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 Arquitetura organizacional 

A arquitetura desse sistema repousa em sete eixos que se reforçam mutuamente.  O seu 

primeiro traço constitutivo é o anti-individualismo culturalmente condicionado, mas 

institucionalmente mantido da sociedade japonesa, que a predispõe ao trabalho em equipe e a 

busca de decisões pela via do consenso (cf a respeito: Bellah: 1957, Morishima: 1982, e  

Murakami: 1987)1.  

  Um segundo elemento importante, é seu código ético-corporativo de raiz confuciana, que 

parte da premissa de que o poder deve ser exercido  com responsabilidade absoluta do chefe 

sobre seus subordinados, o que significa que pelas falhas dos juniors respondem os seniors (cf 

Dore: 1987, prefácio e Clegg, Higginse Spybey in Clegg e Redding eds: 1990)2.  

  O terceiro elemento, este crucial, é o  sistema educacional nativo que, como se disse, além 

de estritamente meritocrático nos seus critérios de admissão  e abrangente- 90% da população 

recebe instrução continua ate os dezoitos anos 3 -é rigoroso o suficiente  para produzir 

tabalhadores-cidadãos capazes de adquirir rapidamente novas qualificações, falar a mesma 

linguagem que seus gerentes, trocar idéias com seus superiores, criticando-as frequentemente 

 
1 Fruin endereça o ponto com precisão:" All romantic notions aside and disregarding the supposed Japanese preference for 
group activity ....there is no doubt that honest assessment and fair reward are what sustain the new system of labor-
management relations in the post-war Japan " ao que aduz adiante..."Expressed differently, the post-war environment of 
industrial relations has evolved in the direction of a kind of organic solidarity between labor and management"( cf 1992, p 
175, grifo nosso ).   
2 O affair Toshiba exemplifica isso com clareza : em 1987, uma das empresas ligadas ao keiretsu vertical encabeçado pela  
Toshiba  foi acusada, pelo governo norte-americano, de estar vendendo equipamento considerado estratégico, para a ex-URSS 
. Quando o escândalo veio à público, todo o grupo Toshiba se percebeu nele envolvido . O resultado  foi a demissão, à pedido 
do presidente da própria Toshiba, empresa-mãe do grupo que, mesmo não  qualquer tendo envolvimento direto com o assunto, 
se percebia como a organização senior do grupo, responsável, ainda que indiretamente, pelo erro cometido pelo  júnior ( cf 
Abolafia e Biggart in Etzioni e Lawrence eds : 1991, p 227 ) . Para um resumo da ética confusiana, ver Morishima :1982, 
introdução .          
3 O ano letivo contem 240 dias, e cerca de 1020  horas-aula/ ano ( cf Dore e Sako : caps 1-4 ) .    
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mas, respeitando-os profundamente na medida em que sabem que essa "superioridade" é legitima 

porque adquirida via esforço - e não herdada ou imposta (cf Dore e Sako: 1989, passim)4 5.  

  O quarto traço, é a hierarquia que preside a gestão dessas corporações onde os agentes 

privilegiados são os seus membros permanentes, isto é, aqueles que a ela se dedicam em tempo 

integral: trabalhadores diretos, gerentes e executivos (nessa ordem)6. Acionistas majoritários, 

cujo poder nas empresas americanas os habilita a destituir executivos e a determinar demissões, 

tem sua influência abertamente secundarizada. São, como clientes, fornecedores e autoridades, 

um grupo a quem a empresa deve satisfazer de modo a manter a sua integridade, mas são 

outsiders do ponto de vista da tomada de decisões estratégicas, isto é, tem poder de voto, mas 

não de veto (cf Dore: 1987, cap 3 e 6, Sheard in   Aoki e Dore eds: 1994).  .         

   O quinto eixo do sistema é o chamado sistema de emprego vitalício com remuneração 

anual ligada aos resultados alcançados pela empresa.  Tanto um quanto outro favorecem o 

espírito de equipe ao estimularem a todos dentro da empresa a se considerarem, e a se sentirem, 

como membros de uma mesma comunidade. O emprego vitalício traz segurança aos 

trabalhadores e praticamente elimina o dilema, tão comum nas empresas americanas (por 

exemplo), "treinar para quem?" (cf Dore: 1973, cap 12).  Ou seja, garante as empresas que são 

elas que vão recolher os dividendos dos investimentos feitos para obter uma força de trabalho 

melhor qualificada (cf Aoki: 1990, cap 2 e 1994 in Aoki e Dore eds).  

