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Teruo Moewaki
Dono da Sankyo
“Eu disse na TV aquilo que todos
querem dizer, mas têm medo. A
Toyota disse que fazíamos todos
parte da mesma família. Mas
agora estamos sendo traídos. A
Toyota só quer encher os
próprios bolsos. Já está claro que
não podemos mais confiar nela”

Hisao Inoue
Escritor
“A Toyota tem sido alvo de tantos
ataques porque se tornou o rosto
do Japão corporativo”

Fábrica de porcelana de luxo
alemã sobreviveu a 11 crises

Funcionários e fornecedores se
sentem traídos pela montadora

Após 300 anos, Meissen moderniza produtos e estratégia de marketing

David Crossland
DER SPIEGEL
MEISSEN, ALEMANHA

Há uma atmosfera monástica
de concentração silenciosa nos
ateliês da Meissen, a mais anti-
gafábricadeporcelanadaEuro-
pa.Artesãosesculpemcuidado-
samente estatuetas detalha-
das. “Para este aqui foram ne-
cessários 1.380 minutos de tra-
balho” , d isse Andrea
Pankhans, de 41 anos, seguran-
doa“Chaleiradecoradacomflo-
res de Rosa-de-Gueldres”. Tra-
ta-se de uma peça coberta com
centenas de botões de flor em
altorelevofeitosmanualmente.
A peça será vendida por € 45
mil (US$ 63 mil).

A empresa passou os últi-
mos 300 anos fornecendo apa-
relhos de louça e talheres com
decoraçãobarroca aos palácios
reais, além de uma miríade de
estatuetas, candelabros, lus-
tres e outros objetos de arte.

O tempo parece ter parado
ali. Aninhada num vale arbori-
zado na pitoresca cidade alemã
de Meissen, no leste do país, a
fábrica passou incólume pela
turbulenta história da Alema-
nha.Eseorgulhadetersobrevi-
vido a 11 guerras, seis sistemas
políticos diferentes e incontá-

veistendênciasdamoda.Suafa-
mosa marca registrada, forma-
da por duas espadas cruzadas,
é o logotipo de uso contínuo
mais antigo do mundo.

Éoúltimolugarondeespera-
mos encontrar uma revolução.
Mas essa é a palavra que me-
lhor descreve a reforma na em-
presa ao longo do ano passado
sobasupervisãodonovogeren-
te, Christian Kurtzke, um dinâ-
micoex-consultoradministrati-

vo do Boston Consulting
Group.

Em apenas 12 meses, Kurt-
zke modernizou a gama de pro-
dutos com a introdução de apa-
relhosdelouçaparasushiemas-
sa dedicados ao gosto dos mais
jovens e o lançamento de uma
coleção de joias, expandindo a
marca Meissen para canetas e
relógios e buscando um novo
segmento“arquitetônico”nora-
modo designde interiores, com
azulejos para as paredes e o as-
soalho de hotéis de luxo e lojas

caras. Uma “suíte Meissen” es-
tá em construção no principal
hotel de Berlim, o Adlon, com
paredesrepletasdeazulejosfei-
tos a mão que, além de elegan-
tes,resistemàáguaporpelome-
nos um século, sendo também
resistentes ao fogo, segundo a
fabricante.

Kurtzke quer competir com
Cartier,BulgarieHermesaopo-
sicionar a Meissen como uma
marca global de luxo. “Fui con-
tratadoparareestruturaraem-
presa e enxergo nela um poten-
cial de crescimento único”, dis-
se Kurtzke aos repórteres du-
rante uma apresentação. Além
do lançamento de novos produ-
tos, ele trouxe o marketing e a
distribuiçãodaMeissenaosécu-
lo 21 por meio da aceleração do
ciclodosprodutosedoestabele-
cimento de uma loja na inter-
net.

“Para mim, a Meissen é co-
mo um monastério. Aqui o tem-
po avança num ritmo próprio.
Vamos manter essa caracterís-
tica. Mas, em termos de marke-
ting, distribuição e comunica-
ção,vamosnostransformarnu-
ma empresa como a Porsche”,
disse Kurtzke. “Tive de mudar
tudo para que as coisas pudes-
semcontinuar como sempre fo-
ram. Estou certo de que, no lon-

go prazo, poderemos dobrar
nossovolume devendas apenas
comanovadivisãodearquitetu-
ra.”

SOBREVIVENDO À CRISE
Kurtzke dividiu as atividades
da Meissen em três segmentos:
peças de arte e decoração, pe-
ças para a mesa e peças de joa-
lheria. Ele diz que a nova estra-
tégiaajudouaempresaasupor-
tar a crise econômica no ano
passadoenquanto a concorren-
te irlandesa Waterford
Wedgwood e sua unidade ale-
mã, Rosenthal, sucumbiram.

