CONSULADO GERAL DO BRASIL EM NAGÓIA
Participei, em 8/8, em companhia da Primeira-Secretária Gabriela Resendes, do PrimeiroSecretário Paulo Batalha, Chefe do Setor Político e de Comunidade Brasileira da Embaixada em
Tóquio, e da AA Sofia Nakagawa, em função de intérprete, da cerimônia de encerramento do
décimo-quinto Curso de Mecânica Automobilística para Brasileiros Residentes no Japão,
ministrado pelo Toyota Technical College.
2. Fomos recebidos pelo Presidente do Conselho (diretor) da instituição, Kazunori Ikeyama,
pela Presidente da Associação Internacional Toyota, Akiko Toyoda, pelo Gerente-Geral da
Divisão de América Latina e Caribe da Toyota Motor Corporation, Eiicho Tomizawa , e por
demais membros do Conselho, com quem mantivemos breve reunião informativa sobre o
curso. Explicou-nos o Senhor Kazunori Ikeyama que o Toyota Technical College fornece cursos
desde 1961 nos níveis superior, de quatro anos de duração, técnico, de dois anos, e especial,
de um ano, para brasileiros. Este último seguimento, desde a sua abertura, em 1999, graças ao
trabalho conjunto da Toyota, da Embaixada do Brasil em Tóquio e do Consulado-Geral do
Brasil em Nagóia, formou 290 alunos, incluindo-se na cifra os onze formandos atuais. As aulas
são 50% teóricas e 50% práticas, perfazendo um total de 1050 horas. Os níveis de treinamento
são: i) Técnico Toyota, Técnico profissional, Técnico em diagnóstico e Diagnóstico Master.
Outros dois níveis podem ser completados no Brasil, se o formando vier a trabalhar em uma
concessionária Toyota, o que ocorre com grande frequência. Enfatizou o Presidente da
instituição que esta tem capacidade para receber até vinte brasileiros por ano e que a próxima
turma, a iniciar os estudos em setembro próximo, contará com dezessete alunos. O Consulado
tem auxiliado a instituição na divulgação do curso, que é ministrado integralmente em
português, junto à comunidade brasileira desta jurisdição, particularmente durante os
consulados itinerantes, quando são realizadas palestras e esclarecidas dúvidas.
3. Na solene cerimônia de formatura que se seguiu o Senhor Kazunori Ikeyama explicitou em
seu discurso a importância que a Toyota Motor Corporation atribui ao curso dedicado a alunos
brasileiros e seu reconhecimento pelo trabalho consciencioso dos professores e instrutores.
Ressaltou que os alunos puderam não apenas adquirir conhecimento em tecnologia
automotiva e manutenção de veículos, mas foram introduzidos na filosofia da empresa, que
busca obter a confiança por intermédio da precisão e dedicação, bem como no modo de ser da
Toyota, o "espírito de kaisen", ou seja, o respeito às pessoas. Já a Senhora Akiko Toyoda
lembrou que ocorre no Brasil uma grande expansão do mercado automobilístico e que o
conhecimento e as técnicas relacionadas à manutenção automotiva adquiridos na escola
tornar-se-ão um patrimônio valioso para todos os formandos, que poderão agora "com muita
confiança e orgulho" ingressar em uma universidade ou no mercado de trabalho. Ao finalizar
suas palavras a Senhora Toyoda enfatizou os seus votos de sucesso continuo da escola, que
vem se "dedicando no Japão a oferecer um ambiente propício ao cultivo dos sonhos e desejos
de jovens brasileiros que buscam a profissionalização".
4. O Secretário Paulo Batalha, em nome da Embaixada do Brasil, recordou que "este foi um
projeto pioneiro, ao permitir aos jovens brasileiros residentes no Japão adquirir habilidades
técnicas em instituição que oferece o que há de mais avançado no setor automobilístico. Com
isso, podem conhecer mais de perto a realidade do setor e replicar as experiências dos nossos
compatriotas que, há quinze anos, se têm valido dessa oportunidade para trilhar carreiras de
sucesso tanto no Japão como no Brasil." Em minha alocução, manifestei minha admiração pela
iniciativa daquela conceituada empresa, que vem, ao longo dos anos, auxiliando jovens
brasileiros a preparar-se para encontrar uma profissão que os gratifique. Agradeci, em
particular, aos instrutores do curso e os demais membros do conselho do Colégio Toyota, e os
exortei para que continuassem a se dedicar e servir de exemplo aos futuros estudantes. Tanto

alunos quanto professores foram unânimes em solicitar a manutenção do curso, que, segundo
eles, em muito beneficia seus diplomados e famílias, melhorando suas perspectivas de
inserção no mercado de trabalho.

