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 Dia 20/12/2004 os principais jornais brasileiros2 noticiaram: “Bradesco começa operar 
no Japão”. Que tipo de operação tinha sido desenvolvido? Qual a motivação do maior banco 
brasileiro para ir ao outro lado do mundo? Quanto tempo um projeto, como esse, demora para 
ser colocado em ação? Quais as principais dificuldades? Como isto aconteceu?
 Para Cristiano Belfort a sensação era de solidão, excitação e cansaço. Sozinho em seu 
apartamento, de um enorme hotel, no centro de Tókio, o Hotel Imperial, tudo era muito diferen-
te: a língua, os costumes, a cultura, as pessoas, o movimento. 
 Saído de uma ducha e de roupão, ligou a TV para ter um ruído de fundo e se sentir 
menos sozinho, pois em seus aposentos só se ouvia o sopro do ar-condicionado, que manti-
nha a temperatura interna num nível agradável. Com olhar perdido, através da janela, o perfil 
de centenas de edifícios podia ser observado, fazia muito frio, fevereiro de 2003, temperatura 
abaixo de zero, com direito, inclusive, a neve. Cristiano tentava resistir ao sono, haviam lhe reco-
mendado não dormir quando chegasse, para que pudesse se adaptar mais facilmente ao novo 
fuso. 
 Mais de 24 horas haviam se passado, de uma viagem iniciada na sexta-feira à noite, 
em Guarulhos, pela JAL, com escala em Nova York, três horas de espera, e a chegada em Narita, 
aeroporto de Tókio, às três horas da tarde de domingo. Não tivera tempo, ainda, de relaxar, 
precisava rever o conteúdo das apresentações que faria a partir de segunda-feira. A semana 
anterior tinha sido muito agitada, com os preparativos da viagem, revisão das apresentações, 
além das decisões de rotina de um diretor-gerente3 do banco.
 O ano mal se iniciava e Cristiano havia programado essa viagem para estreitar laços 
com um parceiro de mais de trinta anos do banco, o UFJ. Um dos grandes bancos japoneses, o 
UFJ detinha pequena participação acionária no Bradesco e um escritório de representação no 
Brasil com equipe para atendimento de contas de filiais de empresas japonesas aqui instaladas. 
Essa equipe era liderada por Toshifumi Murata, diretor departamental, japonês, que estivera 
no Brasil por duas vezes, representando o UFJ junto ao Bradesco. A área do Murata, designada 
Japan Desk, passara à subordinação do Cristiano, um mês após o setembro fatídico das torres 
gêmeas de Nova York. 
 Murata e Cristiano, a partir do final de 2001, começaram a planejar como incrementar 
a atuação do Japan Desk. Uma das providências foi aumentar o escopo de atuação para toda 
a Ásia, principalmente China, onde o UFJ possuía agências já em quase toda costa litorânea, 
ao leste do continente chinês. A própria denominação da área passou a ser Asian Desk. Outra 
decisão foi a de buscar incrementar as linhas de crédito do UFJ para operações no Brasil. 
Algum tempo depois, uma necessidade foi detectada. Através de round-table realizado com a 
presença de executivos de empresas japonesas, com filiais no Brasil, constatou-se que havia um 
desconhecimento generalizado da dinâmica da economia brasileira, dos riscos e das oportuni-
dades existentes, por parte dos dirigentes destas empresas, no Japão. Em pleno ano eleitoral 
brasileiro, com a crise Argentina, os investidores japoneses olhavam com muita desconfiança 
para as economias latino-americanas, sem distinção deste ou daquele país. 
 Assim, ao final de 2002, foi tomada a decisão de se realizar um esforço concentrado, 
durante uma semana para, através de um road-show a ser realizado em importantes polos de 
desenvolvimento do Japão (Tókio, Nagoia e Osaka), apresentar a empresários japoneses, em 
seu país, uma visão mais aprofundada da economia brasileira, identificando mais claramente as 
oportunidades de negócios e os riscos envolvidos, estes certamente várias vezes inferiores ao 
apresentado na mídia internacional. E, dessa maneira, ampliando as possibilidades de geração 

2 Diário do Comércio-SP, Valor, IstoÉ Dinheiro, Gazeta Mercantil, DCI Diário do Comercio, Indústria 
e Serviços, O Estado de S. Paulo, entre outros, de 20/12/04.
3 No Bradesco, a estrutura organizacional tem hierarquia: conselho de administração, presidente 
executivo, vice-presidente, diretor gerente, diretor departamental, superintendente executivo.
