
Como a cultura de sigilo da Toyota a mergulhou na crise 
Kate Linebaugh, Dionne Searcey e Norihiko Shirouzu 
 
Em 19 de janeiro, numa reunião a portas fechadas em Washington, dois executivos de alto 
escalão da Toyota Motor Corp. divulgaram informações surpreendentes para as autoridades 
americanas. 
 
Cresciam havia anos indícios de que carros da Toyota podiam acelerar subitamente, um fator 
suspeito em acidentes que causaram mais de uma dezena de mortes. A Toyota alegara que o 
problema era causado por tapetes que se enganchavam no pedal do acelerador. 
 
Mas naquele momento os executivos da Toyota revelaram que sabiam de um problema no 
próprio acelerador. 
 
Os dois oficiais da Administração Nacional de Segurança do Tráfego nas Estradas, a agência do 
governo americano conhecida pela sigla NHTSA, ficaram "furiosos", segundo uma pessoa que 
conversou sobre a reunião com os dois lados. Perto do fim, o chefe da NHTSA, David 
Strickland, ameaçou usar toda a autoridade da agência, que pode emitir intimações, multas e 
até forçar uma montadora a parar de vender carros. 
 
A Toyota sabia do problema no acelerador havia mais de um ano. Seu silêncio diante das 
autoridades americanas e outros detalhes recentemente descobertos da crise que a engolfa 
revelam um abismo crescente entre a montadora japonesa e a NHTSA, uma das agências 
reguladoras mais importantes para ela. As autoridades passaram a duvidar do compromisso da 
Toyota em resolver problemas de segurança, segundo entrevistas com autoridades e 
executivos do setor, e relatos sobre os contatos entre a Toyota e a NHTSA no ano passado. 
 
No cerne do problema da Toyota está uma cultura empresarial sigilosa no Japão que bateu de 
frente com as exigências americanas de que as montadoras revelem imediatamente problemas 
de segurança, dizem pessoas a par da situação. 
 
Os problemas da Toyota aumentaram ainda mais na terça-feira, quando ela convocou todos os 
híbridos Prius para corrigir um problema no freio, apesar de seus executivos alegarem que a 
medida não era necessária. 
 
A Toyota reconhece o conflito com as autoridades. "Acredite, mudamos nosso pensamento", 
diz Shinichi Sasaki, diretor de qualidade da montadora, referindo - se a um embate acalorado 
em Tóquio com diretores da NHTSA por causa dos tapetes, em dezembro. "Não acreditamos 
que isso será um problema no futuro. Estamos totalmente de acordo com a NHTSA." 
 
Os problemas da Toyota começaram em 2002 com o novo modelo do sedã Camry, que tinha 
um novo tipo de pedal do acelerador. Em vez de ligado fisicamente ao motor com um cabo 
mecânico, o novo pedal usava sensores eletrônicos para enviar sinais ao computador que 
controla o motor. A mesma tecnologia passou a ser utilizada em modelos como o sedã de luxo 
Lexus ES. A principal vantagem é a economia de combustível. 
 
Mas a NHTSA começou a receber no início de 2004 queixas de que o Camry e o ES às vezes 
aceleravam sem o motorista pisar no acelerador. A agência lançou sua primeira investigação, 
focada em 37 queixas, das quais 30 envolveram acidentes, segundo um documento da NHTSA 
assinado pelo investigador Scott Yon com data de 3 de março de 2004. 
 
Yon e outro integrante da NHTSA, Jeffrey Quandt, discutiram o caso vários vezes com a Toyota 
nos 20 dias seguintes, segundo depoimento de um funcionário da Toyota incluído num 
processo no Estado de Michigan relacionado a um dos acidentes fatais. No acidente, um Camry 
2005 supostamente saiu de controle por 400 metros e acelerou de 40 km/h para 130 km/h e 
então bateu, matando a motorista. 
 
No fim do mês, Yon atualizou com um memorando o arquivo da NHTSA sobre o caso. Ele 
escreveu que a NHTSA decidiu limitar a investigação a incidentes envolvendo períodos breves 



de aceleração súbita e excluir incidentes "de longa duração" em que os carros supostamente 
continuaram acelerando depois que o motorista começou a frear. 
 
