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Emergentes
são a nova
prioridade
da Toyota

Imagem

Grupo teme perder liderança mundial para
marcas fortes em países em desenvolvimento
TÓQUIO

A montadora japonesa Toyota
vai apostar mais nas vendas
em mercados emergentes e
lançará dez novos modelos híbridos para atingir a estratégia de longo prazo de quase dobrar o lucro da companhia até
2015, afirmou ontem o presidente mundial da montadora,
Akio Toyoda.
Segundo o executivo, 60% das
vendas da marca em 2010 tiveram origem em países industrializados e 40% em mercados
emergentes. A meta é uma divisão igualitária até 2015. A China,
por exemplo, representa hoje
apenas 15% das vendas do grupo.
A maior montadora de veículos do mundo, que tenta se recuperar de um grande volume de
recalls feitos nos últimos dois
anos,vaireduzirseu conselhode
administraçãode27para11membros como forma de acelerar o
processo de tomada de decisão.
Comentando o plano estratégico da companhia, chamado
“Global Vision”, Toyoda informou que a empresa também vai
eliminarumnível de administração, além de dar mais autonomia
às administrações regionais.
A intenção é fazer com que o
grupo fique mais próximo de
seus clientes, depois que os recalls de quase 20 milhões de car-

ros realizados em todo o mundo
desde 2009 atingiram a reputação de qualidade da marca.
“A partir de agora, queremos
criar uma base forte para geração de lucro, mesmo sob duras
condições de dólar operando em
média a 85 ienes e vendas de 7,5
milhões de unidades”, disse o
executivo. “Podemos ter uma
margem operacional de 5% e um
lucro operacional de cerca de 1
trilhão de ienes (US$ 12 bilhões)”, afirmou.
“Isso significa que, mesmo se
nós formos atingidos por uma
grande crise econômica novamente e as vendas caírem cerca
de 20%, ainda poderemos ter lucro. Esse é o ponto principal de
nosso plano de crescimento sustentado”, disse Toyoda.
O executivo ressaltou, porém,
queessasmetaspoderãoseratingidas “assim que possível” – ou
seja, antes de 2015. A projeção se
comparacomaprevisãodaToyo● Perspectivas

AKIO TOYODA
PRESIDENTE DA TOYOTA

“A partir de agora, queremos criar
uma base forte para gerar lucro,
mesmo sob duras condições de
dólar desvalorizado.”

Origem. Presidente da Toyota, Akio Toyoda, prevê que metade das vendas da montadora virá de nações emergentes até 2015
ta para lucro de 550 bilhões de
ienes e margem de 2,9% no ano
contábil que termina este mês.
“Osinvestidoresestãobuscando um plano um pouco mais específico”, disse Yoshihiro Okumura, gestor na Chibagin Asset
Management, citando a falta de
prazos nos comentários do executivo. “Com a intensa competição nos mercados globais contra
empresascomoHyundaieVolkswagen, não ficou claro qual é a
estratégia específica da Toyota
para se manter na liderança.”
No ano passado, a Toyota se
manteveàfrente da GeneralMotors como maior montadora do
mundo, mas por uma margem
pequena, enquanto a Volkswagen definiu um plano de longo
prazo para ser a líder do setor e
vendermaisde10milhõesdeveículos até 2018.
Mercados em crescimento. To-

“O tamanho do bolo vai crescer.”

yoda,bisnetodofundadordaToyota, afirmou que o crescimento

da companhia se dará baseado
em dois pilares: mercados emergentes e carros ambientalmente
corretos.
As vendas fora de mercados
maduros vão representar metade das vendas da Toyota até
2015, ante 40% atualmente,
acrescentou o executivo, ecoando estratégia de cortar a dependência de mercados desenvolvidos proferida em um novo plano
da francesa Renault, divulgado
no mês passado.
Após ter dominado a tecnologia de veículos híbridos por mais
deumadécada como Prius, aToyota vai lançar cerca de dez modelos híbridos até 2015, além dos
14 modelos que já possui.
Toyoda espera que as vendas
globais do grupo, incluindo as da
unidade Daihatsu e da de caminhões Hino Motors, subam de
8,4 milhões em 2010 para 10 milhões, em 2015. “O tamanho do
bolo vai crescer”, afirmou o executivo. / REUTERS

