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Durante os dias gloriosos das grandes picapes e dos veículos utilitários-esportivos (SUV), uma 
montadora constantemente se recusou a participar da festa. 
 
Apesar dos grandes lucros que suas concorrentes geravam na fabricação de veículos de maior 
porte, a Honda Motor nunca se desviou de sua missão de construir carros favoráveis ao meio-
ambiente e eficientes no uso de combustível, como o sedã Accord. 
 
"Lembro quando estava no Salão do Automóvel de Tóquio em meados dos anos 90 e falava 
sobre o meio-ambiente", disse Ben Knight, diretor de engenharia da divisão norte-americana 
da Honda. "A reação foi que não isso não gera retorno". Mas no presente mercado automotivo, 
no qual o combustível gera preocupação, a Honda está colhendo os prêmios por fidelidade. 
 
Nenhuma grande montadora na América está se saindo melhor do que a Honda, cujas vendas 
acumularam alta de 3% nos primeiros sete meses deste ano num mercado que caiu 11%. Em 
comparação, a General Motors acumula perdas próximas de 18%, a Ford Motor perdeu 14% e 
a Toyota declinou 7%. 
 
Se as concorrentes estão se empenhando para adaptar as linhas de produção para construir 
mais carros compactos e reduzir os estoques excessivos de veículos de grande porte, a Honda 
mal pode dar conta da demanda, particularmente na categoria de subcompactos. 
 
As vendas do pequeno Fit dispararam 79% até agora este ano, e o interesse no veículo é tão 
intenso que a Honda acelerou a introdução do modelo 2009, que chegará às revendedoras na 
terça-feira. O motor de quatro cilindros do Fit percorre 54,72 km por galão (3.8 litros) nas 
estradas, mas o excêntrico pequeno hatchback não poupou na instalação de instrumentos 
destinados ao conforto. O modelo básico - que custa US$ 15.200, incluindo as despesas de 
entrega - tem um sistema de navegação conectado a satélite e funções de segurança como 
airbags laterais de cortina. 
 
Azul no balanço 
 
O foco da Honda na eficiência no uso de combustível recompensa no resultado líquido também. 
A montadora japonesa relatou lucro recorde de ¥ 179,61 bilhões (US$ 1,62 bilhão), durante o 
primeiro trimestre do ano fiscal que terminou em junho, um salto de 8,1% ante igual período 
do ano passado. 
 
Em comparação, a GM e a Ford perderam bilhões este ano já que o mercado se afastou dos 
grandes veículos que outrora geravam a maior parte de seus lucros. Detroit está caminhando 
radicalmente para a redução de suas linhas de veículos e, no caso da Ford, para adaptar as 
linhas de montagem da produção de caminhonetes para a de carros compactos. Mesmo a 
maior concorrente japonesa da Honda, a Toyota, se apressa para se ajustar ao mercado 
americano em rápida transformação. 
 
A Toyota dedicou sua mais recente linha de montagem americana no Texas à construção de 
picapes de porte normal. A mais nova fábrica da Honda, no sul de Indiana, está pronta para 
iniciar a produção dos carros compactos Civic no quarto trimestre. 
 
Foco na eficiência 
 
O foco da Honda na eficiência no uso de combustível e no impacto ambiental de seus veículos 
remonta às leis de ar limpo dos anos 60 e 70. Knight, diretor de engenharia da Honda na 
América do Norte, lembrou como a Honda adotou um lema interno - "Céu azul para nossas 
crianças" - como diretriz para o desenvolvimento futuro de veículo. 
 
"As discussões dentro da empresa sempre foram consistentes", disse Knight, que entrou para 
a empresa em 1976. 



 
A Honda registrou a mais alta média corporativa de economia de combustível (Cafe, na sigla 
em inglês) para sua frota inteira de veículos nos últimos 15 anos, conforme estatísticas 
federais. 
 
A economia de combustível de seus carros se compara com a da Toyota, mas a Honda nunca 
aspirou construir uma linha completa de caminhonetes e SUV. 
 
"Nossa filosofia" 
 
Sua linha de veículos inclui a picape de tamanho médio Riggeline, assim como veículos 
crossover mais leves e baseados em carros, como os CR-V, Element e Pilot. "A Honda é uma 
empresa que se orienta por uma filosofia", disse Tetsuo Iwamura, presidente da Honda North 
America. "Mesmo quando os grandes SUV e as caminhonetes eram grandes vendedoras, elas 
não se encaixavam em nossa filosofia", disse Iwamura. 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 28 ago. 2008, Transportes, p. C5. 


