
 
 

 
 

 
Toyota to Invest R$ 1 Billion in its Plant in Brazil to Produce 

New Vehicle 
 
 

Sao Paulo, Brazil, September 19, 2019―Toyota Motor Corporation (Toyota) 
announces that Toyota do Brasil Ltda. (TDB), TMC's Brazilian sales and 
manufacturing subsidiary, has just formalized its intention to invest R$ 1 billion in 
its Sorocaba Plant in Sao Paulo, Brazil. The plant, which opened in 2012 and 
already produces the Etios and Yaris models, will be responsible for the 
manufacture of a new model in the Brazilian market scheduled for 
commercialization in 2021. 
 
The choice of Sorocaba Plant was due to the initial project of the unit, which 
already provided for the possibility of expansion, as well as the logistics ease of 
suppliers. To start production of this new vehicle, Toyota plans to hire 300 new 
employees. 
 
Masahiro Inoue, CEO of Toyota Latin America & Caribbean and Chairman of 
TDB stated that, "Toyota's commitment to the development of the Brazilian 
automotive industry and to Brazil is only possible with a strong partnership 
between the various stakeholders of the company. This announcement of 
another investment we make in Brazil is the result of the joint work of our 
employees, suppliers, dealers, unions and the government and reinforces our 
long-term vision in the country." 

 
Details on the new vehicle, engine, and exact release date will be shared at a 
later date. 
 
"This announcement of another investment represents a stronger Toyota in 
Brazil," added TDB President Rafael Chang. "During this decade, which meant 
challenging times for the economy and the automotive industry, Toyota remained 
true to its commitment to pursue the smile of its customers, growing sustainably, 
seeking greater business competitiveness and, fundamentally, contributing to the 
development of its businesses where it operates." 
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Toyota investirá R$ 1 bilhão em sua fábrica de  
Sorocaba para produzir novo veículo 

 
A Toyota do Brasil acaba de formalizar a intenção de investir R$ 1 bilhão em 
seu parque industrial de Sorocaba (SP). A unidade, inaugurada em 2012, que 
já produz os modelos Etios e Yaris, será responsável pela fabricação de um 
novo modelo no mercado brasileiro com previsão de comercialização em 2021. 
 
A escolha de Sorocaba se deu pelo projeto inicial da unidade, que já previa a 
possibilidade de ampliação, além de facilidade logística dos fornecedores. Para 
iniciar a produção desse novo veículo, a Toyota prevê a contratação de 300 
novos colaboradores. 
 
“O compromisso da Toyota com o desenvolvimento da indústria automotiva 
brasileira e com o Brasil só é possível com uma parceria forte entre os vários 
stakeholders da empresa. Esse anúncio de mais um investimento que fazemos 
no Brasil é o resultado do trabalho conjunto de nossos colaboradores, 
fornecedores, concessionários, sindicatos e o governo e reforça nossa visão de 
longo prazo no País”, afirma Masahiro Inoue, CEO da Toyota para a América 
Latina e Caribe e Chairman da Toyota do Brasil.  
 
Detalhes sobre qual o novo veículo, motorização e data exata de lançamento 
serão comunicados oportunamente. 
 
“Este anúncio de mais um investimento representa uma Toyota mais forte no 
Brasil. Durante essa década, que significou tempos desafiadores para a 
economia e o setor automotivo, a Toyota permaneceu fiel ao seu compromisso 
de buscar o sorriso de seus clientes, crescendo de forma sustentável, 
buscando maior competitividade nos negócios e, fundamentalmente, 
contribuindo para o desenvolvimento das sociedades onde está inserida”, 
enaltece Rafael Chang, Presidente da Toyota do Brasil. 
 
Sete anos em Sorocaba 
 
Em agosto, a Toyota celebrou sete anos de sua fábrica de Sorocaba, a terceira 
unidade produtiva aberta no País. Fruto de um investimento inicial de US$ 600 
milhões, a unidade é um marco nas operações da fabricante de veículos no 
Brasil, pois reúne atributos das plantas mais modernas da Toyota em todo o 
mundo.  
 