No Brasil, marca
ocupa apenas o
9º lugar em vendas
● No primeiro bimestre, a Toyota

teve um dos seus piores desempenhos no Brasil. Vendeu 13.424
veículos e ficou em nono lugar
entre as fabricantes. Com 2,7%
de participação no mercado, está
atrás de Volkswagen, Fiat, GM,
Ford, Renault, Honda, Hyundai e
Citroën. Em 2010, vendeu 99.474
veículos, ficando em oitavo lugar
entre as principais montadoras.
A decisão da Toyota de investir
nos mercados emergentes levou
o grupo a anunciar, em janeiro, a
ampliação da capacidade produtiva no Brasil e na Argentina em
60% nos próximos dois anos.
Juntos, os dois países terão capacidade para fabricar 230 mil car-

ros ao ano, ante 140 mil atualmente. O investimento para atingir a meta soma US$ 640 milhões, dos quais US$ 600 milhões ficarão no Brasil, onde o
grupo constrói uma segunda fábrica de automóveis.
A unidade de Sorocaba (SP)
será inaugurada em meados de
2012, com capacidade inicial para 70 mil veículos e possibilidade
futura de atingir 150 mil. O novo
carro, por enquanto chamado de
Etios, é um compacto desenvolvido para países emergentes e disputará mercado com modelos
como Gol e Palio nas versões
acima de 1.0. Com ele, a Toyota
espera, finalmente, crescer no
mercado brasileiro, o quarto
maior do mundo. Hoje, a empresa produz em Indaiatuba (SP) o
sedã Corolla e importa a picape
Hilux da Argentina e outros modelos do Japão./ CLEIDE SILVA

Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 10 mar. 2011, Economia & Negócios, p. B15.

Carreiras

Relações com investidores ganha mais espaço
Nova onda de IPOs e
crescimento do mercado
de capitais brasileiro
abrem campo para
profissionais de RI
Fernando Scheller

O ano de 2011 promete ser o melhor para IPOs (ofertas públicas
de ações) na bolsa brasileira desde 2007, quando mais de 60 empresas abriram capital. A BM&F
Bovespa já registrou cinco IPOs
neste ano e mais seis estão registrados na Comissão de Valores
Mobiliários(CVM).Omovimento deve se traduzir na busca por
mais profissionais de relações
com investidores, que têm, como uma das funções, a função de
aguçar o desejo de potenciais
acionistas pela companhia que
representam.
Como a atividade exige noções de finanças, direito e comunicação, o perfil do profissional
de RI é híbrido. De acordo com a
empresa MZ Consult, que esteve envolvida em boa parte dos

IPOs feitos no Brasil na última
década, a parte mais importante
do trabalho é vender um projeto
de longo prazo. “É preciso que o
profissional entenda não só dos
números da companhia, mas
tambémdomarketing,doproduto,da estratégia. Porisso,muitas
empresas optam por formar o
profissional internamente”, diz
Tereza Kaneta, presidente da
consultoria.
Para este ano, a MZ prevê que
cerca de 20 aberturas de capital
ocorram no País. É um número
relativamente pequeno frente
ao recorde de 2007, mas que representa um avanço em relação
aos números dos últimos anos,
queforaminfluenciadospela crise global. “O ano de 2007 foi atípico. Havia muita liquidez, e os
investidores estavam em busca
deopçõesdeinvestimento”,lembra Tereza. Agora, diz, a situação
é outra: a economia começa a se
recuperar e, ao mesmo tempo, o
IPO deixou de ser novidade.
Chances. Por isso, 2011 deve
serum anopositivo,mas semclimade“corridado ouro”.Inevita-

Fusão cria líder mundial
em discos rígidos para PCs
Western Digital compra
unidade da Hitachi no
momento em que enfrenta
novas tecnologias de
armazenamento de dados
TÓQUIO

A aquisição da divisão de discos
rígidos da Hitachi pela Western
Digital, por US$ 4,3 bilhões, vai
pôr fim à guerra de preços que
vemreduzindo asmargensde lu-

cros do segmento e criar uma líder mundial dotada de recursos
paradesenvolverumanovageraçãodetecnologiasparaaarmazenagem de dados.
A maior negócio do setor de
tecnologia deste ano coroa anos
de consolidação em um setor
pressionado por uma persistente redução no crescimento de
vendas e que no longo prazo enfrenta a ameaça de aparelhos
sem fio, como iPad, da Apple.
A operação entre a segunda e a
terceira maiores companhias do
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Escolha. A administradora Natasha atua há 15 anos em RI
velmente, porém, haverá mais
oportunidades para profissionais do setor, que costumam vir
degraduações comoadministraçãode empresas,economia,con-

tabilidade, direito e comunicação. O tamanho mínimo de um
departamento de RI de uma empresa costuma ser de três pessoas,eháoportunidadesemcon-

setorreduziráacapacidadeexcedente de produção da indústria e
ajudará a conter queda nos preços dos produtos.