O motivo: os investigadores decidiram que seria mais eficaz isolar qualquer possível defeito 
concentrando-se nos incidentes mais curtos, disse uma autoridade do Departamento dos 
Transportes dos EUA. Os incidentes curtos se pareciam mais com "casos puros de aceleração 
do motor devido a um possível defeito", disse a autoridade. Os incidentes mais longos foram 
excluídos porque exibiam mais sinais de erro do motorista, como confundir acelerador e freio. 
 
Quandt e Yon não responderam a pedidos de entrevista. 
 
Dos 37 incidentes, 27 foram categorizados como de longa duração e não foram investigados. 
Em 22 de julho de 2004 a investigação foi encerrada porque a NHTSA não encontrou nenhum 
padrão de problemas de segurança. 
 
As queixas continuaram chegando. Em 2005 e 2006, a NHTSA recebeu centenas de relatórios 
de aceleração indevida em carros da Toyota, segundo a Safety Research & Strategies, uma 
firma de pesquisa sobre segurança do consumidor. Em duas ocasiões a Toyota respondeu 
argumentando que não havia encontrado qualquer defeito ou tendência de problemas nas 
queixas. 
 
É normal a NHTSA cooperar com as montadoras. A agência pode realizar seus próprios testes, 
mas geralmente depende de que os fabricantes forneçam dados técnicos. Seu Escritório de 
Investigação de Defeitos só tem 57 empregados para mais de 35.000 queixas anuais. 
 
As montadoras "são praticamente auto-regulamentadas", disse um executivo do setor que já 
trabalhou com a NHTSA. Sem a ajuda das montadoras, "não há como a NHTSA apurar esses 
problemas". 
 
Para aumentar a cooperação, a agência tem poder para forçar a realização de recalls e multar 
as empresas que divulgarem informações errôneas ou não encaminharem no prazo certo 
dados sobre segurança. 
 
Há anos que a Toyota é uma das montadoras mais difíceis para as autoridades de 
regulamentação porque resiste a receber ordens, disse Joan Claybrook, ex-administradora da 
NHTSA que até o ano passado era presidente do grupo de defesa do consumidor Public Citizen. 
Mas ela também culpa a abordagem colaborativa da agência por enfraquecer seu papel. "Eles 
têm muito poder e autoridade, mas tendem a não usá-los." 
 
Uma porta-voz do Departamento dos Transportes contesta, dizendo que a "NHTSA tem o 
programa de investigação de defeitos mais ativo do mundo. Nos últimos três anos, resultou 
em 524 convocações envolvendo 23,5 milhões de veículos". 
 
Em agosto de 2007, a NHTSA recomendou à Toyota que realizasse um recall do Lexus e do 
Camry para trocar tapetes que a Toyota afirmavam serem a causa do problema de aceleração. 
"A Toyota nos garantiu que isso resolveria o problema", disse Nicole Nason, administradora da 
NHTSA na época. 
 
Durante sua investigação, os funcionários da NHTSA perguntaram à Toyota: "Tem certeza que 
não é o pedal do acelerador?", disse Nason. "Eles garantiram que o problema era só no 
tapete." 
 
A Toyota afirma que não tinha na época indicações de problemas com o desenho do pedal. 
 
A Toyota acabou convocando modelos do Camry e do Lexus ES350 de 2007 e 2008. Os donos 
foram avisados de que deveriam levar o carro à concessionária para receber o novo tapete. A 
medida envolveu 55.000 carros. 
 



Depois do recall, continuaram surgindo relatos indicando que a medida talvez não tivesse 
resolvido o problema. Um caso importante foi uma batida impressionante em 2008. Em 19 de 
abril, Guadalupe Alberto, de 77 anos, dirigia um Camry 2005 no Bulevar Coupeman, uma rua 
residencial em Flint, Estado de Michigan. Ela estava a 40 km/h quando o carro acelerou para 
130 km/h, segundo um processo contra a Toyota na justiça de Michigan. O carro acelerou por 
400 metros antes de capotar e bater numa árvore, matando a motorista, segundo o processo, 
que tramita no Tribunal do Condado de Genesee. 
 
Os tapetes não poderiam ter sido a causa. Alberto o tinha retirado dias antes do incidente, 
disse um dos advogados que cuida do processo contra a Toyota. O acidente tem algumas 
semelhanças com o tipo de defeito de "longa duração" excluído da primeira investigação da 
NHTSA em 2004. 
 