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de negócios entre os dois países, suportadas pelo UFJ no Japão e pelo Bradesco no Brasil. 
 O economista-chefe do Banco, na ocasião, Ricardo Malavesi, preparou apresentação 
sobre o Brasil, realizando extensa coleta de informações sobre a conjuntura econômica, perfil 
dos mais diversos setores, evolução dos principais indicadores de consumo, evolução de recei-
tas, atividade econômica, dados demográficos, entre outros. Jean Phillipe Leroy, superinten-
dente de Relacionamento com Investidores, preparou material para apresentação institucio-
nal do Bradesco para investidores japoneses. Paulo Costa, superintendente de Planejamento 
e Controle do Corporate, coordenou o fluxo de informações, a organização dos encontros e a 
formulação das agendas. 
 Tudo pronto, no início de fevereiro de 2003, em Guarulhos, com um calor típico da 
época, embarcou: Cristiano, Murata, Paulo, Ricardo e Jean, com destino a Tókio, Japão. Um tra-
dutor experiente em linguagem financeira foi contratado no Brasil e também acompanhou o 
grupo. Murata, fluente em inglês, em sua língua natal e com boa experiência em português, foi 
peça-chave, no planejamento da viagem e durante a mesma, para explicar tradições, cultura, 
comportamento, e inúmeros detalhes, dos mais ingênuos aos mais complexos. Murata, herói 
de todos, não podia se perder e nem ser perdido de vista, pelos integrantes do grupo, essa era 
a brincadeira entre os participantes. 
 Vários encontros haviam sido agendados, o primeiro em Tókio, com os diretores do 
UFJ, em que Cristiano e a equipe seriam apresentados, e na sequência um encontro formal 
com cerca de 200 empresários, com duração de 2 horas. Na primeira reunião, os diretores do 
UFJ foram apresentados aos brasileiros e vice-versa. Cristiano fez uma breve apresentação do 
Corporate e do banco. 
 Na reunião com os empresários, foi feita uma apresentação dos cenários econômicos 
brasileiros e da evolução recente dos principais indicadores econômicos de atividades. As opor-
tunidades de investimento e setores favorecidos também foram alvo de destaque. Ao final de 
cada apresentação foi dado espaço para formulação de questões por parte dos empresários e 
ao encerramento um mini-CD com todo o material apresentado e ainda mais algumas informa-
ções sobre a economia brasileira foi disponibilizado aos participantes. 
 O mesmo desenho de reunião foi aplicado em Nagoia e Osaka, para 120 e 80 empresá-
rios, respectivamente. 
 Os traslados entre as cidades haviam sido feitos por trem-bala, de Tókio a Nagoia, des-
ta para Osaka e, finalmente, de volta novamente a Tókio. Todos ficaram maravilhados com a 
pontualidade dos trens, seu conforto e rapidez. 
 Uma viagem como a empreendida pelos executivos do Bradesco, aparentemente sim-
ples, para ser bem-sucedida necessita planejamento e organização intensos. Desde o conteúdo 
a ser apresentado aos empresários locais, a forma, o tempo de cada slide, a fala ou discurso a ser 
proferido, a etiqueta e os cuidados para não cometer gafes, tudo isso precisa ser objeto de mi-
nucioso planejamento, de inúmeros check-list, para que absolutamente nada seja esquecido. 
Como em qualquer missão de negócios, é necessário avaliar-se qual o objetivo das reuniões, o 
que se pretende atingir em cada uma delas e como se esperam superar os desafios. 
 Mais de trezentos charts com dados sobre o Brasil e sua economia foram gravados em 
mini-CDs, em português e em japonês, e entregues ao final das reuniões com os empresários. 
Apesar de toda incerteza que o momento apresentava com o governo brasileiro, recém-em-
possado e a crise da Argentina, a visão do banco era comparativamente otimista; a avaliação 
da incerteza do momento não contaminara as projeções futuras de crescimento e melhoria do 
País. Posteriormente, o índice de acerto, em grande medida, mostrou a assertividade, gerando 
avaliação muito favorável dos executivos às análises apresentadas. Os empresários passaram a 
fazer parte do mailing da área econômica do Banco, recebendo regularmente os vários estudos 
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conjunturais, setoriais, da economia do País, produzidos pelo departamento. Atualmente, cerca 
de 800 empresários japoneses recebem, regularmente, esses boletins via e-mail. 
 A missão havia sido concluída, dentro das metas fixadas. 