cimento para o mercado de
computadores em 2011, para
10,5%. A iSuppli estima que os
embarques mundiais de discos rígidos cairão mais de 4%
neste trimestre.
A Hitachi formou parceria
com a Intel para acesso às novas tecnologias da fabricante
dechips.“AtecnologiaSSDserá importante na estratégia
danovaentidade”,disseopresidente-executivo da Hitachi
GST, Steve Milligan.
Muito usada em smartphones, a armazenagem em flash
drive é tida como 5 a 10 vezes
mais cara do que os drives tradicionais, mas a expectativa é
que a escala reduza o preço ao
longo do tempo. / REUTERS

Concorrência. A Western Digital e a Seagate vêm enfrentando
dificuldade para se adaptar a um
futuro no qual menos consumidores usarão laptops. Os flash
drives, ou solid state drives
(SSD), consomem menos energia e são mais rápidos, e muitos
os veem como o futuro do setor
de discos rígidos.
Eles vêm sendo cada vez mais
usadosemlaptopsecomputadores tablet, como o iPad. Em março, a empresa de pesquisa Garner reduziu em mais de 5 pontos
percentuaissua previsãode cres-

sultorias na área, como a MZ.
“As empresas hoje levam mais
tempo entre o registro da oferta
e o lançamento das ações em si.
Porisso,acabamtendomaistempo para selecionar os profissionaisinternamente”,afirmaapresidente da MZ Consult.
Como não há uma formação
específicapara a área de relações
com investidores, uma boa forma de fazer o currículo se destacar na busca de uma oportunidade são os MBAs específicos para
o setor. Entre as instituições que
oferecem esse tipo de curso está
a Fipecafi, de São Paulo.
Voltar aos bancos escolares
pode ser importante para o profissional ganhar a chamada “excelência interdisciplinar” exigida pela atividade, afirma Diego
Barreto,coordenadordoInstitutoBrasileirode Relações comInvestidores (Ibri), parceiro da Fipecafi no MBA. Para se ter uma
ideia de como é possível “viajar”
para longe da formação original
aoseentrarnomundodo RI,bastaanalisar o caso do próprio Diego: advogado de formação, ele
hoje trabalha no setor de relações com investidores de uma
empresa de construção civil.
Para o coordenador do MBA
da Fipecafi, Renê Coppe Pimen-

Nvidia quer
reforçar aposta
em tablets
SÃO FRANCISCO

ANvidiareforçouontemqueplaneja aumentar sua presença no
mercado de tablets, mas não revelou novos projetos ou cronogramasdelançamentodeprocessadores de próxima geração.
A companhia americana, que
viu suas ações valorizarem 27%
depois que seus chips foram escolhidos para equipar uma série
de tablets e smartphones, não
conseguiu entusiasmar investi-

‘Veterana’ usa
MBA para reciclar
conhecimentos
● A administradora Natasha Na-

mie Nakagawa é veterana em
relações com investidores. Ela
ingressou na área em 1996, quando o mercado de capitais nacional era bem menor. “Trabalhava
com planejamento financeiro,
mas acabei migrando”, diz ela,
hoje gerente de RI no Banco Fibra. Natasha diz ter usado o MBA
da Fipecafi principalmente para
conseguir expressar melhor os
conhecimentos. “(A profissão) é
um mix de legislação e finanças,
mas entra a parte de apresentações, falar diante da plateia”, explica. A gerente de RI diz que
oferecer o “pacote completo” é
essencial: “O mercado está mais
sofisticado. É preciso falar com
investidores do mundo todo."

tel, a migração para o setor de RI
pode ser uma boa forma de uma
pessoa revitalizar a carreira. “Os
profissionais descobrem outra
possibilidade de atuação.”

dores durante reunião anual de
analistas.
Especialistas esperavam mais
detalhes sobre as vendas de dispositivos equipados com o processador Tegra 2 da Nvidia. Alguns se mostraram preocupados que preços elevados de aparelhos como o Motorola Xoom,
mais caro que o iPad, poderão
ser vistos como negócios decepcionantes para a linha Tegra.
A Nvidia causou impacto em
janeiro,duranteafeiradeLas Vegas (Consumer Electronics
Show), quando anunciou que
em breve teria projetos de processadores para PCs baseados
na arquitetura ARM, que virou
padrão para dispositivos móveis. / REUTERS

