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Toyota avalia adotar terceiro turno no Brasil e Argentina  
 
Por Marli Olmos 

Os japoneses não têm o costume de adotar o trabalho em três turnos nas fábricas. 
Segundo eles, as máquinas também precisam "descansar" e passar pelo mínimo de 
manutenção. Mas, aos poucos, eles percebem que em regiões como a América Latina, 
oscilações econômicas exigem alternativas rápidas. Por isso, o presidente da Toyota na 
América Latina, Steve St Angelo, que é americano, está prestes a quebrar o paradigma 
oriental. Pressionado pelo aumento de demanda, ele disse ontem ao Valor que estuda a 
criação do terceiro turno na fábrica de Sorocaba (SP) e em Zárate, na Argentina. Será a 
primeira vez, em 60 anos de história no Brasil, que as linhas da Toyota trabalharão 24 
horas por dia.  
 
O trabalho em três turnos não é a única novidade do momento para os japoneses da 
Toyota. É também no Brasil que eles estão aprendendo que um carro híbrido pode 
funcionar com etanol. Algumas unidades do modelo Prius com motor movido com o 
combustível derivado da cana começaram a ser testadas no Brasil, segundo Steve. 
Enquanto aguarda os resultados dos testes, o executivo mantém a expectativa de que o 
governo anuncie, em breve, a redução do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) 
para veículos elétricos e híbridos. Com isso, pretende dar continuidade ao projeto de 
produzir um carro híbrido no país cujo modelo não está definido.  
 

“Montadora japonesa testa modelo Prius híbrido com motor movido por etanol para 
ser produzido no Brasil” 
 

Antes disso, no entanto, Steve, como é conhecido no setor, diz que o consumidor 
brasileiro precisa tomar gosto pelos veículos movidos com essas novas tecnologias, 
representadas pelos elétricos e híbridos. O elétrico puro precisa ser carregado em tomada. 
Já o híbrido tem dois motores. Um deles, a combustão, que usa combustível, é que faz o 
elétrico funcionar. Até hoje, os carros híbridos vendidos em todo o mundo só usam 
gasolina. Mas a Toyota garante que testes no Japão comprovaram que o híbrido a etanol é 
um dos modelos menos poluentes do mundo.  
 
Há poucos dias, estiveram no Sindicato Nacional da Indústria de Componentes 
Automotivos (Sindipeças) para tratar do envolvimento dos fornecedores na produção de 
um híbrido movido a etanol. A ideia ganhou o apoio da indústria de componentes. "Há uma 
oportunidade extraordinária no país para esse tipo de veículo, já que temos o 
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conhecimento do motor flex e, ainda, uma extensa rede de postos de abastecimento de 
etanol", afirma o diretor do Sindipeças, Flávio Del Soldato.  
 
A questão das novas tecnologias quase passou despercebida nas discussões do Rota 
2030, o novo programa automotivo que ainda não foi divulgado pelo governo por 
resistências, na equipe da Fazenda, à concessão de incentivos. Quando percebeu-se que 
o tema dos elétricos e híbridos merecia entrar nas discussões formou-se um grupo de 
trabalho, com representantes da indústria e governo e que, a partir de hoje, se reunirá 
todas as quartas-feiras, em Brasília.  
 
Steve viajou a Detroit esta semana para participar do salão do automóvel e disse estar 
incomodado com a obsessão dos debates em torno do carro autônomo. "Muita gente fala 
como se amanhã for acordar e um carro sem motorista o estará aguardando à porta". Para 
ele, essa realidade é ainda muito distante em países como o Brasil e outros da América 
Latina, com carência de infraestrutura. "Concordo que esse será o formato dos carros no 
futuro, mas, como todas as tecnologias que, ao longo da história foram incorporadas aos 
veículos, acontecerá aos poucos."  
 
Steve prepara-se para um ano de trabalho intenso, provocado, sobretudo, pela 
recuperação das vendas de veículos no Brasil e em toda a América Latina. O crescimento 
de vendas da marca na região, de 7% em 2017, coincide com o percentual de expansão 
no mercado brasileiro, onde a Toyota ocupou, no ano passado, o sexto lugar, com fatia de 
8,75%. Na Argentina, o resultado de vendas foi ainda melhor, com avanço de 13%. Para 
tentar ganhar mais participação no mercado, a montadora prepara a fábrica de Sorocaba 
para a o início de produção do Yaris, um modelo médio com lançamento no Brasil previsto 
para o segundo semestre e que absorverá investimento de R$ 1 bilhão. É para essa 
mesma fábrica que Steve planeja o terceiro turno. Segundo ele, a decisão precisa ser 
tomada neste semestre.  
 