 No avião, já de volta ao Brasil, o time estava cansado, porém feliz. O sentimento era de 
dever cumprido, o sucesso das apresentações, a repercussão favorável com os executivos japo-
neses era o assunto dominante no grupo. Cristiano, Murata, Paulo Costa e Ricardo, brindaram 
com champagne a bem-sucedida visita, a primeira de uma série. Jean ficara em Tókio para mais 
algumas reuniões com investidores institucionais. 
 Executivos experientes em viagens internacionais, principalmente ao Japão, relatam 
que a adaptação ao fuso horário, entre o Brasil e o Japão, defasado cerca de doze horas, ele à 
frente, demora em geral, uma semana. Esse tinha sido o espaço de tempo que durara a visita. 
Assim, quando a adaptação ao fuso horário começava a acontecer, o grupo retornava ao Brasil. 
 Noites de insônia, adrenalina com carga total pelos desafios enfrentados, ansiedade, 
apreensão, tudo isso, em geral, faz com que uma pessoa, literalmente, desabe na viagem de 
volta, todo o cansaço acumulado durante a semana chega em um só instante. Mas, apesar do 
cansaço, do sucesso da missão, Cristiano não conseguia relaxar. Lembrava-se da conversa que 
tinha tido com Ronaldo Mytumore, gerente do Bradesco Service, empresa criada pelo Bradesco 
em 1997, para realizar remessas de dinheiro, por brasileiros descendentes de japoneses, pejo-
rativamente chamados de dekasseguis4, a seus familiares no Brasil.
 Ronaldo, em conversa muito aberta com Cristiano, expunha sua tristeza com a evo-
lução dos negócios da Bradesco Service, no Japão. Os montantes eram baixos, comparados a 
outros dois grandes bancos brasileiros, os serviços de remessa, resumiam-se a poucos clientes. 
Mas, não era essa, somente, a lamentação de Ronaldo. Referiu-se também à própria condição 
dos brasileiros que necessitavam desses serviços de remessa no Japão. Como boa parcela deles 
não falava e não lia japonês, não havia condição de remeter dinheiro através dos bancos japo-
neses, uma vez que estes também não dispunham de funcionários que falassem português. 
Ter conta corrente nesses bancos, produtos corriqueiros como aplicações em fundos, crédito 
a consumidor, empréstimos pessoais, cartão de crédito, etc., também ficava impossibilitado. 
Eram, literalmente, os sem-banco. 
 Assim, para realizar uma simples remessa, geralmente aos sábados, quando tinham 
tempo livre, essas pessoas dirigiam-se aos bancos em que eram creditados seus pagamentos. 
Com um cartão, a exemplo de nossos aposentados, retiravam quantias em iene, levavam este 
valor a um dos bancos brasileiros, no Japão, enfrentavam uma fila de três a quatro horas para 
fazer o câmbio de ienes para dólares americanos, e remetê-los ao Brasil. Sábados, nas filas de 
bancos, era o dia do encontro dos brasileiros. 
 Cristiano havia ficado com essa preocupação, cada palavra de Ronaldo o havia mar-
cado profundamente. Incrível que até então ninguém tivesse visto ali uma excelente oportu-
nidade de negócios, a chance de se prestar um melhor serviço aos patrícios, tanto no Japão 
como no Brasil, aos parentes daqueles. Não aguentou, acordou Murata e Paulo Costa, e estes, 
meio sonados, começaram a escutar Cristiano. Como resgatar a autoestima de brasileiros no Ja-
pão, com tratamento digno, rápido e eficaz? Como acessá-los nas principais cidades japonesas 
onde estão concentrados? Que vantagens competitivas oferecer e que não fossem facilmente            

4 Dekassegui – palavra de origem japonesa que significa “trabalhar fora de casa”, antigamente 
referia-se aos produtores agrícolas de cidades afastadas que buscavam trabalho temporário em fábricas 
montadoras nos grandes centros; denominação dada a estrangeiros, principalmente brasileiros, descend-
entes de japoneses, de segunda, terceira ou quarta geração, que fazem o roteiro inverso de seus avós, na 
busca de trabalho (mão-de-obra não especializada). Como característica esses brasileiros, descendentes 
de japoneses, em sua esmagadora maioria, não falam ou leem/escrevem a língua japonesa com fluência, e 
desenvolvem atividades rejeitadas pelos naturais da terra, que os designam como 3K: kitanai (sujo), kitsui 
(penoso) e kiken (perigoso).