   A esse respeito cabem algumas observações. Vale destacar aqui, um componente central 

da cultura empresarial japonesa que põe em destaque a racionalidade econômica que a guia e 

contrasta fortemente com a contratualista-liberal ocidental. Trata-se da convicção que lá 

impregna as estratégias corporativas, de que o único ativo de uma empresa que se valoriza 

continuamente no tempo,  é a sua  força de trabalho, desde que adequadamente treinada e 
 

4   Nesse sentido, comenta Dore, teria sido sábia a decisão do filho do imperador de aplicar  para Oxford ao invés de Tokyo: 
no ultimo caso, ele poderia ter legado a nação o vexame de ter ficado do lado de fora ( cf. Dore, 1987: p. 101). 
5  Um reflexo dessa "densidade educacional" pode ser observada, por exemplo, quando se pergunta a um chofer de táxi no 
aeroporto de Narita qual o aumento havido na corrida relativamente ao ano anterior: precedendo a resposta propriamente dita, 
ouvimos a frase "o Sr se refere ao aumento real ou ao nominal  ?".Vale lembrar que trata-se de uma  das economias mais 
estáveis do ponto de vista dos preços e, portanto, sem a compulsão pela fuga da ilusão monetária que acaba se impondo em 
economias que vivenciam processos crônicos de alta inflação.      
6 A esse respeito vale repetir aqui a famosa declaração de Morita, embutida numa entrevista concedida ao Wall-Street Journal 
e repetida numerosas vezes desde então: " o trabalhador não tem nenhuma responsabilidade pela recessão, não é sua culpa. 
Por que deve ser ele o primeiro, e o maior, prejudicado por ela, sendo punido com a demissão ? "Do ponto de vista liberal 
isso deve ter soado como algo extravagante, ou mais provavelmente subversivo, e Morita quiçá classificado sob a rubrica 
marxista fora do lugar.  
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motivada. Todos os demais tendem a se desvalorizar (cf Johnson ed: 1984, p 13, Odagiri: 1992, 

cap 1)7. É óbvio que partindo dessa premissa, estratégias de recursos humanos destinadas a 

motivar, treinar e manter os trabalhadores nos seus empregos se revelam cruciais, e altamente 

racionais tanto econômica quanto socialmente8. Isso, por sua vez, explica o comportamento 

muito menos "free rider" das empresas japonesas em relação a programas de "graduação" e 

reciclagem do que suas congéneres norte-americanas, britânicas ou brasileiras.  

Por outro lado, a conexão entre salário anual ligado e rentabilidade da firma serve como 

antídoto à possibilidade de indolência advinda da segurança do emprego, e, mais uma vez, 

reforça o espírito de equipe: todos sabem que ganharão mais se produzirem melhor; e que 

produzirão melhor se cooperarem mutuamente ao invés de "pisarem uns nos outros". É preciso 

sublinhar também que ao salário-cum-bônus e à  segurança no emprego se conectam a 

expectativa, por parte da gerência estratégica, de que todos os membros da comunidade 

(empresa) estejam engajados numa trilha kaizen, um compromisso com o auto-aperfeiçoamento 

contínuo9 de forma a referendar os investimentos da organização em treinamento e sua postura 

de  manutenção do emprego (cf Dore: 1987, cap 7).  

Esta por sua vez implica, do ponto de vista macroeconômico, resultados análogos aos de 

uma política keynesiana e, aparentemente, com menos efeitos colaterais: a "saúde fiscal " do 

estado não é, por aí, ameaçada e, não se criam desincentivos à procura de emprego, caso que 

poderia ocorrer, e o faz, quando os welfare systems oferecem condições confortáveis para que 

neles se permaneça. Não há -nos welfare systems -, e este é o ponto, nem compromisso com a 

motivação, nem incentivos ao treinamento.  

