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O Japão é justamente conheci do pela sua educação. Onde mais as pessoas dizem "me desculpe" 
antes de colocarem o telefone no gancho ou ajudantes de supermercados declaram "não ter 
desculpa por fazer você esperar", antes de embalarem suas compras? 
 
Mas será que o excesso de cortesia, assim como a falta de educação, podem ser danosos para os 
negócios? Ross Kerley, diretor-gerente da representação em Tóquio da Price waterhouse Coopers 
Advisory, acredita que sim. Ele cita vá rios exemplos, começando com o estrangeiro que não 
consegue entender que quando o sócio japo nês de uma empresa diz "Vou pen sar no assunto", 
ou "É uma idéia interessante", ou mesmo "Sim", eles na verdade quer dizer "Não". 
 
"Se você não consegue perceber essas nuances, então você está perdido", diz Kerley. A cultura da 
cortesia, diz ele, também pode prejudicar a tomada de decisões em todos os ambientes 
japoneses. A linguagem em si impõe decisões sobre as palavras que são escolhidas, com base na 
condição de alguém e da pessoa a quem se está dirigindo. Normalmente, as pessoas mais jovens 
usam palavras submissas sobre suas próprias ações e um linguajar respeitoso com uma pessoa 
mais idosa. Palavras comuns como "casa", "esposa","comer", "ler" ou "fazer" diferem de acordo 
com o status da pessoa vis a vis com o interlocutor. 
 
Ir contra as opiniões de uma pessoa mais velha pode ser bastante doloroso no Japão. Kerley diz 
ter percebido também que as mulheres que ocupam funções administrativas, encontram par 
ticularmente dificuldades para se libertarem dos freios lingüísticos, que as encorajam a ser res 
peitosas e discretas ao expressarem suas opiniões. 
  
Kerley diz que a preferência do Japão por se chegar a decisões pelo consenso é a forma definitiva 
de polidez. "A idéia é que ninguém perde, e assim ninguém é desacreditado", diz ele. "Como 
resultado, decisões difíceis tendem a ser camufladas." 
 
Os takeovers ao estilo japonês são um caso em questão. Quando três bancos se fundiram em 
2002 para formar o Mizuho, na época a maior instituição financeira do mundo, eles mantiveram 
todos os três sistemas de computadores operando ao mesmo tempo. O resultado foi o caos, com 
dinheiro saindo e entrando das contas dos clientes sem o conhecimento destes. 
 
Dito isso, Kerley reconhece que tem uma sensação de alívio quando volta à antiquada civilidade 
de um escritório japonês, especialmente quando sai de Nova York. Mas, lembra, a educação 
japonesa nem sempre é o que parece. 
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