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copiáveis? Estaria o UFJ interessado em uma aliança estratégica para atender esse nicho? Quais 
os montantes envolvidos? Começava ali o desafio que, liderado por Murata, foi concretizado 22 
meses depois.
 A Bradesco Serviços tinha um acordo operacional com um banco local, Daito, sem ca-
pilaridade, o que resultava em operação muito fraca, de baixa representatividade. 
 O UFJ, resultante da fusão entre os bancos Tokay e Sanwa, manteve participação acio-
nária no Bradesco, detida por aquele último. O Sanwa, no passado, havia sido consultado pelo 
Bradesco para operar conjuntamente as remessas de brasileiros, no Japão, consideravam que 
esta era originada por pessoas com recursos de origem duvidosa, ou seja, dinheiro ilegal. 
 Entretanto, a experiência do UFJ, adquirida com as remessas do Japão para a China, a 
partir de mão-de-obra chinesa, fez com que essa oportunidade passasse a ser vista com outros 
olhos. A receptividade havia aumentado. Quando Murata consultou a direção do UFJ, a pedido 
do Cristiano, se o banco japonês gostaria de montar um projeto conjunto, a reação foi favorá-
vel, nada entusiasmante, mas positiva. 
 Dado o sinal verde, o Bradesco iniciou os primeiros passos na direção do Projeto Ni-
kkei.5

 Um pouco antes de ter feito a viagem com o pessoal do Bradesco, Murata, em agosto 
de 2002, havia sido procurado pelo proprietário de uma empresa no Japão, um nissei de nome 
Muranaga. A empresa era a IPC - International Press Company, que inicialmente publicava um 
jornal para a comunidade brasileira e depois havia evoluído para outras mídias, entre outras, 
a difusão de programas da Globo, para essa comunidade. Sua proposta era desenvolver junto 
com a NEC e o Banco um projeto para, utilizando a tecnologia de mobile phone, realizar as re-
messas de divisas do Japão para o Brasil. 
 A área de tecnologia não se interessou pelo desenvolvimento, considerando o valor 
a ser investido muito alto, cerca de US$ 5 milhões, valor este que poderia facilmente dobrar 
durante seu desenvolvimento. No Bradesco nenhum diretor apostou nessa ideia. 
 Murata achou que deveria apostar no Projeto Nikkei formando duas equipes, uma no 
Brasil e outra no Japão, para primeiro conhecer melhor o mercado, diagnosticando a necessi-
dade e, na sequência, elaborando planos de ação para desenvolvimento do projeto. 
 Assim, durante suas férias em julho de 2003, no Japão, foi conversar com diretores 
de Varejo do UFJ. Percebeu que eles queriam desenvolver o Projeto Nikkei, mas dispunham 
de poucas informações sobre o mercado. Em agosto de 2003, de volta ao Brasil, trouxe uma 
pesquisa e alguns estudos realizados pelo UFJ no Japão. O Projeto era ainda embrionário, ne-
cessitava ainda evoluir muito. 
 Os montantes estimados resumiam-se da seguinte forma: cerca de 270 mil brasileiros 
descendentes de japoneses ou relacionados vivem no Japão, geram bruto cerca de US$ 12 
bilhões, deste consomem US$ 8 bilhões para sobreviver, poupam US$ 1,5 bilhão, e remetem 
para seus parentes no Brasil US$ 2,5 bilhões, volume este dos mais representativos na Balança 
de Pagamentos brasileira, considerado na rubrica Remessas Unilaterais. Os brasileiros no Japão 
representam a terceira comunidade fora do país. A primeira é a dos Estados Unidos, com apro-
ximadamente 650 mil pessoas, e a segunda a do Paraguai com cerca de 400 mil pessoas.
 A maior comunidade de japoneses e descendentes de japoneses, fora do Japão, en-
contra-se no Brasil com cerca de 1,5 milhão de pessoas. As primeiras famílias de emigrantes que 
iniciaram o fluxo Japão-Brasil fizeram-no a partir de 1908, no navio “Kasato Maru”. 

5 Nikkei – Todos os japoneses de primeira geração (issei) nascidos no Japão, que emigraram para 
o Brasil, nikkeis brasileiros nascidos no Brasil e naturalizados japoneses através de registro de nascimento 
nos consulados, japoneses, nikkeis brasileiros de segunda, terceira e quarta gerações (nissei, sansei e yon-
sei) independente do nível de miscigenação e os brasileiros não descendentes de japoneses casados com 
nikkeis.