“Conseguimos manter nos-
so volume de vendas estável em
€ 35 milhões (US$ 49 milhões)
não porque escapamos da cri-
se, mas porque nossos novos
produtos compensam a vertigi-
nosa queda nas vendas no exte-
rior”, disse Kurtzke. As vendas
na Rússia, um dos principais
mercados do produto nos últi-
mos anos, recuaram mais de
60% em 2009.

Os novos produtos, que vão
dosazulejos customizados à co-
leçãodejoias“MistériodeMeis-
sen”, passando pelas xícaras de
expresso, já corresponderam a
15% das vendas de 2009, disse
Kurtzke. Ele não divulgou um
número referente aos ganhos,

mas disse estar “muito satisfei-
to” com o resultado de 2009 de-
pois que a empresa sofreu per-
das de€6 milhões em 2008. En-
tretanto, ele acrescentou que é
impossívelpreverquandoaem-
presa voltará a ter lucro.

“Tudo o que estamos fazen-
doévoltaràsnossasraízes”,dis-
se Kurtzke. “A Meissen come-
çou oferecendo joias e objetos
decorativosparapalácios,além
de aparelhos de louça. Na Ale-
manha, todos associam nossa
empresa aos talheres e à louça,

mas isso não é tudo. Estamos
recuperando um legado único,
compreendendo 800 mil mol-
des, 10 mil tintas, nossa própria
mina de argila e nossos artistas
treinados.”

AMeissenexportatrêsquar-
tos de sua produção e planeja
crescer na China, mas vê tam-
bém potencial na França, Itália
e Grã-Bretanha. Sua nova cole-
ção de joias foi lançada em Mi-
lão no ano passado e foi esgota-
da no primeiro dia de exposi-
ção. ● TRADUÇÃO DE AUGUSTO CALIL

Martin Fackler
THE NEW YORK TIMES
KARIYA, JAPÃO

EnquantoopresidentedaToyo-
ta,AkioToyoda,enfrentaasau-
toridadesamericanas,aempre-
sa enfrenta um descrédito sem
precedentes em Kariya, o polo
dasmontadorasno Japão.Hou-
ve tempo em que a Toyota con-
tava com a lealdade mútua da
pequenacidade,ondeasfileiras
de chaminés industriais e os te-
lhados metálicos das fábricas
erguem-secomonumacenasaí-
da da obra de Dickens. Mas, de-
pois de sentir por anos o corte
de custos da Toyota, funcioná-
rios e fornecedores que antes
eram fãs da empresa experi-
mentamagoraumacruelsensa-
ção de prazer com a crise na
montadora.

Osentimentotemraiznamu-
dança de comportamento das
empresas japonesas. Há anos,
comunidades que antes manti-
nham um relacionamento qua-
se familiar com a Toyota, como
a de Kariya, têm se sentido ne-
gligenciadasconformeocontra-
to social do país é reescrito.

Apesar de o emprego ainda
ser vitalício para os funcioná-
rios da Toyota, alguns dizem
que a empresa evita conceder
aumentos. Ao longo dos anos o
númerodefuncionáriostempo-
rários terceirizados foi reduzi-
do, e a empresa pressionou
seus fornecedores para que re-
duzissem os preços.

Por décadas, milhares de pe-
quenas fabricantes de autope-
ças, como a Sankyo Seiko, for-
maram as legiões fiéis da Toyo-
ta,trabalhandoemrelativaobs-
curidade para atender às de-
mandasdagigantedosautomó-
veis. Mas a pressão por preços

cada vez mais baixos nos últi-
mos anos levou muitas empre-
sas a fechar.

Váriasdizemque,apóssuces-
sivos cortes nos preços, a Toyo-
ta paga hoje pela peça média
umpreço30%inferior aodedez
anos atrás, apesar do aumento
nos preços de matérias-primas
como o aço. “A Toyota não para
de nos pressionar, como se esti-
vesse tentando tirar água de
uma toalha seca”, disse Ma-
sayuki Nishioka, 49 anos, cuja
fábrica em Kariya produz a ve-
dação de borracha presente
nas janelas dos carros.

No mês passado, oproprietá-
rio da Sankyo, Teruo Moewaki,
foi a uma emissora local de tele-
visão para fazer o impensável:
criticar a Toyota, anunciando
que não receberia mais enco-
mendas da montadora e nem
suas associadas. “Eu disse na
TV aquilo que todos querem di-
zer, mas têm medo”, declarou
Moewaki, de 60 anos. “A Toyo-
tadissequefazíamostodospar-
te da mesma família. Mas agora
estamos sendo traídos. A Toyo-
ta só quer encher os próprios
bolsos”, disse Moewaki. “Já es-
tá claro que não podemos mais
confiar nela.” O desabafo o
transformou instantaneamen-
te numa celebridade regional.

De acordo com o relato de
muitos habitantes da região, a
Toyota não concedeu aumen-
tosaosseusfuncionáriosnospe-
ríodos de prosperidade e impôs
preçosmaisbaixosaosseusfor-
necedores, mesmo enquanto a
empresa tinha lucros recordes.
Desdeoiníciododeclínioeconô-
micomundial,aToyotademitiu
milharesdefuncionáriostercei-
rizados e pressionou fabrican-
tes de peças.