No modelo comunitário, pelo contrário, no caso de algum "membro" desprezar o 

compromisso com a produtividade, a organização adquire legitimidade para reciprocar e puní-

lo, paralisando suas promoções- o que se reflete, de forma cumulativa, na sua progressão salarial 

 
7 Não obstante o exagero da afirmação, se tomada ipsis literis, ela é excelente para pôr em evidência, na visão empresarial  
nipônica, a percepção clara da importância do conhecimento humano em todos os níveis - e da  sua capacidade cumulativa - 
como o ativo  fundamental  do ponto de vista do incremento de competitividade.  
8 A contrapartida - coerente - dessa cultura empresarial é uma visão sindical exemplificada pela seguinte observação feita por 
Tokumoto T, presidente da confederação dos trabalhadores da indústria automobilística japonesa, a um executivo da indústria 
norte-americana, por ocasião da visita do presidente Bush ao Japão :"vocês tem que  se livrar do sistema de demissões. É uma 
coisa muito fria que desmotiva o trabalhador e prejudica a sua produtividade" (cf  Business Week :8/1/92, tradução nossa). 
9 Não importa se com velocidade mais alta - os chamados "fast-flyers" - ou mais baixa - os "slow-movers". Há espaço, e 
previsão, para ambos nas estratégias de recursos humanos das corporações. 
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- transferindo-o para uma subsidiária onde o ambiente de trabalho lhe será certamente menos 

"familiar", ou, no limite, despedindo-o10.  

Assim sendo, e contrariamente a algumas versões que se popularizaram na literatura sobre 

esses temas, tanto o salário anual individual11  quanto o próprio emprego  estão sujeitos a essas 

restrições mutuamente acordadas, ou seja, não são automáticos, caso em que, como 

corretamente apontou Aoki, não seriam eficientes como incentivos (cf Aoki: 1990 b, p12). O 

resultado é uma "ética do trabalho  coletivo", de raiz confuciana, mas permeada por uma 

racionalidade econômica impecável: dedicação ao trabalho, compromisso com a produtividade, 

busca de maximização de ganhos, solidariedade ao próximo12 e respeito à hierarquia caminham 

de forma sincronizada e se fertilizam mutuamente.  

Agregue-se ao anterior a difusão do just in time (JIT) - muito mais do que um "sistema de 

controle de estoques: uma nova filosofia de produção centrada na eliminação de desperdícios e 

na coordenação consultiva ao longo de toda a cadeia produtiva (cf Ohno: 1982, Schomberger: 

1982 e Fruin: 1992, cap. 7)- e   os "círculos de qualidade" (TQC),  onde a cada ano cresce o 

número de sugestões dadas por trabalhadores e transformadas em inovações pelas empresas, e  o 

que resulta é   é uma nova fábrica. Um meio-ambiente pós-taylorista onde o cruzamento entre  

trabalhadores cada vez mais plurifuncionais e inovações organizacionais gera uma mudança de 

patamar em termos de ganhos de produtividade. Este ponto será retomado adiante. O quadro  

 
10 Situação essa na qual  a desonra profissional, pessoal e familiar resultantes teriam consequências desastrosas e de longo 
prazo para a vítima.   
11 É importante sublinhar o termo individual, porque aqui também reside uma aura de confusão em grande parte dos textos. 
Ao invés de um igualitarismo unidimensional entre os "membros permanentes da comunidade (firma)", interpretação que se 
está convertendo numa espécie de new conventional wisdom, o que efetivamente existe é um híbrido institucional conjugando 
homo e heterogeneidade. Nas palavras K.Urabe, um especialista no assunto:"...in the case of the japanese wage system, wages 
and salaries are not  paid according to the job attribute itself, but to the personal attributes of each employee such as age, 
education, seniority, job attitude, job knowledge, and job performance ability, which is graded through the job performance 
ability evaluation procedure....it may be called a personal wage system"(Urabe in Urabe, Child e Kagono eds:1988, p14, grifo 
nosso ).    
12  Solidariedade essa que revela a importância, no seu tecido social, dos laços - polanyianos - de reciprocidade, e  cuja 
densidade foi emblemáticamente reconfirmada na reação aos  terremotos de janeiro de 1995 e, "espantou" jornalistas e 
observadores . Transcrevo do Jornal do Brasil (25/1/95) : "Jornalistas e equipes de resgate se dizem impressionados com a 
reação dos japoneses após o terremoto de terça-feira passada . Os desabrigados dividem com desconhecidos o pouco de água 
e comida que conseguem . Não houve saques ou roubos, freqüentes em situações semelhantes, em outros países, apesar 
da fome e do frio de mais de 350 mil pessoas que perderam suas casas " . Como interpretar isso leitor ? Uma situação 
virtualmente hobesiana - e tipicamente de jogos não repetitivos -onde , porém, a estabilidade social foi preservada . Isso 
ocorreu  não  pela  ação do Estado - que na realidade não foi considerada nenhum modelo de eficiência - mas, pela  existência 
de robustos nexos de solidariedade social. O individualismo metodológico não absorve essa situação ;o enquadramento 
conceitual oferecido pela sociologia econômica, ao absorver conceitualmente a relação    ética confusiana « convenções  
« instituições e, apontar suas implicações é, a nosso juízo, capaz de  fazê-lo  .         
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abaixo é  "clássico " na literatura a esse respeito, mas seu impacto é tão forte que vale reproduzí-