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A partir da década de 1980 iniciava-se o fluxo no sentido contrário.
 O projeto foi então estruturado em grandes linhas e apresentado ao Comitê Executivo 
do Banco e ao Conselho, a venda conceitual no Bradesco continuou até o final de 2003
 No Japão, Minami tentava fazer o mesmo, em todas as oportunidades vendia concei-
tualmente o Projeto Nikkei ao pessoal do UFJ.
 Em fevereiro de 2004, Murata e Kohara, gerente do Asian Desk, japonês, expatriado do 
UFJ na estrutura do Bradesco, foram ao Japão com vistas a desenhar o macrocronograma do 
projeto. Este, por sua vez, foi considerado por Murata como sendo o fator crítico de sucesso do 
Projeto Nikkei, uma vez que deixava claro para cada uma das equipes, brasileira e japonesa, seu 
papel para colocar de pé a proposta de atuação conjunta em benefício dos nikkeis no Japão e 
de seus parentes no Brasil.
 Após uma cansativa viagem de São Paulo à Nagoia, saindo na sexta à noite e chegan-
do em Nagoia na noite de domingo, Murata e Kohara fizeram uma reunião com o pessoal do 
UFJ – três executivos e mais Ronaldo e Wagner do Bradesco Service. Nessa reunião divulgaram 
o resultado da pesquisa da FMR – Financial Market Research, de Leila Barbosa, que sistemati-
camente, desde 1999, vinha levantando usos e costumes, sonhos e pesadelos, dos nikkeis no 
Japão e de seus relativos no Brasil.
 Dado o conhecimento da pesquisa, combinaram visitas à comunidade brasileira, local 
onde moram, as lojas onde consomem, bancas de jornal, fábricas de autope- ças fornecedoras 
da Toyota. Essas visitas foram fundamentais, no sentido de mostrar a todos a realidade de vida 
dos nikkeis no Japão.
 Somente Ronaldo e Wagner conheciam essa realidade. Os executivos do UFJ, baseados 
em Tókio, jamais tinham feito visitas aos locais de maior concentração da colônia brasileira no 
Japão. Para todos o impacto da visita foi grande. Foi muito importante saber como os nikkeis 
viviam. Os japoneses não os consideram japoneses, o contraste das culturas é muito grande, 
os nikkeis eram considerados bárbaros, seus costumes e forma de ser eram deplorados pela 
população local, com forte carga preconceituosa.
 O sentimento dos executivos do UFJ foi que desconheciam essa realidade, como vi-
viam os descendentes de japoneses no Japão. Esse conhecimento sensibilizou a equipe japo-
nesa e foi forte motivador de sua adesão ao projeto.
 O Projeto Nikkei passava a contar com novos aliados. Por trás, uma causa nobre. O 
sentimento do Cristiano na primeira viagem de volta, de frustração pelo mau atendimento aos 
nipo-brasileiros, era agora compartilhado por executivos japoneses.
 O UFJ iniciava um inventário de fatores que poderiam contribuir para o projeto. Um 
dos destaques foi, de acordo com Minami, executivo que coordenou a equipe japonesa, a re-
dundância entre a localização da rede de agências do UFJ e as regiões onde residem os brasilei-
ros no Japão, o outro foi a existência de equipamentos ACM Automatic Comunication Machine, 
este era um fator de diferenciação, pois só o UFJ dispunha dessa tecnologia.
 Esses fatores, mais a sensibilização a partir do conhecimento da situação da colônia 
brasileira no Japão, chamaram a atenção da equipe japonesa, que passou a considerar o Projeto 
Nikkei muito importante.
 Em março de 2004 um MOU6 foi firmado entre Bradesco e UFJ, tendo como anexo o 
macrocronograma do projeto.
 Com o MOU estabelecido, duas equipes foram formadas, uma no Brasil e outra no Ja-
pão. A comunicação entre os dois grupos era diária, por telefone, fax, e-mail, e às vezes por 
teleconferência. Murata foi o responsável no Brasil e Minami no Japão.

6 MOU – Memorandum of understanding – memorando de entendimento, trata-se de documen-
to firmado por partes interessadas no desenvolvimento de um projeto em comum, e serve para registrar 
os princípios e entendimentos de cada uma das partes no seu desenvolvimento.
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 Em março de 2004, Erica Toledo voltava de suas férias na Bahia. No primeiro dia de seu 
regresso participou de uma reunião com Murata e Paulo Costa, foi convidada a ser a gerente do 
Projeto Nikkei no Brasil. A partir daquele momento começou a acumular conhecimento das re-
messas de divisas do Japão ao Brasil e a saber um pouco mais da vida dos brasileiros no Japão.