Nesta curta história, a unidade da Toyota, que foi inaugurada para produzir 74 
mil veículos por ano, recebeu investimentos adicionais de R$ 1 bilhão em 
janeiro de 2015 e hoje possui capacidade para fabricar 108.000 unidades 
anualmente. 
 
Indiretamente, a planta de Sorocaba induziu novos investimentos no Brasil, 
seja da própria marca ou de fornecedores. O parque de fornecedores 
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localizado ao lado do terreno da unidade abriga 11 empresas. A Toyota, como 
resultado da boa performance de Sorocaba, decidiu construir sua planta de 
motores em Porto Feliz (SP), com investimento de R$ 580 milhões. Essa planta 
produz os motores 1.3 e 1.5 litro, VVT-i, que equipam o Etios e o Yaris e, desde 
o mês passado, também produz o novo motor 2.0L Dynamic Force que equipa 
o Novo Corolla 2020. 
 
Produção 
 
Comprometida com o crescimento sustentável das operações da Toyota na 
América Latina, a fábrica de Sorocaba é, ainda, um marco de produtividade 
neste pouco tempo de existência, mesmo com o desafiador cenário da indústria 
nacional.  
 
Desde o início, a unidade vem sempre aumentando sua produção, sendo que 
nos últimos três anos, o total de unidades produzidas em Sorocaba cresceu, 
em média, 13% ao ano. Neste ano, de janeiro a agosto, já saíram da linha de 
produção mais de 80 mil unidades de Etios e Yaris, um volume 2% maior do 
que o mesmo período do ano passado. Ao longo de sete anos, mais de 665 mil 
veículos saíram da linha de produção daquela instalação. 
 
Ecofactory 
 
A fábrica da Toyota em Sorocaba retrata uma nova visão da prática industrial 
da empresa. Seguindo o modelo de Ecofactory, elaborado pela Toyota Motor 
Corporation a partir de critérios de alto padrão de eficiência socioambiental, 
esta subsidiária colabora de forma ativa para o desenvolvimento econômico e 
social, reduzindo o potencial de impacto sobre o ambiente – em consonância 
com as diretrizes do Desafio Ambiental Toyota 2050 e do Toyota Environmental 
Action Plan. 
 
As metas são semelhantes às aplicadas às outras fábricas, mas com maior 
rigidez: desde o início das operações, buscou-se reduzir ao máximo os índices 
de emissões de CO2 e compostos orgânicos voláteis (VOCs), bem como 
reutilizar a água das chuvas, reaproveitar ou reciclar todos os resíduos e 
efluentes – sem utilizar, portanto, aterros sanitários – e aprimorar a logística, de 
forma a gerar menor impacto e operações menos custosas e mais eficientes. 
 
Depois da realização do estudo de impacto ambiental – que já previa as 
principais formas de aplicação das diretrizes do modelo Ecofactory – e da 
concessão da licença de instalação, em 2009, a Toyota do Brasil iniciou os 
contatos com os fornecedores, no intuito de tê-los instalados no parque 
industrial da montadora em Sorocaba – o que, simultaneamente, reduziria 
emissões veiculares e otimizaria as operações. 
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A montadora também participou dos estudos de impacto da planta sobre o 
trânsito do município. Com o governo, foram definidas readequações viárias e 
estruturais para facilitar o acesso entre o parque industrial, a rodovia Castello 
Branco e o centro de Sorocaba. 
 
Cumprindo a legislação vigente, a compensação ambiental da Toyota foi a 
aplicação do correspondente a 5% do valor do empreendimento – cerca de R$ 
4,96 milhões – no Parque Natural Municipal Corredores da Biodiversidade. O 
espaço, primeira área de conservação de Sorocaba, foi elaborado pela 
Secretaria de Meio Ambiente do município, com apoio de consultores 
ambientais da Toyota. 
 
Atualmente, a empresa possui um programa de visitas em suas fábricas 
chamado Toyota Tour. Na unidade de Sorocaba o foco é compartilhar boas 
práticas socioambientais para crianças e adultos. 
 
