
A Optotal Hoya
encontrou nos
decasséguis
brasileiros que
moravam no
Japão um jeito de
contratar técnicos
experientes para
começar sua
operação no país

rise no Japão não é novida-
de. O país vem enfrentan-
do seu pior momento eco-
nômico desde o fim da Se-

gunda Guerra Mundial. Dados divul-
gados pelo governo japonês no final
de abril apontam para queda de 23,4%
na produção industrial e taxa de de-
semprego de 5,2% ao ano. Não à toa, a
palavra mais ouvida — e temida — pe-
los decasséguis (os descendentes de
japoneses que foram tentar a vida no
país, saídos principalmente do Para-
ná e de São Paulo) brasileiros no Japão
nos últimos meses é kubi. A palavra ja-
ponesa, que significa pescoço, causa
arrepio quando vem acompanhada de

um gesto de mão próximo à garganta,
que muitos por lá sabem exatamente
o que significa, depois de tantas em-
presas estarem cortando custos e pes-
soal nos últimos meses.

Aproveitando esse cenário, Antô-
nio Saldanha, diretor de planejamen-
to da Optotal Hoya, uma joint venture
entre a brasileira Optotal e a japone-
sa Hoya, gigante nipônica de lentes
oftálmicas, colocou um anúncio no
site de relacionamento Orkut em ju-
lho do ano passado. Prestes a inaugu-
rar o primeiro laboratório com a tec-
nologia Hoya no Brasil, precisava de
gente para tocar a unidade, mas ti-
nha dificuldade de achar bons técni-



cos. Se contratasse gente daqui, gas-
taria um tempo que não dispunha
com treinamento. Antônio encon-
trou no Orkut a comunidade Hoya
Lens e então escolheu 18 ex-funcio-
nários, em vez dos dez que planejava
contratar, para a planta no Rio de Ja-
neiro. Um deles, Rafael Suzuki, de 35
anos, que foi da Hoya por nove anos,
assumiu a função de técnico de pes-
quisa e planejamento. "Quem passou
pela Hoya é disciplinado, tem conhe-
cimento técnico e experiência de úl-
tima geração", diz o executivo.

Contratar decasséguis aqui pode
ser problemático. Depois de tanto
tempo trabalhando em fábricas no

Japão, a maioria está sem atualização
profissional. Também são considera-
dos emocionalmente instáveis, "Ou
voltam e acabam usando o dinheiro
que conseguiram juntar para mon-
tar um pequeno negócio", diz Rena-
to Shigeru, da consultoria Reduplan,
que há oito anos trabalha na recolo-
cação de decasséguis no Brasil. "Is-
so tudo seria um problema maior se
a economia japonesa estivesse aque-
cida, o que não é o caso. Estamos re-
crutando bons profissionais", diz An-
tônio Saldanha.

A outra dificuldade da Hoya foi
convencer os decasséguis, ex-mora-
dores de pequenas cidades do inte-

rior de São Paulo e do Paraná, a mo-
rar no Rio de Janeiro, por causa da
violência urbana. A empresa ban-
cou passagem e hospedagem para
que conhecessem a capital fluminen-
se. E ofereceu salário médio de 3 ooo
reais para começar, o dobro da média
salarial de supervisores de fábricas,
além de participação nos lucros, dis-
tribuída semestralmente. "Estamos
crescendo mais rápido do que plane-
jamos", diz Antônio. Como efeito, a
empresa está tendo de antecipar as
promoções para ampliar seu quadro
de liderança. Para os decasséguis is-
so é uma boa notícia, pois as contra-
tações vão continuar.
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