 De acordo com Erica, conhecer o fluxo da remessa era o pedaço fácil, todos sabiam 
como era feito. O que não era conhecimento comum era como o recurso chegava e como era 
retirado ou aplicado. Visitas ao departamento de câmbio, às agências, e outras áreas do banco 
envolvidas no processo foram feitas, contatos estabelecidos com vistas a um melhor entendi-
mento desse fluxo.
 O grupo brasileiro do projeto, agora envolvendo pessoas do Câmbio, Tesouraria, Cor-
porate, Asian Desk, entre outros, considerou que deveria haver uma área que centralizasse as 
informações sobre os remetentes e os beneficiários das remessas. Surgiu a ideia de se utilizar o 
call center do banco, o Telebanco e a criação de uma agência virtual. Entretanto, constatou-se 
através de uma pesquisa que os beneficiários preferiam frequentar uma agência, rejeitando um 
canal eletrônico, para retirar e/ou movimentar os recursos remetidos.
 O problema aí era estabelecer um link entre o remetente e o beneficiário. Se a remessa 
encaminhada ao Brasil fosse distribuída pelo Telebanco às agências, estas passariam a dar fee-
dback sobre o beneficiário, que poderia ser cliente ou não. O varejo passou a ser envolvido no 
projeto.
 Outra pesquisa indicou quais agências concentrariam maior número de beneficiários 
para em decisão posterior passar a integrar um grupo de agências no Brasil, preparadas para 
atender beneficiários das remessas vindas dos nikkeis, no Japão.
 Na mesma época, março de 2004, em que Erica foi alocada ao projeto, Luis Carlos Ca-
valcanti Neto, na ocasião superintendente de Marketing do Bradesco7, mais conhecido como 
Luca, estava trabalhando sobre uma demanda de comunicação do Bradesco Service e Daito, 
para o serviços de remessa, então subordinado à área de câmbio do banco. Luca começava 
a pesquisar as principais características operacionais envolvidas nas transações entre Japão e 
Brasil.
 Em maio, por demanda do Corporate, Luca e seu time passaram a trabalhar em um 
Plano de Marketing, dentro do Projeto Nikkei. Era necessário aprovar o orçamento do plano, 
descobrir seu payback. Para ampliar seu conhecimento sobre os brasileiros no Japão, devorou 
um livro8. Adicionalmente absorveu os dados da pesquisa da FMR, a mesma apresentada por 
Murata aos diretores do UFJ em fevereiro de 2004. 
 Também no mês de maio foi firmada uma Letter of Intent9. Para todos os documentos 
escritos, trocados pelas equipes, eram elaboradas versões trilingues: português, inglês e japo-
nês. Nos telefonemas, em geral, as equipes de um lado e de outro se apoiavam nos expatriados 
para se comunicar em japonês ou português e às vezes, em inglês. Essa necessidade, sem dú-
vida, aumentava o tempo das negociações. Aqui também foi vital a energia e a persistência de 
Murata. Como principal defensor do Projeto no Brasil e no Japão ele se comprometeu integral-
mente, com muita paixão.
 Em junho uma viagem ao Japão foi desenhada e em julho Luca, Erica, Paulo Costa, 

7 Promovido a diretor departamental em abril de 2005, responde pelo Departamento de Market-
ing do Bradesco.
8 Brasileiros no Japão, Reis, Maria Edileusa Fontenele, São Paulo, Kaleidus-Primus, 2002, edição 
trilingue: português, inglês e japonês.
9 Letter of Intent – Carta de intenções, compromisso assumido entre as partes, de caráter mais 
preciso da atuação de cada um dos envolvidos e que geralmente antecede a formalização através de um 
contrato.
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Murata e Rafael, da agência de propaganda Young & Rubicam, compunham o grupo que tinha 
por objetivo conhecer o mercado através dessa viagem exploratória. Murata já havia conheci-
do os locais de concentração da comunidade de brasileiros em Nagoia, agora iriam conhecer 
outras cidades e, nessas, os condomínios, os bares, restaurantes, empreiteiras que contratam os 
nikkeis no Brasil, prestadores de serviço de mudanças, sindicatos, igrejas, associações comuni-
tárias, enfim, tudo com vistas a conhecer como vivem os brasileiros no Japão.
