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A crise da Toyota atingiu o Japão ontem, quando o Ministério dos Transportes pediu à 
montadora que investigue 14 queixas relativas ao seu mais novo modelo híbrido Prius, o carro 
mais vendido no país no ano passado. 
 
Embora o número de queixas seja minúsculo em relação às que abalam a montadora nos 
Estados Unidos, e aparentemente não haja acidentes fatais relacionados ao problema, os 
novos comunicados - e a intensa cobertura da imprensa japonesa, que antes vinha dando 
pouca atenção aos recentes problemas da Toyota - sugerem que há uma nova frente na 
batalha de relações públicas da empresa. 
 
Até agora, o Japão, onde o domínio global da Toyota tornou-se motivo de orgulho nacional, 
ficou relativamente imune aos recalls da empresa no mundo. 
 
Num sinal do predomínio da montadora no país, quase a metade de todos os novos carros de 
passeio vendidos em janeiro foram Toyotas, segundo dados divulgados na segunda-feira pela 
Associação de Concessionárias de Automóveis do Japão. 
 
A Toyota informou estar investigando dezenas de queixas recebidas no fim do ano passado 
sobre um possível defeito nos freios do popular híbrido Prius na América do Norte e no Japão. 
Os clientes reclamam que os freios reagem com lentidão em vias irregulares ou com gelo na 
superfície. 
 
Enquanto isso, o secretário de Transportes dos EUA, Ray LaHood, disse ontem que quer 
conversar diretamente com o diretor-presidente da Toyota, Akio Toyoda, sobre os problemas 
de segurança relativos ao pedal do acelerador que às vezes engancha e a maneira com a 
empresa está lidando com essas questões. 
 
"Isso é muito sério", disse LaHood a repórteres em Washington. 
 
"Depois de conversar com ele, eles vão compreender. Vamos continuar pressionando." 
 
O Departamento de Transportes dos EUA informou que está investigando alegações de que 
interferência eletromagnética pode estar causando mau funcionamento nos sistemas 
eletrônicos de aceleração. A agência informou em nota oficial que não encontrou evidências 
que justifiquem as causas da aceleração involuntária além das citadas por ela e pela Toyota: 
tapetes fora do lugar e pedais de acelerador que engancham. 
 
A Toyota também informou a suas concessionárias nos EUA que vai enviar-lhes cheques para 
cobrir o custo de conserto dos carros que foram convocados para reparo devido aos pedais do 
acelerador defeituosos, e para garantir que elas ofereçam excelente atendimento ao cliente, 
segundo uma pessoa a par do assunto. As quantias vão variar de US$ 7.500 a US$ 75.000, 
dependendo de quantos carros as concessionárias venderam no ano passado, disse essa 
pessoa. 
 
A subsidiária mexicana da Toyota informou que começará o recall de sete modelos na semana 
que vem para troca dos pedais. Na terça-feira, a Toyota informou que não havia recebido 
nenhuma queixa quanto aos pedais do acelerador no México, mas fará as mudanças em 
modelos recentes do RAV4, Matrix, Camry, Highlander, Tundra, Sequoia e Corolla. 
 
No Japão, o Ministério dos Transportes confirmou que houve um acidente em julho na 
prefeitura de Chiba, nos arredores de Tóquio, em que um Prius, supostamente com freios 
defeituosos, bateu em um carro parado no sinal vermelho, o qual por sua vez bateu em dois 
outros carros. Duas pessoas se feriram. "Pedimos à Toyota que investigasse a causa desse 
acidente em agosto", disse um funcionário do Ministério dos Transportes. Ontem, um porta-
voz do Toyota disse: "Com base nas informações que recebemos de concessionárias, não 
houve nenhum relato de acidentes ou pessoas feridas." 



 
O funcionário do ministério disse que sua divisão de recall recebe mais de 5.000 queixas sobre 
veículos por ano e rotineiramente pede às montadoras que investiguem qualquer possível 
defeito quando a queixa envolve um acidente. O Ministério dos Transportes recebeu 13 
queixas de donos do Prius do início de dezembro até o fim de janeiro. 
 
"Temos procurado confirmar os fatos", disse uma porta-voz da Toyota. 
 
Os informes sobre o Prius e as críticas do governo americano ajudaram a fazer a ação da 
Toyota cair 5,7% ontem, em dia de intenso movimento na Bolsa de Valores de Tóquio. O 
problema alcançou alguns dos principais fornecedores da Toyota, quando os investidores, 
aparentemente, começaram a se preocupar com os danos de longo prazo causados às vendas 
da montadora. 
 
Apesar de divulgar ontem bons resultados para os nove meses terminados em dezembro e 
uma perspectiva mais otimista para o ano fiscal até março, a Denso Corp., maior fabricante de 
autopeças de capital aberto do mundo, viu sua ação cair 3,2%. A da Aisin Seiki Co., que 
aumentou suas perspectivas de lucro líquido para este ano fiscal para 3 bilhões de ienes (US$ 
33,2 milhões), ante prejuízos de 18 bilhões de ienes, teve queda de 5,3%. 
 
A crise do recall, a maior que já atingiu a antes poderosa montadora, trouxe dúvidas sobre a 
possibilidade de afetar a imagem da indústria japonesa como um todo. Agora que a economia 
do país está em baixa e a deflação volta a surgir como ameaça ao crescimento, a força do 
Japão reside, em última análise, na competitividade global das suas principais empresas: 
Toyota, Sony Corp., Honda Motor Co.. Agora, essas grandes companhias estão na linha de 
fogo. 
 
"Como a Toyota é uma empresa emblemática, [o recall] pode acabar prejudicando a imagem 
de todas as montadoras japonesas", disse Masao Ohmichi, diretor-presidente da Mitsubishi 
Motors Corp., em uma coletiva de imprensa. 
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