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As pessoas que visitaram o imponente prédio da Toshiba, no bairro de Minato, em Tóquio, em 
meados de maio, depararam-se com um procedimento atípico na recepção. Seguindo a 
campanha de prevenção contra a gripe suína, o visitante preenchia um questionário no qual 
declarava se havia tido algum sintoma da influenza pelo vírus A/H1N1. A recepção do prédio 
também guardava lugar para uma tela de cristal líquido ligada a um sensor que indicava 
imediatamente alguém com temperatura acima do normal.  
 
No mesmo dia, não muito longe dali, ainda no bairro de Minato, o prédio da Mitsubishi pedia 
aos visitantes o preenchimento de questionário semelhante. E também verificava a 
temperatura de cada um. Um educado segurança de luvas brancas perguntava se o visitante 
havia medido a temperatura corporal naquele dia e, diante da invariável resposta negativa, 
pedia licença para aproximar um termômetro que não chegava a encostar na testa do 
visitante. Em segundos o aparelho apitava e o segurança mostrava, satisfeito, que o visitante 
não estava com febre.  
 
Para Kotaro Horisaka, professor da Universidade de Sophia, em Tóquio, é exatamente isso o 
que as empresas japonesas precisam fazer para ganhar mercado fora do país: ser rápidas e 
fazer diferença com a tecnologia que têm nas mãos. Para Horisaka, o lançamento em maio do 
novo modelo do carro híbrido Prius a preços mais competitivos pela Toyota é um bom 
exemplo. "Eles conseguiram agir rápido com um produto de grande valor agregado."  
 
Takayoshi Igarashi, professor de política da Universidade de Hosei, diz que há outros desafios. 
Ele desenha na lousa a pirâmide invertida que mostra a população com muitos idosos e poucos 
jovens, em função da baixa taxa de natalidade dos últimos anos. Em 2008, o índice de 
fertilidade médio no Japão era de 1,37 criança por mulher. Além de um problema para a 
previdência no futuro, agravado pelo fato do Japão possuir uma dívida pública que é o triplo do 
seu PIB, diz Igarashi, o fato traz um desafio a mais para as empresas.  
 
A estrutura etária da população se reproduz dentro das companhias. Em momentos de crise, 
isso dificulta os cortes: não é possível demitir os mais velhos, que detêm a cultura e sabem 
como funciona a empresa. E também não se pode dispensar os jovens, porque é necessário ter 
a quem repassar conhecimentos. Há grande necessidade de renovação de pessoal.  
 
A Nansei Sekiyu, refinaria cujo controle foi adquirido pela Petrobras em 2008, é um exemplo 
emblemático. Sob o guarda-chuva de uma corporação japonesa até abril do ano passado, a 
empresa ainda tem muito da estrutura típica nipônica. Oswaldo Kawakami, presidente da 
Nansei Sekiyu, diz que quando a Petrobras assumiu o controle da empresa, a refinaria tinha 
107 empregados e um grande número deles prestes a se aposentar. Nos próximos anos a 
Nansei terá cerca de 15 pessoas se aposentando a cada ano, quase 15% do quadro de pessoal 
mantido antes da aquisição pela Petrobras. Atualmente isso foi diluído em parte porque, com 
contratações, o total de trabalhadores subiu para 170. Kawakami diz que a ideia da Petrobras 
é quebrar a estrutura japonesa com alta rigidez hierárquica. Há, segundo ele, tentativa de 
aproximar mais os jovens contratados da cúpula da companhia.  
 
O economista Kotaro Horisaka acha que essa é uma tendência das empresas japonesas, que 
agora, no momento de seleção de recém-formados, valorizam mais as questões relativas à 
iniciativa dos jovens. Mas essa deve ser uma mudança lenta. Acostumados a agir de forma 
coletiva e padronizada, os estudantes nem sempre sabem como responder a essas questões. 
"Eles me perguntam o que devem responder. Explico que para essa questão eles mesmos 
precisam encontrar a própria resposta", diz Horisaka, rindo. Qual será ela, o Japão do futuro 
dirá. 
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