lo:  

 

 

Quadro 1                   
Sugestões feitas por empregados da Toyota para aperfeiçoamento 

de produtos e processos 
 

Ano Número de 
sugestões 

% 
implementado 

Sugestões 
por empregado 

1960 9. 000 39 1 

1970 40. 000 70 2. 5 

1973 247. 000 76 12. 2 

1976 380. 000 83 15. 3 

1979 575. 861 91 13. 3 

1980 859. 039 94 19. 2 

1981 1. 412. 565 94 30. 5 

1982 1. 905. 642 95 38. 8 

1983 1. 655. 858 96 31. 8 

       Fonte: Toyota Motor Corp.  
 

    O  sexto elemento é a organização da força de trabalho pela via dos sindicatos por 

empresa, onde trabalhadores diretos e gerentes comungam dos mesmos direitos, obrigações  e 

reivindicações 13. O sindicato por empresa é, na sua forma contemporânea é,  coetâneo à   

 
13 Infalivelmente classificado de "pelêgo" pelas análises marxistas e radicais de modo geral, que ao fazê-lo demonstram mais 
o seu viés ideológico e a ignorância sobre os tecidos social e institucional japonês do que a sua capacidade analítica para 
processar informações novas....O sindicato por empresa não é, entretanto, a única forma de organização do trabalho alí 
presente.Existem também  os sindicatos por categoria, as  centrais sindicais (Sohyo-Centro nacional do trabalho- e Domei-
Confederação japonesa do trabalho- são as mais importantes )    e o Centro de Produtividade do Japão, que tem entre as suas 
funções, a geração e difusão de informações relevantes para subsidiar sindicatos e empresas nas suas demandas quanto a 
salários e condições de trabalho, demandas essas cujo epicentro é o Shuntò, também conhecido como "ofensiva de 
primavera"coordenada pelo Domei e de caráter nacional.O Shuntò embute numerosos seminários de discussão envolvendo 
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homogeneidade em termos  de distribuição da renda, perfil educacional e  sistemas de 

incentivo/desempenho presentes na sociedade japonesa. Não obstante, fato não suficientemente 

posto em destaque por análises culturalistas da sociedade japonesa  que depositam sua ênfase na 

continuidade, a sua origem  resulta da administração inteligente de   intensos conflitos entre 

capital e trabalho no após-guerra e da "revolução institucional" de cunho rooseveltiano 

patrocinada pelo general MacArthur (cf Dean-Allinson: 1975 e Dore: 1973, caps. 2e 4) 14.    

 

Esse modelo sindical, por sua vez, permite que cada empresa possa negociar realisticamente 

com seus membros, em função da rentabilidade auferida,  vantagens competitivas adquiridas, 

expandidas ou perdidas, e estratégias para o futuro e, simultaneamente, reforçar os laços de 

solidariedade entre trabalhadores diretos e gerentes (cf Shimada: in  Kumon e Rosovsky eds: 

1992, e Fruin: 1992, pp 169-176)15.  

 

Por último, o sétimo traço; a coordenação via networking que conecta e constitui laços de 

lealdade, confiança recíproca e cooperação entre empresas do mesmo grupo de status 

equivalente, fornecedores e clientes e unidades produtivas e redes de distribuição, onde bancos, 

trading companies, lojas de departamento e seguradoras mantém  entre si uma complexa 

articulação; que será explorada no próximo capítulo  (cf Gerlach: 1992, passim, Kumon in 

Kumon e Rosovsky eds: 1992 Imai in Kumon e Rosovsky eds: 1992 e capítulo 4 adiante)16.   

