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Perdendo terreno para a China, país aposta nos êxitos de sua indústria cultural para manter 
influência global 
 
A China atinge o estupendo índice de crescimento de 8,7% e em 2010 vai passar o Japão, 
tornando-se a segunda maior economia do mundo. A China bate a Alemanha e já é o maior 
exportador mundial. O mercado de carros chinês supera o dos EUA. Sem a China, não há 
acordo sobre aquecimento global. Na Ásia, hoje é o dragão chinês quem monopoliza as 
manchetes, enquanto o Japão que há pouco desempenhava o papel de protagonista — vai 
perdendo espaço no cenário econômico e diplomático. 
 
Mas, há uma frente onde todo o continente asiático ainda é figurante se comparado aos 
japoneses: o Japão é pop, e o mundo não se cansa de consumir tudo que tem a etiqueta 
“made in Japan”. É neste campo, segundo uma nova geração de políticos e intelectuais, que o 
país pode melhorar sua imagem e recuperar a influência na arena global. 
 
Mangás saem do papel para as ruas 
 
Animês (animação em japonês), mangás (quadrinhos) e videogames são os maiores exemplos 
da força da cultura popular japonesa, cada vez mais integrada aos hábitos de consumo 
ocidentais. De Godzilla a Pokémon, do Playstation (Sony) ao Wii (Nintendo) a exportação do 
pop nipônico atravessa gerações. Sushis e temakis, karaokês e cosplay são outras manias que 
invadiram culturas alheias e, hoje, já nem se lembra mais de onde vieram. Moda, arquitetura e 
cinema também são terrenos em que os japoneses são referência mundial. 
 
Esse poder consolidou um conceito usado por analistas para definir uma nova maneira de se 
enxergar o país: “Cool Japan” (Japão Bacana). 
 
Se a partir da década de 80 o país era reconhecido como a superpotência que superou a 
derrota na Segunda Guerra, transformando-se em símbolo de desenvolvimento, o Japão fecha 
a primeira década do século XXI com uma imagem externa mais fraca. Já não atrai tanto as 
grandes corporações, fascinadas pela China, mas tem um forte apelo entre os mais jovens, 
seja na Ásia ou no Ocidente. É um exemplo de “poder suave” termo usado pelo professor de 
Harvard Joseph Nye para definir a influência obtida pela persuasão e não pela coerção. 
 
A era da Ásia com uma única potência regional acabou. Nesse mundo multipolarizado, o pop 
japonês tem um papel importante de divulgação da cultura, sendo também uma grande fonte 
de recursos econômicos — afirma Daisuke Okeda, diretor da Associação Japonesa de Criadores 
de Animação (Janica, na sigla em inglês). 
 
Apenas recentemente o governo japonês acordou para esse potencial, patrocinando eventos 
internacionais de animês e mangás cujas séries são exportadas para dezenas de países e 
nomeando embaixadores que rodam o mundo promovendo fenômenos antes encarados como 
subcultura. 
 
Parlamentares que cresceram consumindo quadrinhos e tradicionais desenhos animados com 
personagens de olhos imensos e histórias de alta dramaticidade vêm defendendo maiores 
investimentos na área. O governo do premier Yukio Hatoyama, eleito no ano passado, 
enterrou, no entanto, o plano para construir um grande museu do animês, lançado por seu 
antecessor, Taro Aso, considerando a ideia ingênua num momento de crise. 
 
O governo tem consciência da importância do pop como fonte de “poder suave”, mas vive um 
dilema, pois investir nessa área não garantirá a retomada do crescimento. Os jovens não 
querem saber de balanços financeiros ou do vai-e-vem do mercado de ações. 
 
Eles se preocupam com questões existenciais, que são abordadas de maneira atraente nos 
mangás e animês. 



 
Por isso, transformaram-se em fenômenos universais — diz a professora americana Maureen 
Donovan, especialista em cultura japonesa da Universidade de Ohio. 
 
Nas ruas de Tóquio respira-se cultura pop. Personagens como Hello Kitty, Doraemon e Astro 
Boy (que recentemente ganhou uma versão hollywoodiana, assim como Speed Racer) foram 
criados para o público infantil, mas ilustram gadgets de adultos. 
 
Os cabelos espetados dos personagens de HQs e séries televisivas são copiados pelos homens, 
enquanto as moças transformaram o visual que mistura inocência e erotismo marca dos 
desenhos japoneses em moda. Os Boeings da ANA (All Nippon Airways) são decorados com 
Pikachus, e é comum encontrar estrangeiros que desembarcaram em Tóquio atraídos por um 
país que descobriram por causa de seriados, games ou culinária. Nomes importantes do 
cinema americano, como Quentin Tarantino (“Kill Bill”) e os irmãos Larry e Andy Wachowski 
(“Matrix”), se inspiraram nas histórias japonesas. Enquanto acadêmicos debatem o assunto, a 
pirataria ataca essa produção. 
 
São produtos de qualidade. Mesmo séries de TV criadas para vender brinquedos, como 
Gundam ou Macross, têm personagens complexos, que vão além da luta do bem contra o mal 
diz a professora Deborah Shamoon, especialista em literatura moderna japonesa da 
Universidade de Indiana, que lamenta a falta de subsídios: O Japão dedica uma parcela 
pequena do orçamento para as artes. 
 
Se Hatoyama estiver mesmo interessado no “poder suave”, deveria seguir apoiando projetos 
criativos. 
 
Daisuke Okeda também alerta que é hora de o país se preocupar com a renovação do 
mercado. 
 
As pessoas que formam o núcleo de criação do animê estão envelhecendo. 
 
Existe um grande interesse de candidatos jovens, mas a profissão ainda é mal remunerada 
alerta. 
 
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 31 jan. 2010, Economia, p. 30. 


