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A Toyota Motor Corp. está prestes a cair do trono de maior montadora do mundo, que ocupa 
há três anos, após sucumbir a uma série de erros humanos e a um desastre natural que 
colocaram em cheque a maneira como ela faz negócios. 
 
Num exemplo das dificuldades que a Toyota e outras empresas japonesas enfrentam desde o 
terremoto de 11 de março, a montadora divulgou um declínio de 77% no lucro do trimestre 
mais recente e informou que o grau de incerteza atual impossibilita que ela faça previsões para 
o corrente ano fiscal. 
 
Os problemas da Toyota refletem, em parte, a escassez de peças cruciais que ocorreu depois 
do terremoto e a gradual ascensão do iene em relação ao dólar. Mais amplamente, a empresa 
enfrenta também mudanças no alto escalão e os prejuízos causados a sua reputação pelos 
recalls de veículos nos últimos anos. 
 
"Os últimos anos foram um período muito caótico", disse o presidente Akio Toyoda numa 
entrevista coletiva ontem. "Mas eu, como presidente, e a empresa inteira aprendemos muito." 
 
Este ano deveria ser o da virada para a Toyota. Ela previa que as vendas iam se recuperar do 
recall de milhões de veículos em 2009 e 2010. A empresa divulgou em dezembro uma previsão 
de produção e vendas mundiais de 8,6 milhões de veículos. Isso deixaria sua produção no 
maior nível desde 2008, quando suas vendas chegaram a 8,9 milhões e ela acabou com o 
reinado de 77 anos da General Motors Co. como montadora com as maiores vendas do mundo. 
 
Mas o terremoto de 9 graus na escala Richter acabou com as esperanças da Toyota. A 
produção foi paralisada por semanas em suas fábricas japonesas. Dois meses depois, todas as 
três principais montadoras do país ainda operam fábricas nacionais e internacionais a apenas 
50% da capacidade. Citando a ameaça contínua de tremores secundários e possíveis apagões 
causados pela perda de uma parte da capacidade japonesa de geração de energia nuclear, 
Toyoda manteve a avaliação anterior da empresa, que optou por retomar a produção integral 
no Japão e no exterior em novembro, na melhor das hipóteses. 
 
Isso torna quase inevitável que a Toyota perca o posto de maior montadora do mundo para a 
GM, e cria a possibilidade de ela até ficar atrás da Volkswagen AG. A Toyota vendeu 1,79 
milhão de veículos no mundo no primeiro trimestre, contra 2,2 milhões da GM e 1,99 milhão 
da Volks. 
 
Mas num sinal de que o pior da crise de cadeia de suprimento pode já ter passado para a 
indústria automotiva do Japão, a Toyota informou que espera conseguir peças suficientes para 
aumentar a produção mundial para 70% da capacidade até meados de junho. "Estamos nos 
esforçando o máximo para aumentar a produção o mais rápido possível", disse Toyoda. 
 
Só aumentar a produção não resolve os problemas da Toyota. 
 
Embora a crise de cadeia de suprimento já dê sinais de melhora, o iene continua sendo um 
grande problema. A maior pedra no caminho da empresa continua a ser sua forte exposição ao 
mercado japonês em produção e vendas, mesmo quando comparado a outras montadoras 
japonesas. Isso piorou a margem, diminuiu a competitividade dos veículos da Toyota no 
exterior e, recentemente, aumentou o risco decorrente da escassez de eletricidade depois do 
terremoto e do tsunami que danificaram usinas nucleares. 
 
"Há muita coisa acontecendo na Toyota que a tem deixado menos lucrativa que as outras", 
disse Kurt Sanger, analista do Deutsche Bank em Tóquio. "Eles estão apenas tentando 
[equilibrar custos] nas operações domésticas, mas a [força do] iene torna isso difícil." 
 



Embora apenas 26% das vendas mundiais da Toyota tenham sido no mercado japonês no ano 
fiscal encerrado em março, 52% da base de produção se localiza no país. É bem acima do nível 
da Honda Motor Co. e da Nissan Motor Co. 
 
A Toyota se comprometeu a produzir pelo menos 3 milhões de veículos por ano no Japão, onde 
tem cerca de 50% de um mercado que encolheu rapidamente nos últimos dez anos. 
 
Mas a produção japonesa se tornou um fardo à medida que o iene se valorizava em relação ao 
dólar. O iene mais forte corrói o valor dos lucros em dólar e torna as exportações japonesas 
menos competitivas no exterior. A Toyota afirma que não pode lucrar exportando seus carros 
compactos com o dólar valendo menos de 90 ienes. A cotação da moeda japonesa foi em 
média de 82 ienes por dólar no último trimestre, ante 91 um ano antes. 
 
O resultado disso é que o prejuízo operacional da Toyota no Japão, sem incluir o resultado das 
filiais, saltou para 197,4 bilhões de ienes (US$ 2,44 bilhões) no quarto trimestre fiscal e 480,9 
bilhões de ienes no ano fiscal. 
 
A Toyota divulgou um lucro líquido de 25,4 bilhões de ienes no quarto trimestre fiscal. O lucro 
operacional caiu 52%, para 46,1 bilhões de ienes. O faturamento caiu 12%, para 4,64 trilhões 
de ienes. 
 
As dificuldades no Japão estão incomodando alguns executivos da Toyota, apesar da promessa 
da empresa de seguir ancorada em seu mercado interno. Alguns executivos dizem que esse 
rumo não faz mais sentido para concorrer com montadoras cujas operações se baseiam em 
países com moedas menos valorizadas. 
 
Num diálogo de rara franqueza, diante de dezenas de repórteres, Toyoda e o diretor financeiro 
da empresa discordaram sobre a questão de manter a capacidade japonesa de produção em 
meio ao câmbio atual. 
 
"Como diretor financeiro, sou obrigado a me perguntar se vale a pena continuar produzindo no 
Japão", disse Satoshi Ozawa, o diretor financeiro. "Atingimos o limite para a produção no 
Japão, com o dólar a 80 ienes." 
 
Toyoda reagiu com seu frequente mantra de que a "Toyota é uma empresa japonesa que deve 
manter sua base de produção no Japão". Perguntado sobre a discórdia evidente entre os dois, 
o diretor-presidente reiterou a fé na "monozukuri", ou a habilidade de produzir coisas, mas 
pareceu também abrir um pouco de espaço ao dizer que isso é sua "forte vontade". 
 
Esse debate ocorre num momento em que Toyoda ainda tenta deixar sua marca na empresa. 
Neto do fundador da Toyota, ele foi escolhido para a presidência em 2009, depois que a 
empresa teve o primeiro prejuízo operacional em décadas. 
 
Apesar da alta do iene no último ano, o lucro líquido da Toyota quase dobrou, de 209,46 
bilhões no ano fiscal de 2010 para 408,18 bilhões de ienes no ano fiscal 2011. O faturamento 
do ano subiu 0,2%, para 18,994 trilhões de ienes. A empresa teve perdas relacionadas ao 
terremoto de 110 bilhões de ienes. 
 
Como o terremoto ocorreu perto do fim do trimestre, os problemas de cadeia de suprimento 
que têm atrapalhado a Toyota e outras montadoras japonesas terão um impacto maior neste 
trimestre e depois. 
 
Embora o dano físico às fábricas da Toyota no Japão tenha sido mínimo, os problemas em sua 
cadeia de suprimento revelaram gargalos causados por fornecedores atingidos pelo sismo que 
têm posições quase monopolísticas em certas peças e materiais. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 12 maio 2011, Empresas, p. B10. 