O que  precede permite por em evidência a coerência institucional presente na 

arquitetura do "modelo comunitário" e, simultaneamente, destacar  pontos  que julgamos 

relevantes  para explicar a performance competitiva desse tipo de  corporação.  

 
menbros da Keidaren, das centrais sindicais, do centro de produtividade, da academia e da mídia. Estabelece patamares de 
reajuste salarial, os quais são em seguida calibrados pelas empresas através de negociações com os respectivos sindicatos ( 
Mais a esse respeito em Dore 1987, cap 4, Garon 1987, epílogo e Aoki :1990 a, cap 4 ). 
14Essa é uma história insuficientemente avaliada. O melhor texto para abordar esse ponto, um evento crucial l, ou encruzilhada 
na história japonesa é o de Theodore Cohen, um dos new-dealers que foi "despachado "para o Japão no imediato após-guerra 
para administrar o redesenho de suas instituições, no sentido da sua ocidentalização ( The remaking of Japan: the American 
Occupation as New Deal:1987 ).    
15 "Enteprise unionism, therefore, is the key institutional innovation on which labor-management cooperativeness 
rests"(Fruin, p174 ).  
16 Os seis principais grupos cujas componentes tem o mesmo status são Mitsubishi, Mitsui, Sumitomo, Fuji.Sanwa e Dai-
ichi-Kangyo. Os networks verticais entre fornecedores e clientes tem como exemplos  típicos a Toyota, Nissan, Matsuchita, 
Hitachi e Sony. A coordenação entre produção e distribuição conecta a indústria às tradings, lojas de departamento, bares e 
restaurantes e, em alguns casos, até o pequeno comércio varejista.Mais a este respeito no capítulo 4 adiante.   
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Implicações  operacionais   

 Em primeiro lugar, se do ponto de vista da empresa o  volume de emprego e os salários 

mensais são relativamente rígidos17, o salário anual é flexível porque os bônus semestrais18 o 

são. Isso introduz no seu portfólio estratégico uma poderosa variável de ajuste frente  à perda de 

receitas, tanto por conta de   uma flutuação de demanda global, quanto por efeito de um declínio 

da sua fatia de mercado19. A flexibilidade aludida é exercida, efetivamente, através do sistema 

de sindicatos por empresa, na medida em que à diferença de performances tende a  corresponder 

uma diferenciação de resultados nas negociações salariais.  

Em segundo lugar, se o emprego  "vitalício" é um elemento de rigidez, a ocupação do 

empregado  é flexível, tanto intra-empresa  quanto interkeiretsu, de modo que o desgaste e a 

desmotivação que adviriam de  uma sensação de imobilidade causada por anos de permanência 

num mesmo lugar e função são substituídos por um compromisso compulsório com a  aquisição 

de  novos conhecimentos e habilidades as quais se refletem, via senioridade e sistema interno de 

promoções, em incrementos de salário e valorização profissional.  

Em terceiro lugar, há uma inegável afinidade eletiva, e um grau substantivo de 

isomorfismo organizacional, entre uma estratégia de recursos  humanos voltada para a criação 

de trabalhadores multifuncionais e estratégias tecnológicas voltadas para a flexibilidade -a 

primeira é a contrapartida eficiente da segunda e o responsável pela plena utilização de suas 

potencialidades - e, entre tecnologia complexa e espírito de equipe - várias cabeças preparadas e 

motivadas tendem a, juntas, pensar mais, processar e difundir mais informações por unidade de 

tempo, e a resolver problemas com mais rapidez.  

Uma quarta observação refere-se ao status secundário dos acionistas. Sua implicação mais 

significativa do ponto de vista da coerência organizacional da empresa, é que isso faculta à 

 
17 Relativamente rígidas pelas seguintes razões: quanto ao emprego, existe sempre um conjunto de trabalhadores que é 
sazonal, ou contratada por tempo parcial; aos quais  o compromisso do emprego vitalício não se estende(7.5% dos 
trabalhadores empregados em 1984:cf Aoki, 1990, p 174).Isso dá às empresas um certo raio de manobra, mas a demissão é 
sempre um last resort cuja comprovação está nas estatísticas de desemprego da economia japonesa :algo entre 2 e 2.5% na 
última década, ou seja, virtualmente pleno emprego mesmo na atual recessão ( 2.9% em dezembro de 1994 -Folha de São 
Paulo:22/1/95 com base em estatísticas da  OCDE/1994) .No que se refere aos salários mensais a variável de ajuste são as 
horas extra, que podem ser -desde que de forma não drástica-reduzidas.  
18 De todos os membros incluindo trabalhadores diretos, média e alta gerência, vale frisar. 
19 Para um resumo da argumentação a esse respeito e contraste com posições que a relativizam, ver Aoki:1990 pp 178-83.   