Diferenciais ambientais da planta de Sorocaba 
 
Emissões de CO2 - Processos de maior eficiência, como a tecnologia de 
pintura úmido sobre úmido e a eliminação da estufa da pintura primer, 
reduziram o consumo de energia elétrica e gás natural, representando queda 
de 35% nas emissões. Desde 2015, 100% da energia elétrica utilizada em 
todas as fabricas da Toyota no Brasil são oriundas de fontes renováveis. 
 
ÁGUA - Com um sistema fechado de reaproveitamento de água, o consumo de 
água foi reduzido em mais de 50% em comparação com outras plantas. 
 
VOC - Uso de água em substituição ao solvente orgânico no processo de 
pintura reduziu em 60% as emissões de compostos orgânicos voláteis (VOCs). 
 
Resíduos - Premissa TDB: aterro zero - Foi priorizada a utilização de materiais 
e insumos que passam por reciclagem. Os resíduos perigosos se tornam 
matéria-prima e fonte de energia para fornos de cimento. 
 
Cinturão Verde - Plantio de mudas nativas ajuda a recompor a biodiversidade 
local por meio da Metodologia Miyawaki, que permite crescimento das árvores 
10 vezes mais rápido. Desde 2011, já foram plantadas mais de 130.000 
árvores de cerca de 140 espécies nativas. Além disso, por conta desse 
reflorestamento, foi constatado um aumento da diversidade e quantidade de 
aves na região. Nomeado de Morizukuri, palavra em japonês que significa 
“Criar floresta”, o projeto contribui para pesquisas de universitários, incluindo 
tese para mestrado. 
 
 
Ciclo de investimentos 
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Esse novo anúncio é mais um na extensa lista de investimentos realizados pela 
montadora no Brasil. Com ele, a Toyota terá realizado nesta década um total 
de R$ 6,68 bilhões de investimentos no País. 
 
Desde 2012, a empresa investiu na construção de duas fábricas – Sorocaba e 
Porto Feliz, onde são feitos os motores 1.3L e 1.5L que equipam os modelos 
Etios e Yaris, e o novíssimo motor 2.0L Dynamic Force, que move a nova 
geração do Corolla. 
 
A Toyota também já ampliou essas duas unidades fabris, renovou sua unidade 
de São Bernardo do Campo, a primeira fora do Japão em todo o mundo, 
modernizou a fábrica de Indaiatuba e construiu um Centro de Distribuição em 
Suape (PE). Além disso, modernizou a unidade fabril de Indaiatuba para 
começar a produzir a 12ª segunda geração do Corolla, com significativa 
atualização tecnológica.  
 
Para acessar este press release, bem como todo o material de imprensa 
da Toyota do Brasil, como fotos e vídeos, visite 
www.toyotaimprensa.com.br. 
______________________________________________________________ 
 
A Toyota do Brasil Ltda. conta com quatro unidades produtivas nas cidades paulistas 
de Indaiatuba, Sorocaba, Porto Feliz e São Bernardo do Campo, cidade que também 
abriga um Centro de Pesquisa Aplicada e um Centro de Design. A empresa conta 
ainda com três centros de distribuição de veículos em Guaíba (RS), Vitória (ES) e 
Suape (PE), um centro de distribuição de peças em Votorantim (SP), um escritório de 
representação em Brasília (DF), e mais de 6.000 colaboradores. Fundada em 1937, a 
Toyota Motor Corporation (TMC) é uma das fabricantes de veículos para passageiros 
e comerciais mais representativas do mundo. Com produção em 28 países e regiões e 
vendas em mais de 160 países, a empresa é detentora das marcas Toyota, Lexus, 
Daihatsu e Hino. A Toyota possui ações nas Bolsas de Valores de Tóquio, Nagoya, 
Osaka, Fukuoka e Sapporo (Japão), Nova Iorque (EUA) e Londres (Reino Unido) e 
emprega atualmente mais de 344.000 colaboradores em todo o mundo. Mais 
informações podem ser obtidas nos sites http://www.toyota-global.com/ e 
www.toyota.com.br ou www.facebook.com.br/toyotadobrasil. 
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