 Para Luca e Erica era a primeira vez que pisavam no Japão. Para Erica, tudo foi muito 
exótico.
 Erica não gosta de peixe e a maioria dos pratos no Japão tem como fundamento pei-
xes ou seus derivados. Nas reuniões no UFJ com a equipe japonesa, sendo que alguns deles já 
haviam estado pelo menos duas vezes no Brasil, o almoço, para otimizar o tempo, era servido 
nas salas onde estavam acontecendo as reuniões e, geralmente, era servido em caixas com 
divisórias – com prato pronto – bentô. O cheiro lembrava a peixe, o que para Erica não era nada 
apetitoso. Ela comia quase nada. Como as reuniões eram muitas e a agenda apertada, chá e 
café com algumas bolachas compunham suas refeições.
 Luca, após mais de 24 horas de viagem, ao chegar na tarde de domingo em Tókio, teve 
muita disposição, deixou suas malas no Hotel e saiu para passear nos arredores, tinha feito um 
roteiro de visitas a alguns pontos, para fazer quando chegasse. Não estranhou a comida, no 
Brasil costumava com alguma frequência a almoçar ou jantar em restaurantes japoneses.
 A visita ao Japão foi muito importante para toda a equipe brasileira, para complemen-
tar a visão parcial trazida pela pesquisa da FMR, bem como para rever algumas presunções, 
feitas por inferência e “achômetro”. Pensava-se que um show com Ivete Sangalo atrairia um 
grupo muito grande de brasileiros, ou o patrocínio de um jogo de futebol exerceria também 
uma grande atração. Estavam enganados.
 Avaliando um pouco melhor e estando in loco, a equipe constatou que as três gera-
ções hoje que estão no Japão (issei, nissei e sansei) têm sentimentos e gostos diferentes. A pri-
meira geração sente-se japonesa, a segunda geração fica sem identidade, pois não se considera 
brasileira e tampouco japonesa, porque não tem fluência na língua, assim só a terceira geração 
tem sentimento de brasilidade, cultivando costumes brasileiros, acompanhando o que acon-
tece aqui, pendurando nossa bandeira na janela, em seu condomínio, consumindo produtos 
daqui do Brasil e tendo muita saudade – palavra esta não existente na língua japonesa. Dessa 
forma aquelas atrações conseguiriam reunir apenas parte da comunidade brasileira no Japão.
 Para Luca, essa viagem serviu, ainda, para que ele conhecesse uma empresa associada 
à Young do Brasil, em um só edifício cerca de 4 mil profissionais de criação faziam parte da equi-
pe naquela agência. Tudo muito grandioso, uma verdadeira mega agência.
 Voltando ao Brasil, as equipes do Projeto, tanto a brasileira quanto a japonesa, corriam 
contra o relógio, as datas no cronograma muito apertadas e o ritmo alucinante. O início da ope-
ração ficara estabelecido para dezembro de 2004.
 Erica, gerente do projeto no Brasil, tinha a incumbência de contatar as diversas áreas 
do banco, organizar reuniões, obter compromissos, acompanhar a evolução de todas as provi-
dências necessárias para tudo estar pronto para o lançamento em dezembro.
 Murata precisava negociar cada cláusula contratual do documento que se seguiu a 
Letter of Intent, fazer reuniões em horários nada convenientes, ou muito cedo, como 4 ou 5 
horas da manhã, ou a partir das 9 horas da noite. Além disto, a preocupação com cada palavra 
em português, inglês e japonês, além dos esclarecimentos necessários aos diretores do UFJ e 
do Bradesco. Após muitas negociações em outubro de 2004, um contrato foi firmado entre os 
dois bancos, para suportar as remessas de nikkeis do Japão ao Brasil, além de outros produtos 
e serviços aqui para os beneficiários e lá para os remetentes.
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 Minami, gerente do projeto no Japão, precisava fazer o link com o Brasil. Assegurar 
orçamento e pessoal para o desenvolvimento tecnológico – as ACMs precisavam ter telas em 
português, definir que serviços seriam oferecidos, o marketing visando o início dos serviços, em 
conjugação com o Brasil, preparativos para a decisão final dentro do UFJ, apoio nas negocia-
ções entre UFJ e Bradesco, fazer enfim que o cronograma estabelecido fosse cumprido.
 Luca necessitava consolidar a análise da situação atual para comunicação e marketing, 
negociar com a direção executiva daqui e de lá, e com o mapeamento e conhecimento ad-
quirido na viagem e, com livros e pesquisas, definir e realizar os caminhos criativos e ações de 
promoção. Além disso, coordenar o esforço de sua equipe e da agência no desenvolvimento de 
materiais, da negociação e aquisição de mídia.