8 

gerência estratégica condições para concentrar-se, e priorizar, os resultados de longo prazo, e à 

gerência financeira cortar  dividendos previamente a  salários e bônus20.  

 Por último, é claro que um sistema educacional rigoroso, meritocrático e abrangente é uma 

condição necessária para a equalização de salários, e status, entre trabalho direto e indireto, e 

para a constituição de uma força de trabalho  capacitada, no seu conjunto -e não apenas na 

margem -, a aprender a aprender e, assim fazendo, atuar como fonte permanente de inovações 

incrementais (cf Rohlen in  Kumon e Rosovsky eds: 1992).  

Diante do exposto, parece-nos seguro afirmar que o "modelo comunitário de firma" é  

uma empresa schumpeteriana cuja eficiência é magnificada pela sua articulação com um   

sistema "polanyiano". Trata-se de uma inovação organizacional radical. Um exemplo 

cristalino de estrutura onde a estabilidade e a eficiência são coetâneos, e uma construção 

social escorada em arranjos institucionais isomórficos.  

Dito de outra forma, ela é a materialização de uma construção conceitual introduzida no 

capítulo anterior: uma estrutura  caracterizada pela interpenetração  entre sistemas de 

reciprocidade, redistribuição e mercado. As firmas podem ser percebidas, desse ângulo, como 

hierarquias embebidas por laços de reciprocidade, a partir das quais se processa a 

concorrência no mercado. Como veremos adiante o próprio processo competitivo também 

conjuga no seu interior elementos desses três sistemas, o que nos trará de volta ao tema do 

isomorfismo institucional.  

 
  Relacoes entre as empresas: Kereitsu e Regime de Subcontratação 
 
 "First, we buy from ourselves, them we buy from other japaneses producers, and only 
them, if we still have unsatisfied, demand we buuy from foreign supliers". 
      (Japanese businessman describing his strategy)(3) 
 O anterior ilustra de modo exemplar uma caracteristica importante da estrutura 

organizacional do capitalismo japones. O  fato de que ele e, nas suas relacoes inter-empresariais, 

 
20 As razões pelas quais a despeito desse tratamento, há uma grande estabilidade no perfil desses acionistas é algo que 
discutiremos no próximo capítulo. Vale antecipar  são tipicamente "polanyianas": critérios de reciprocidade se superpõe, como 
veremos, aos de mercado.    
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uma especie de extensao do modelo conumitario que rege o funcionmento da grande empresa, 

que acabamos de discutir. 

 KEREITSUS E REGIME DE SUBCONTRATACAO sao os dois termos que nucleam 

essas relacoes.  Ambos sao inovacoes institucionais desenhadas para filtrarem o "efeito - 

competitividade" gerado pelas forcas do mercado  da acao destrutiva exercida pelo "canibalismo 

economico" que sempre se manifesta quando essas mesmas forcas sao levadas as ultimas 

consequencias.  Sao NETWORKS que, para usar um termo de Karl Polany; -um outro autor alias 

muito util para o estudo da sociedade japonesa -, embebem as relacoes puramente mercantis 

caracteristicas do padrao anglo-saxao de capitalismo (ARMS-LENGHT no dizer de Zysman).  O 

resultado e que o mercado nao organiza a industria (ou a siciedade) mas e por ela organizado.  

Esses networks ou instituicoes extra-mercado como as vezes sao chamadas representam, de certo 

modo, mecanismos de Pre-conciliacao das decisoes entre os agentes economicos, instituicoes de 

coordenacao que, observamos de passagem, retiram da economia japonesa uma das carcteristicas 

associadas por keynes ( e por Marx tambem) ao capitalismo, e responsaveis pela sua instabilidade 

endemica: a anrquia da producao. 

