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Até agora, as vendas da Toyota no Brasil passaram à margem da crise financeira internacional. 
No primeiro bimestre deste ano, a montadora comercializou 10.125 unidades, o que 
representa um incremento de 12% no comparativo com o mesmo período de 2008, quando 
foram comercializadas 9.030 unidades. No ano passado, a montadora bateu seu recorde 
histórico com a comercialização de 80.884 unidades, o que representa um crescimento de 12% 
no comparativo com o ano anterior.  
 
O vice-presidente sênior da Toyota Mercosul, Luiz Carlos Andrade Junior, diz que no 
planejamento da empresa para 2009, a previsão é de queda de 6% nas vendas, atingindo as 
76 mil unidades. "Este número foi estipulado em novembro do ano passado, quando recém 
havia eclodido a crise. Mas como o mercado brasileiro está reagindo diferente do que 
esperávamos, vamos revisar mês a mês as nossas estimativas", afirma. O setor no Brasil 
vendeu 2,82 milhões de veículos em 2008 e a previsão para 2009 é de 2,30 milhões.  
 
Andrade afirma que a montadora espera pelo menos sustentar as vendas do modelo Hilux do 
ano passado, de 21.728 unidades "o que significa efetivamente crescer sobre os concorrentes 
e consolidar o modelo como líder no segmento de picapes médios". Andrade diz que se o 
mercado reagir a Toyota está pronta para aumentar os volumes e crescer ainda mais.  
 
O executivo diz que o projeto de construção de uma fábrica em Sorocoba (SP) permanece 
como anunciado. A produção de um modelo novo, compacto, ainda não revelado, está prevista 
para 2011. Nas demais fábricas que possui no Brasil, de Indaiatuba (SP), onde o Corolla é 
montado e de componentes em São Bernardo do Campo (SP), até agora não houve 
implantação de regime de horas extras ou demissões.  
 
Lançamento 
 
Luiz Carlos Andrade esteve em Florianópolis ontem, durante o lançamento da versão SW4 a 
gasolina. A previsão, segundo ele, é de vender, este ano, 6.700 unidades, quase a mesma 
quantidade do ano passado (7 mil unidades). "Estamos estrategicamente colocando este 
modelo no mercado porque há consumidores que apreciam nosso produto, mas que não o 
estão adquirindo porque não tem a opção a gasolina". Andrade diz que este segmento a 
gasolina creseu 32% no Brasil em 2008. A Toyota coloca o modelo a venda no Brasil em abril, 
em duas versões. Em motor V6, maior e mais potente e um de quatro cilindros,nível mais de 
entrada no segmento.  
 
No ano passado, a Toyota bateu seu recorde histórico de vendas no Brasil, em 2008, quando 
foram vendidas 80.884 unidades. Foi a primeira vez que a montadora atinge volume de 
vendas superior a 80 mil unidades no País. O novo Corolla e a picape Hilux, impulsionaram o 
resultado da Toyota em 2008. No acumulado do ano foram emplacadas 45.642 unidades do 
sedã médio e 21.728 da picape média, ambos recordes. O crescimento de vendas do Corolla 
em relação ao ano passado foi de 32%, enquanto o da Hilux foi de 12%.  
 
O utilitário esportivo SW4 também contribuiu com os resultados, somando vendas de 7.029 
unidades no ano. O SW4 mantém a sua forte liderança no segmento de utilitários esportivos 
médios, com 26% de participação. Se considerados apenas os utilitários esportivos equipados 
com motor diesel, o veículo chega à marca dos 46% do mercado.  
 
Fundação  
 
A Toyota fará o lançamento da Fundação Toyota do Brasil, o novo braço social da empresa, no 
próximo dia 1º de abril de 2009, no Hotel Gran Hyatt, em São Paulo. Na ocasião, estarão 
presentes o presidente da Toyota Mercosul, Shozo Hasebe, e o vice-presidente sênior da 
Toyota Mercosul, Luiz Carlos Andrade Jr.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 19 mar. 2009, Empresas & Negócios, p. C3. 


