. Ano 
que vem lançaremos um carro híbrido. Achamos que esse modelo terá de ultrapassar e 
suplantar o Prius. Isso é essencial para nós. A questão é que vamos encarar o desafio e 
concorrer com a Toyota com nossos produtos e nossa tecnologia, com o apoio de nosso 
espírito de corrida. 
 
WSJ: A Honda foi a primeira montadora a oferecer um carro híbrido nos EUA, o Insight, e a 
Toyota veio depois com o Prius, que acabou se tornando um campeão de vendas. Qual foi o 
erro do Insight? 
 
Fukui: Bom, eu não acho que houve um erro. Nossa intenção não era tentar fazer do Insight 
um campeão de vendas. O significado do Insight era que nosso objetivo na época era ter a 
maior economia de combustível, e tivemos. 
 
WSJ: Outras montadoras, como a Nissan Motor Co. e a General Motors Corp., estão 
planejando lançar carros elétricos, mas a Honda não oferece essa opção. Por que não? 
 
Fukui: Consideramos que a viabilidade prática de um caro elétrico é muito limitada. O maior 
problema é a autonomia. Outra questão é o tempo de recarga. O FCX Clarity pode ser 
abastecido em um minuto. Com um carro elétrico, pode demorar várias horas. Contudo, não 
nego a possibilidade de carros elétricos com bateria. 
 
WSJ: Quais as lições de administração que o sr. aprendeu em seu longo período como 
engenheiro-chefe das equipes de corrida? 
 
Fukui: Quando eu estava inteiramente engajado na equipe de motociclismo, havia muita 
pressão e a nossa obrigação era vencer. Se não houvesse bons resultados, era criticado pela 
diretoria e pela mídia. Os resultados desapontaram. Uma derrota após a outra (...) Essa série 
de dificuldades e desafios é algo que eu acho que todo mundo deve enfrentar porque, sob um 
aspecto, eu ganhei sabedoria e criatividade para enfrentar isso. Há muita gente na Honda que 
já enfrentou isso e foi algo que nos ajudou a crescer. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 17 jun. 2008, Empresas, p. B9. 