 Os kereitsu sao uma maneira de organizar as relacoes entre empresas de setores produtivos 

distintos que inclui a intensa participacao cruzada na propriedade e cada uma pelas outras 

(participacao acionaria cruzada), diretorias cruzadas, filiacao a um mesmo main-bank, processos 

de consulta reciproca mais ou menos permanentes e relacoes estaveis de compra e venda de 

insumos entre si (cf. Gerlach in Zysman et alili Eds: 1989 PASSIM).  E, como se disse um 

Network que , alem de outras implicacoes discutidas adiante, faculta aos membros instrumentos 

de soordenacao reciproca, alem de atuar como uma couraca protetora em varios sentidos. 

 Destaquemos dois: take-overs e importacoes nao desejadas.  Com relacao aos primeiros, 

tao comuns na cena Norte-americana contemporanea, eles ficam virtualmente impossibilitados 

pelo sistema de participacao acionaria cruzada, onde as acoes de uma empresa do kereitsu 

pertencem, na sua maior parte a outras empresas do mesmo grupo.  Dois outros fatos podem ser 

iluminados pela compreensao dessa caracteristica: em primeiro lugar, e visivel que a participacao 

acionaria cruzada e o correspondente ao nivel da organizacao do capital da politica, ao nivel das 

relacoes  trabalhistas, de soldar a remuneracao de todos os empregados da empresa aos seus 

resultados.  A "propriedade socializada" das empresas torna cada uma particularmente 

interessada na sude das demais e atua de fato como, mais de um mecanismo gerador de 

racionalidade aditiva" entre os membros do grupo. 
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 Em segundo lugar, a participacao acionaria cruzada ajuda a entender tambem as 

usualmente mal interpretadas ondas de especulacao recentes nas bolsas de valores de Tokyo e 

Osaka. Sua razao nao reside na progressiva abertura financeira do Japao ao capital ocidental, 

mas, ao contrario, justamente no fato de que como a maior parte das acoes nelas cotadas nao esta 

a disposicao de investidores nao ligados as kereitsu (apenas 23% delas eram negociaveis em 

dezembro do ano passado.  cf. Folha de Sao Paulo: 18/12/88), os "Free Riders" disputam 

sofregamente um volume muito restrito de papeis; o que da margem a uma continua alta de 

precos e a formacao episodica de bolhas especulativas.  A famosa desregulacao dos mercados 

finaceiros, iniciada em 1984, nao atingiu ate agora a estrutura basica do relacionamento entre 

empresas, bancos e security houses.  Suas medidas tem repercutido fundamentalmente nos 

mercados monetario e financeiro de curto prazo (cf. a respeito Rosenbluth 1989:caps. 1,2 e 4).  

 Com respeito a "importacoes nao desejadas", a malha protetora representada pelos 

Kereitsu - nao tarifaria nem escritas - vem sendo objeto cada vez mais frequente nas disputas 

comerciais entre Japao e Estados Unidos.  E a partir dessa constatacao, bem como da 

compelxidade crescente de administrar macroeconomicamente superavits comerciais 

gigantescos que o MITI, tradicionalmente um incentivador da sua responsabilidade vem 

modificando nos ultimos anos de sua posicao e levantando a bandeira do aumento de 

importacoes.  Nao nos cabe aqui aprofundar-nos nessa  discussao, mas apenas assimilar o 

potencial dessa estrutura organizacional tambem no terreno do comercio exterior: e mais um 

instrumento de coordenacao de que dispoem as empresas japonesas para atingirem seus objetivos 

pre-determinados. 

 O Regime de Subcontratacao e uma extensao e um complemento ao anterior.  Implicito 

nas relacoes intra-kereitsu, ele e tambem o principio orientador de ligacao entre grandes 

empresase suas fornecedoras pequenas e medias.  A ideia mais geral e a de que ha algo de pessoal 

nessa elacao ademais do nexo mercantil estabelecido pela sucessao de compras e vendas que 

realizam entre si diariamente.  Algo parecido, nas palavras de Dore, com um casamento, mais do 

que com uma noitada "que pode ou nao ser repetida"(cf. Dore.1987: p. 174). 

 Sao basicamente tres os principios orientadores dessa ligacao: a) As perdas dos 

"tempos dificeis" e os ganhos da prosperidade devem ser compartilhados.  b) Dada a hierarquia 

e as relacoes de dominacao existentes - as subcontratadas sao reconhecidamente menos perigosas 

que seus grandes clientes - a reparticao de ganhos e perdas deve respqita-la.  Isto e, as pequenas 

e medias possivelmente sofrerao mais nos maus tempos e ganharao menos nos bons, mas, e isto 
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e fundamental, nao serao nem abandonadas no primeiro caso, nem excluidas no segundo.  c) Os 

grandes contratadores nao utilizarao seu maior poder de barganha para descarregar, em epocas 

recessivas, todo o peso do ajuste em cima das subcontratadas, e ao contrario, se disporao a 

auxilia-las caso suas dificuldades as levem a fronteiras da bancarrota. 