A subsidiária europeia da Toyota já investigava separadamente um problema de aceleração 
súbita ou de travamento da aceleração em carros na Irlanda e Inglaterra desde dezembro de 
2008. Após meses de testes, a Toyota descobriu o culpado: uma peça de plástico no 
mecanismo do pedal, que também é amplamente usada nos EUA. 
 
A Toyota redesenhou os pedais para os carros ainda na linha de montagem. Mas não emitiu 
recall na Europa nem informou as autoridades dos EUA. Tampouco alertou sua subsidiária 
americana da situação na Europa, segundo uma pessoa a par da situação. 
 
Sasaki, o diretor de qualidade, disse no mês passado que a empresa não alertou as 
autoridades americanas na época porque não teria recebido queixas específicas nos EUA sobre 
pedais enganchados, embora no fim do ano tenham começado a surgir algumas reclamações. 
 
O problema europeu não foi associado a acidentes e não tem relação com a aceleração súbita 
porque ocorre quando o carro está em baixa velocidade. A Toyota afirma que está analisando 
outros possíveis motivos. 
 
A Toyota americana ainda é administrada ativamente pela sede no Japão, apesar de operar 
nos EUA desde 1957. O alto escalão não tem executivos americanos. 
 
Os executivos da empresa que administram o processo de recall ficam no Japão. 
 
Por motivos como esses, a Toyota muitas vezes agiu com relativa lentidão nos problemas de 
segurança questionados pela NHTSA, disseram três pessoas a par das operações da empresa. 
 
"O que realmente aconteceu foi um rompimento da comunicação dentro da Toyota" entre o 
escritório em Washington e a sede no Japão, disse uma dessas pessoas. "A filial em 
Washington não tinha a informação necessária para repassar ao governo." 
 
Em agosto de 2009, outro acidente fatal nos EUA chamou atenção para o problema. Mark 
Saylor, um policial rodoviário da Califórnia, dirigia um Lexus ES350 perto de San Diego quando 
o carro acelerou para mais de 160 km/h. Enquanto o motorista começava a perder o controle 
do carro, um dos ocupantes ligou para a polícia. O telefonema foi encerrado quando o carro 
bateu. 
 
Todos morreram: Saylor, a mulher, a filha e o cunhado. A gravação do telefonema chamou 
atenção para o problema de aceleração. 
 
O Lexus que Saylor dirigia tinha sido emprestado pela concessionária enquanto seu carro 
passava por manutenção, e tinha os tapetes suspeitos. E um motorista anterior do carro 
emprestado já tinha avisado à concessionária que o tapete atingira o pedal. 
 
Na NHTSA, a paciência começava a se esgotar. O administrador interino da agência na época, 
Ronald Medford, chamou os executivos da Toyota para uma reunião em 25 de setembro em 
Washington e disse a eles que precisavam agir mais rapidamente para resolver totalmente o 



problema do tapete. Substituir os tapetes não era suficiente, disse. A Toyota também tinha 
que alterar o pedal do acelerador para ter certeza que não ficaria enganchado no tapete. 
 
Em 5 de outubro, a Toyota convocou 3,8 milhões de veículos para consertar o problema do 
tapete, o maior recall de sua história. 
 
Mas as tensões continuaram aumentando. A Toyota divulgou um comunicado afirmando que a 
NHTSA tinha concluído que "não havia defeito" nos veículos convocados. 
 
Um dia depois, numa resposta pública inusitada, a NHTSA divulgou seu próprio comunicado 
acusando o da Toyota de ser "errôneo e enganador". 
 
O novo chefe da NHTSA, Strickland, foi empossado a 4 de janeiro.  
 
A primeira crise aconteceu em 19 de janeiro, quando dois executivos da Toyota lhe disseram 
que a sede no Japão sabia que havia um defeito no acelerador, segundo uma pessoa a par da 
situação. 
 
Poucos dias depois, a Toyota já tinha determinado os detalhes do recall de 2,3 milhões de 
carros. 
 
Mas havia um problema: não tinha peças suficientes para realizar o conserto imediatamente. 
 
Às vezes a NHTSA estende o prazo das montadoras para obter peças antes de divulgar o 
recall. Mas desta vez foi tarde demais. E as autoridades avisaram à Toyota que teria de 
paralisar a linha de montagem. Foi o que a ela fez em 26 de janeiro. 
 

 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 11 fev. 2010, Empresas & Tecnologia, p. B9. 