Apesar de o enxugamento de

funcionáriosserumapráticare-
corrente nas crises, muitos ja-
poneses enxergam como trai-
ção. A Toyota se transformou
numsímbolodaviolaçãodocon-
trato social estabelecido – mas
não enunciado – no país após a
guerra, segundo o qual as gran-
desempresaspaternalistaspar-
tilhariam a riqueza com seus
funcionários nos períodos de
prosperidade e os ajudariam a
suportarosmomentosdecrise.

“A Toyota tem sido alvo de
tantosataquesporqueaempre-
sa se tornou o rosto do Japão
corporativo”, disse Hisao
Inoue, autor de dois livros so-

bre a Toyota. “Todos os proble-
mas japoneses, sejam sociais,
econômicos ou políticos, pare-
cem ter sido empilhados sobre
a empresa.” Inoue disse que as
críticaspodemserinjustas,efa-
zem parte de uma reação local
contra a globalização e a ado-
ção de uma competitividade se-
melhante à americana, promo-
vidas pelo ex-primeiro-minis-
tro Junichiro Koizumi.

Mesmo durante o colapso
econômico do início da década
de 1990, enquanto as grandes
empresas cortavam custos ou
transferiam a produção para
outrospaíses,essecinturãoma-
nufatureiro que envolve a cida-
de central de Nagoya, na “De-
troit japonesa”, pareceu ser
imuneàscrises.AToyotaconti-
nuou a crescer enquanto o Ja-
pãoperdiaespaço emoutras in-
dústrias, como a dos produtos
eletrônicos.

Agora o alarme pode ser sen-
tido no ar. Cidades como Ka-
riya parecem estar se transfor-
mando num novo cinturão da
ferrugem formado por bairros
industriais abandonados, e os
economistas estimam que o nú-
mero de pequenas fábricas te-
nha sido reduzido pela metade
nas últimas duas décadas, che-
gando a cerca de 180 mil. O de-
semprego também decolou no

município de Aichi, dobrando
para 4,5% no ano passado.

Umdosdosmilharesqueper-
deram o emprego desde o início
da crise financeira mundial é
Osamu Miura, que por dois
anostrabalhoucomomonitora-
mento do controle de qualidade
numa fábrica que produzia mo-
delos híbridos Prius em Toyota
City.Doismesesatrás,aempre-
sadissequenãorenovariaocon-
trato dele.

Mas, ao contrário dos de-
mais, Miura se recusou a acei-
tar em silêncio. Todos os dias,
ele veste o uniforme da empre-
saevaiparaoportãodafábrica,
onde é invariavelmente barra-
do. Numa tarde chuvosa recen-
te, meia dúzia de funcionários e
ex-funcionários, membros de
umpequeno sindicato, se junta-
ram a ele no portão para distri-
buir panfletos aos empregados.
“AToyotaestáavançandonadi-
reção errada, e o mesmo pode
ser dito do Japão”, disse Miura,
de 40 anos, que colou um cartaz
azul no peito com os dizeres,
“Deixem-me trabalhar!”

“Enfrentar a Toyota ainda é
um tabu”, disse Hiroshi Oba, de
56anos,quetrabalha nafábrica
do Prius e disse estar pondo em
riscoassuaschancesdepromo-
çãopor tomar o partido de Miu-
ra, dizendo que “estes cortes

nos postos de trabalho são um
problema social que não pode-
mos ignorar”.

Paul Nolasco, porta-voz da
Toyota, disse que a empresa es-
tava ciente das críticas, mas as
considerou parciais. Ele disse
queapesardonúmerodetraba-
lhadores terceirizados ter caí-
do para 2.300 no início deste
ano – muito menos que os 10 mil
daépocaanterioràcrisedoLeh-
man Brothers –, cerca de 900
funcionários terceirizados fo-
ram efetivados.

É difícil avaliar a extensão da
raivacontraaToyota.Osprinci-
pais veículos da mídia japonesa
foram comedidos nas críticas,
por medo de irritar a maior
anunciante do país. E os críti-
cos dizem que a comunidade
ainda enxerga com maus olhos
as críticas à maior fonte de em-
pregos da região. Mas isso tam-
bém está mudando. Saichi Ku-
rematsu, presidente da Airo-
ren, uma federação de sindica-
tos do município de Aichi, disse
que as queixas antes se limita-
vam à extrema esquerda, mas
estão agorase generalizando. E
o número de frequentadores
dos comícios aumentou. “Hou-
ve uma mudança dramática na
maneira com a qual as pessoas
enxergam a Toyota.” ● TRADU-

ÇÃO DE AUGUSTO CALIL
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‘Tive de mudar
tudo para as coisas
continuarem como
sempre foram’
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