 E obvio que na pratica corrente esse codigo semi-monastico nao funciona a perfeicao.  Na 

realidade, ha nele suficiente dose de ambiguidade para permitir acertos bastante diversificados, 

e graus distintos de benevolencia e solidariedade ente as partes (cf. Dore 1986 partes 2 e 3 e 1987 

pp. 175-177).  Mas funciona, e o resultado e, novamente, uma racionalidade aditiva escorada na 

flexibilidade, que nao so torna os processos de ajuste menos conflitivos - em todos os niveis - 

como tambem, e talvez principalmente, funciona como um seguro contra a incerteza para ambas 

as partes cuja vigencia contribui para criar um estado de confianca menos sujeito a reversoes 

subitas e, assim fazendo, encoraja os animal-spirits, as expestativas de longo prazo e a propensao 

a investir a elas associada.(4) 

 As implicacoes dessa estrutura organizacional para o funcionamente do sistema 

economico ja devem estar claras para o leitor.  A titulo de conclusao dessa parte vaomos apenas 

realcar alguams das suas ramificacoes. 

 Ambos, Kereitsu e Regime de Subcontratacao, atuam como  sistema de diluicao da riscos 

onde a ideia kaleckiano - Minskyana de riscos crescentes, que leva endogenamente a crises 

periodicas e reversao so ciclo expansivo deve necessariamente ser relativisada.  A assistencia 

mutua supracitada nao faz entretanto desaparecer os efeitos da "destruicao criadora" 

Schumpeteriana ou os "choques exogenos" das sucessivas crises internacionais; mas permite 

alavancar a expansao e torna-la  mais dinamica e sustenta-la tanto quanto amortecer opoder 

predatorio das epocas recessivas. 

 Essa forma de organizacao economica permite combinar competicao e colaboracao num 

mix delicado e de proporcoes instaveis que, ao que tudo indica, empurra o asistema para um 

patamar mais elevado de eficiencia e produtividade. 

 O capitalismo organizado japones facilita ademais, a resolucao dos probelmas politicos 

envolvidos nos processos de mudanca industrial, na medida em que a transicao da fixacao de 

metas de setores considerados em dificuldades (sun-set) para os percebidos como de tecnologia 

de ponta (sun-rise) podem ser negociados intra-kereitsu. As decisoes estrategicas resultantes 
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podem ser repassadas - sob forma de incentivo a reciclagem tecnologica, emprestimos bancarios 

e garantia de demanda futura - a rede de pequenas e medias subcontratadas. 

 Essa forma e organizacao tambem e decisiva poque confere a estrutura empresarial um 

poder muito grande de difusao de informacao, e por conseguinte, uma maior velocidade da 

adptacao a mudancas de cenario, choques externos ou clusters de inovacoes.  

 Desse modo introduz-se no sistema uma tendencia para o  consenso na medida em que, 

como ocorre na empresa, a propria industria e, tambem, encarada como uma "comunidade" onde 

uma das regras de ouro e que decisoes coletivas devem ser resultado de processos extensivos de 

negociacao, ou seja, processos onde todas as partes sejam ouvidas e possam por em evidencia 

seus pros e contras, de modo que uma vez tomadas - o que pode demandar mais tempo que o 

considerado "normal" pelos padroes ocidentais - as decisoes sejam rapidas e coerentemente 

implementadas. 

 Finalmente, tanto um quanto outro reforcam o padrão de comportamento dos agentes, para 

usarmos uma terminologia proposta por Hischman, de tipo "Voice and Loyalty" ao inves de 

"Exit" (cf. Hirschman 1970: PASSIM).  Dito de outra forma: solidificam laços de reciprocidade 

e lealdade entre as empresas ademais das relações mercantis que as une.  Mais uma vez valores 

ditos "pre-capitalistas" que atuam como "camadas protetoras" para a instabilidade intrínseca ao 

nexo puramente mercantil e, ao faze-lo, incrementa a eficiências do próprio capitalismo. 

 

*** 

 

 

 


