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Para especialistas, a confiança do consumidor precisa ser recuperada com resposta rápida para 
solucionar os problemas e gastos em publicidade  
 
Depois dos problemas no acelerador identificados em milhares de veículos, a Toyota terá que 
investigar também os freios da linha Prius, um de seus mais célebres modelos, após queixas 
de consumidores. Para completar o "tsunami" vivido pela companhia, o Secretário de 
Transportes dos Estados Unidos, Ray Lahood, foi à imprensa ontem aconselhar os proprietários 
de carros defeituosos a deixar de dirigi-los até que sejam revisados pelas concessionárias da 
empresa. O governo japonês também entrou em cena determinando apuração dos defeitos. 
 
O tamanho da repercussão é grande o suficiente para abalar a notória credibilidade dos 
produtos da marca construída ao longo de 77 anos de história. "Se o recall fosse pontual, 
apenas em uma série de veículos, não seria tão difícil de contornar, mas pela dimensão, a 
coisa fica bem mais séria", afirma Alejandro Pifiedo, diretor-geral do escritório brasileiro da 
consultoria Interbrand. 
 
Segundo o executivo, a Toyota está agindo de maneira correta ao assumir o problema e 
mobilizar esforços para sanálos, mas precisa enfrentar um outro complicador: críticas de 
consumidores pela demora da companhia em responder as queixas. "Se isso se confirmar o 
problema para a marca será grave", afirma Pifiedo. 
 
Presente em 24 países, a Interbrand é responsável pela mensuração dos valores das principais 
marcas do mundo. No último estudo, de 2009, a fabricante japonesa ocupava a oitava posição 
entre as mais valiosas, avaliada em US$ 31,3 bilhões  a frente de nomes como Intel e até 
Disney. 
 
O estudo de avaliação de marcas é feito anualmente, sempre embasado no balanço de 
resultados de uma empresa no ano anterior. Em 2009, a Toyota teve queda de 8% no valor da 
marca quando comparado com 2008, primeiro resultado negativo em 70 anos. Mas o motivo 
foi geral: a crise financeira. Se o problema atual afetar muito as vendas em 2010, sem uma 
reação imediata da companhia, uma nova queda no valor da marca pode aparecer na próxima 
avaliação, que deve ser divulgada pela Interbrand no segundo semestre deste ano. 
 
Recuperação 
 
Mas especialistas acreditam que a empresa deverá contornar a situação com política de 
transparência e investimento em marketing para reforçar o atributo da qualidade de produtos. 
 
"O momento é um fotograma negativo, mas se formos ver o filme inteiro da Toyota, o 
resultado é positivo", afirma Ciro Dias Reis, diretor-geral da empresa Imagem Corporativa. 
 
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 4 fev. 2010, Primeiro Caderno, p. 46. 

 


