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As outras lições da Toyota

A cena é carregada de significados, por qualquer 
ótica que se queira interpretá-la, a comercial, a da 
gestão ou mesmo a cultural. Mas se revela parti-
cularmente instrutiva para nós, profissionais de 
comunicação e marketing, por ilustrar os desafios 
de empresas e marcas nesse ambiente de mercado 
em que elas já não detêm o poder de outrora sobre o 
seu discurso ou imagem. Estamos falando do pedido 
público de desculpas feito pelo presidente mundial da 
Toyota, Akio Toyoda, diante do Senado dos Estados 
Unidos, pelos acidentes provocados por defeitos de 
fabricação em milhões de veículos. E do gigantesco 
recall a que a montadora foi obrigada — justamente 
ela que se tornara, a partir dos anos 90, mais do que 
um símbolo global de excelência, uma referência das 
melhores práticas de gestão, a ponto de seu modelo, 
o Sistema Toyota, ter se tornado matéria obrigatória 
em escolas de negócios. 

Tão surpreendente quanto ver uma empresa com-
petente como a Toyota enrascada por um problema 
mecânico — situação que especialistas atribuem ao 
crescimento acelerado e à pressão constante pela 
redução de custos — é que ela tenha demorado tanto 
para se posicionar diante dos consumidores, aumen-
tando os prejuízos para uma das marcas e reputações 
mais valiosas do mundo. Repetindo o erro cometido, 
por exemplo, pela Ford e a Firestone, no polêmico re-
call que envolveu as duas empresas, há uma década, a 

Toyota levou vários meses para admitir a existência do 
problema no pedal do acelerador de alguns modelos, 
mesmo depois de alertada por autoridades norte-ame-
ricanas, e outros tantos para tomar providências. 

O episódio mostra que nenhuma empresa está a 
salvo de uma crise de reputação — mesmo as mais 
sérias e comprometidas com qualidade podem se tor-
nar vulneráveis, em algum momento de sua história, 
em especial neste contexto em que consumidores 
conectados em rede e a mídia investigativa mantêm as 
empresas sob o microscópio. Sabe-se que responder 
aos questionamentos contribui para conter danos e 
restabelecer a confiança. A longo prazo, fortalece a 
marca, como exemplificado pela elogiada atitude da 
Johnson & Johnson, nos anos 80, na crise do Tylenol, 
quando a empresa optou por retirar o medicamento 
do mercado norte-americano, mesmo não tendo res-
ponsabilidade por sua adulteração criminosa. 

Depois do estrago inicial, a Toyota reagiu com uma 
investida bem articulada nas redes sociais, buscando 
capitalizar no ambiente digital o crédito positivo da 
marca entre seus consumidores fiéis. Uma iniciati-
va que poderá deixar outras lições para o futuro, 
caso os ganhos nesta frente digital se traduzam em 
benefícios no mundo real. O fato é que agora, mais 
do que preparadas para administrar crises, como 
no passado, as empresas têm de gerir e monitorar 
continuamente as muitas dimensões que afetam sua 

reputação institucional para além da qualidade de 
produtos e serviços, como governança, responsabi-
lidade social, clima organizacional e resultados. Até 
porque tais vetores também afetam, por tabela, o 
valor das marcas.

Essa simbiose entre reputação e marca ficou evi-
denciada, aliás, igualmente pelos prejuízos sofridos 
por aquela outra marca poderosa, a de Tiger Woods, 
também obrigado a pedir desculpas após o escândalo 
que ameaçou seus contratos de patrocínio. E é em 
função dela que as relações públicas e a comunicação 
corporativa, tradicionalmente relegadas a segundo 
plano em relação à comunicação de marketing, come-
çam a ser mais valorizadas, impondo-se o alinhamento 
e a integração. Trabalhar de forma consistente para 
construir uma reputação positiva cria um crédito 
de confiabilidade que ajuda a minimizar danos na 
eventualidade da crise. 

Afinal, hoje se sabe que reputação é um ativo men-
surável e cada ponto perdido custa caro — estudos 
norte-americanos sugerem que ela pode impactar até 
um quarto do valor de uma empresa. Consta que o 
celebrado megainvestidor Warren Buffet sabe disto e 
costuma fazer o seguinte alerta a seus executivos: “Se 
vocês perderem dinheiro da empresa por uma decisão 
errada, posso ser compreensivo, mas se prejudicarem 
sua reputação, serei implacável”.
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