Não é, porém, por conta do novo carro que Sorocaba precisa operar em três turmas. O 
aumento da demanda levou as três fábricas da Toyota no país e uma na Argentina a iniciar 
o ano a plena capacidade. "Alguns acham que a América Latina está quietinha e não tem 
importância [para montadoras]. Mas na Toyota, a região teve participação importante para 
elevar as vendas da companhia em 2017", diz o executivo, que projeta para o mercado 
brasileiro deste ano pelo menos 2,5 milhões de veículos leves, o que representará avanço 
de mais de 15% em relação a 2017. Para ele, o período eleitoral não ameaça o cenário 
promissor: "As pessoas estão cansadas de falar sobre recessão e querem voltar à 
normalidade".  
 

A repórter viaja a convite da GM 
 
(Fonte: Valor Econômico – 17/01/2018) 
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Setor de serviços deve puxar retomada do emprego em SP 
 
Ainda que as projeções para a maior parte dos ramos econômicos seja positiva, especialistas 
acreditam que milhões de pessoas seguirão sem trabalho em 2018 
 
RENATO GHELFI 

A recuperação do mercado de trabalho paulista deve ganhar força em 2018, sendo 
puxada pelo aumento do número de vagas no setor de serviços. É o que afirmam 
especialistas consultados pelo DCI. 
 
Na opinião deles, a melhora do emprego ainda deve ser lenta, acompanhando o ritmo da 
retomada econômica, mas pode ter maior intensidade em algumas áreas específicas. “O 
setor de serviços responde mais rapidamente ao fortalecimento da atividade e deve ser 
favorecido pelas eleições, que ampliam o número de postos para profissionais de 
comunicação, por exemplo”, diz Antônio Carlos Alves dos Santos, professor de economia 
da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). 
 
Pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia (Ibre/FGV), Fernando de Holanda 
Barbosa segue a mesma linha. “Devemos ter uma boa geração de vagas para serviços, 
mas ela não deve ser o suficiente para causar uma redução significativa do desemprego, 
que está em nível muito alto.” 
 
O especialista estima que mais de 10 milhões de pessoas ainda estarão desempregadas 
no final deste ano. O último levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) mostrou que 12,571 milhões de trabalhadores não encontraram emprego entre 
setembro e novembro de 2017. O Estado de São Paulo costuma reunir cerca de 25% 
dessas pessoas. 
 
Ainda de acordo com Barbosa, o estágio mais avançado da recuperação econômica na 
região pode favorecer a retomada do emprego. “A crise no mercado de trabalho paulista 
começou em 2014 e já víamos dados melhores no estado no ano passado. É diferente do 
Rio de Janeiro, por exemplo, onde a crise começou só em 2016 e deve demorar mais para 
passar”, compara ele. 
 
Dificuldade na indústria 
 
Já a recuperação nos ramos industriais deve ser mais lenta, afirmam os entrevistados. 
“Além da crise, nós estamos passando por um processo estrutural de desindustrialização 
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que não deve ser revertido”, diz Barbosa. “Ainda assim, o emprego no setor deve crescer 
nos próximos meses.” 
 
Para Santos, a melhora do emprego na indústria deve ser apenas pontual.  
 
“A participação desse setor no PIB [Produto Interno Bruto] de São Paulo deve continuar 
em um nível mais baixo, mesmo com a recuperação da economia”, diz ele. 
 
Por outro lado, a construção civil pode se fortalecer nos próximos meses, aponta Santos.  
 
Segundo ele, a manutenção da taxa de juros em um patamar menor deve favorecer 
empreiteiras e compradores em São Paulo. 
 
Para a agropecuária, o especialista também projeta resultados positivos.  
 
“Entretanto, esse setor não tem um peso tão grande em São Paulo, então o impacto para 
os níveis de emprego será menor”, pondera ele. 
 
Dados de 2017 
 
As estatísticas do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) indicam que 
o setor de serviços teve a geração líquida de 65.920 vagas formais entre janeiro e 
novembro de 2017, o melhor resultado do período. 
 
O segundo melhor desempenho foi marcado pela agropecuária, com o acréscimo de 
38.395 postos durante os 11 meses.  
 
Em seguida, apareceram a indústria de transformação (16.659 vagas), o comércio 
(11.543) e a administração pública (8.944).  
 
Na ponta oposta da tabela, a construção civil teve saldo negativo de 29.161 postos no 
período. 
 
Dessa forma, o resultado geral de São Paulo ficou no azul, com o ganho de 109.056 vagas 
entre janeiro e novembro. 
 
 
 
 
 
 
(Fonte: DCI – 17/01/2018) 


