
O desafio do Japão: do autismo para a globalização 
Jean-Pierre Lehmann 

'Panorama para o país é muito sombrio, já que está entrando em sua terceira década perdida', 
alerta Lehmann. 

Embora não exista consenso entre os economistas de que a China já superou o Japão em sua 
posição de segunda maior economia do mundo, para qualquer pessoa esse país ainda se 
mantém dentro das grandes economias globais. Sua trajetória é destacável. Na metade do 
século XIX, quando o Ocidente cresceu e alcançou um domínio global, o único país fora dessas 
fronteiras que atingiu o patamar ocidental e que foi bem-sucedido ao se transformar em 
apenas poucas décadas em uma potência industrial e imperial foi o Japão. A nação jogou e 
ganhou o jogo do Ocidente. 

Seguindo sua imprudente, mas talvez inevitável guerra contra os Estados Unidos, o Japão foi 
derrotado em 1945 em todos os aspectos: político, econômico e psicológico. A primeira vez 
que eu estive no país foi em 1950 e, embora fosse muito novo - apenas cinco anos -, mantive 
em minha lembrança a devastação e a pobreza presente na paisagem de Tóquio e Yokohama. 
O exército norte-americano ainda permanecia no país e ficaria ali por mais dois anos. 

Após esse panorama, entre a década de 1950 e 1960, como uma fênix que renasceu das 
cinzas, a economia japonesa cresceu e realizou um “milagre”. Três décadas e meia depois da 
derrota “total” do Japão, o ilustre professor de Harvard Ezra Vogel escreveu um livro chamado 
Japan as Number One: Lessons for America (O Japão como o número um: Lições para a 
América, na tradução livre). Quando o imperador Hirohito morreu em 1989 após um longo e 
memorável reinado (começou em 1925), o Japão parecia ser um colosso invencível da 
economia global. Especialistas estimaram que na primeira década do século XXI, a economia 
do país superaria a norte-americana. 

Esse panorama está distante e estranho vinte anos depois. Na minha aula de MBA, com alunos 
de todas as partes do mundo e média de idade de 32 anos, o Japão dificilmente figurava. Eles 
eram crianças quando a economia da nação afundou. Em uma prova de conhecimentos de 
globalização feita pelos estudantes, que incluía perguntas sobre países ou regiões chaves no 
mundo – como China, Índia, EUA, América Latina, Rússia, África, EUA, Sudeste Asiático e 
Japão – esse país obteve a pior pontuação. Na primeira década do século XXI, o colosso 
japonês sumiu. 

O que aconteceu e o que pode explicar essa extraordinária metamorfose? 

Pouco tempo depois do enterro de Hirohito, em 1991, o Japão teve uma crise financeira 
chamada de explosão da bolha, que acarretou o colapso dos preços das ações e das 
propriedades. Os especialistas (incluindo eu) esperavam que o Japão se recuperasse como 
sempre o tinha feito, como quando surgiu na primeira crise do petróleo em 1973. 

Porém, o país não se recuperou: entrou em sua primeira “década perdida”, que foi seguida, 
apesar de alguns sinais de recuperação, por uma segunda e neste momento está entrando em 
sua terceira. De colosso, o Japão tornou-se o “homem doente” da economia global. Embora 
algumas companhias japonesas mantenham-se como líderes globais, a macroeconomia está 
inativa. 

 

 

 



Duas causas importantes 

A primeira causa foi apresentada pelo respeitado economista japonês Tsuru Shigeto, que 
previu de forma antecipada o destino da economia japonesa: sua principal tese diz que, 
embora seus compatriotas admirassem o (economista Joseph) Schumpeter, eles não o 
entendiam. Toda a estrutura da economia japonesa e a cultura dos seus políticos têm o 
objetivo de prevenir qualquer tipo de destruição, seja ela “criativa” ou não. O fracasso das 
reformas do Japão – principalmente realizadas durante os infrutíferos anos do governo de 
Koizumi (2001-2006) – pode ser atribuído a muitos fatores, mas todos eles podem ser 
qualificados com a frase “vinho novo em garrafas velhas”. A ausência de destruição criativa 
tem reduzido o pensamento criativo. 

A segunda causa provém de um termo utilizado pelos sociólogos alemães: Japan’s 
Weltanschauung (visão do mundo do Japão). Em poucas palavras, o país asiático teve a longa 
tradição de ser um país hermeticamente fechado (política adotada e implementada de 1639 a 
1854), mas os políticos japoneses desse momento foram eliminados no século XIX, em uma 
revolução conhecida como Era Meiji.  

O sucesso do Japão deve-se principalmente à forma inteligente como integrou o conhecimento 
e a tecnologia do Ocidente por meio de um processo de aprendizagem sistemática, adaptanda 
à realidade japonesa. E isso não foi uma imitação de escravos, foi a construção de uma nação 
de forma progressista e profundamente pragmática. 

Além disso, outro crescimento ocorreu na década de 1930 e no começo de 1940, quando o 
Japão começou a aprender com o seu antigo inimigo. É divertido lembrar no século XXI como 
os japoneses aprenderam com os norte-americanos no final da década de 40 e começo de 50.  

O país se abriu totalmente em todo sentido: na engenharia, no cinema e na literatura. Como 
francês, eu lembro intensas conversas na década de 60 com japoneses que conheciam a vida 
completa de Anatole France, André Gide, Albert Camus, Jean-Paul Sartre e outros. O ilustre 
erudito Auguste Anglès foi diretor do Institut Franco-Japonais (Instituto Franco-Japonês) entre 
1958 e 1963, tempo no qual percebeu que os japoneses liam mais Proust que os franceses! O 
Japão foi a terra da curiosidade global. 

No entanto, umas décadas depois, em meados de 1980 quando a economia do país começou a 
crescer, seu interesse e respeito pelo exterior diminuíram. Um das melhores análises desta 
metamorfose foi realizada por Masao Miyoshi em um livro chamado Off-Center: Power and 
Culture in Relations between Japan and the United States (1991). Quando chegou a crise 
financeira, os japoneses estavam tão convencidos da superioridade inerente de seu modelo 
econômico, que no começo negaram a força desta turbulência. 

Dessa forma, a incapacidade do Japão de se abrir com o fracasso de suas reformas representa 
o estancamento do país e suas décadas perdidas. Isso não quer dizer que não houve reformas 
ou que a nação não se abriu. Provavelmente o mais extraordinário foi a compra da Nissan pela 
Renault e a nomeação para presidente de um brasileiro de origem libanês, Carlos Ghosn.  

Também vale citar o CEO galês da Sony, Howard Stringer: "Um par de andorinhas, porém, não 
podem fazer a primavera". Mas para qualquer pessoa, o Japão é o país mais fechado entre os 
países da OCDE. 

 

 



O panorama para o país é muito sombrio, já que está entrando em sua terceira década 
perdida. No entanto, o Japão tem uma grande importância. Não só é um grande mercado com 
uma parte considerável do PIB mundial, como também a nação que deve lidar com o sismo 
regional e transições globais provocadas pela China, país que foi durante dois séculos o 
“homem doente” da Ásia e que pode provocar turbulências na região e no mundo com seu 
ressurgimento. Por enquanto, esse não é o caso, já que o Japão parece autista frente ao 
mundo. 
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