 A pesquisa da FMR10, resumidamente, apresentava as seguintes principais constata-
ções:
	 •	Da	amostra	pesquisada	(1.290	respondentes),	apenas	6%	pertenciam	à	faixa	etária	
entre	18	e	25	anos,	4%	entre	46	e	55	anos,	53%	entre	26	e	35	anos,	e	38%	entre	36	e	45	anos;	
	 •	Apenas	8%	da	amostra	tem	curso	superior	completo	ou	mais,	com	curso	médio	in-
completo	e	completo	79%;	
	 •	A	moradia	dos	brasileiros	no	Japão	reparte-se	entre	casa	alugada	e	alojamento	com	
36%	e	35%,	respectivamente,	seguido	de	casa	de	parentes;	
	 •	Ter	casa	própria	significa	ter	menos	mobilidade,	com	relação	a	procura	de	empregos	
nas entressafras, restringindo as áreas de busca para as proximidades da residência; 
	 •	Morar	 em	 imóvel	 próprio	 significa	dispêndio	 ligeiramente	 inferior	 a	 despesa	 com	
imóvel alugado: US$ 758 contra US$ 810; 
	 •	O	principal	objetivo	dos	brasileiros	descendentes	de	japoneses,	que	vão	ao	Japão,	é	
a	aquisição	de	imóveis	ou	outros	bens	no	Brasil	(51%),	abrir	novos	negócios	no	Brasil	(12%)	e	o	
custeio	de	despesas	com	ensino	superior	(9%);	
	 •	Pessoas	com	problemas	financeiros	no	Brasil	encontram	na	permanência	no	Japão	a	
fórmula para conseguir refazer sua vida financeira; 
	 •	Em	geral	a	estada	dos	nikkeis	no	Japão	entre	3,1	a	5	anos	é	de	20%,	entre	5,1	a	7	anos	
23%	e	de	7,1	a	10	anos	30%.	Trata-se,	portanto	de	longas	estadas;	
	 •	Cerca	de	50%	da	amostra	nunca	retornou	ao	Brasil,	enquanto	22%	visita	o	Brasil	a	
cada	5	anos	e	18%	a	cada	4	anos;	
	 •	Quando	comparados	aos	trabalhadores	chineses,	filipinos	ou	peruanos,	os	brasileiros	
são mais bem avaliados pelos empregadores; 
	 •	Os	brasileiros	apresentam	melhor	produtividade	e	maior	qualidade	final	dos	traba-
lhos, embora a hora do trabalhador brasileiro seja mais cara que as demais nacionalidades cita-
das; 
	 •	A	maioria	dos	 trabalhadores,	50%,	 se	ocupa	como	operários	ou	 trabalhadores	em	
indústria,	são	ainda	vendedores	9%	e	cozinheiros	ou	garçons	9%;	
	 •	Os	operários	são	os	que	apresentam	menor	grau	de	escolaridade	e,	por	esta	razão,	
são os mais procurados para trabalhos não especializados rejeitados pelos trabalhadores japo-
neses; 
	 •	As	principais	atividades	sociais	desenvolvidas	pelos	trabalhadores	estão	muito	rela-
cionadas com eventos promovidos pela própria comunidade brasileira;
	 •	É	visível	a	necessidade	de	se	reunirem	e	buscarem	juntos	soluções	para	os	problemas	
da comunidade; seja com relação às questões de educação, de trabalho, regularização dos bra-
sileiros, capacitação e alternativas de recreação; 

10 O relatório original era constituído de 75 páginas e abordava outros aspectos, mais específicos, 
não tratados neste caso.
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	 •	59%	dos	entrevistados	frequentam,	regularmente,	igrejas	católicas	ou	evangélicas	e	
32%	frequentam	escola	ou	algum	curso	extracurricular	formal;	
	 •	86%	fazem	remessas	ao	Brasil,	mensalmente.	Estas	são	dirigidas	a	cônjuges,	pais	e	
filhos	que	representam	67%	dos	beneficiários;	
	 •	Geograficamente,	São	Paulo	capital,	Grande	São	Paulo	e	São	Paulo	interior	represen-
tam	56%	do	destino	das	remessas;	e	o	norte	do	Paraná,	19%,	concentrando	¾	das	remessas;

 Essas e outras informações foram consideradas no planejamento de comunicação e 
marketing do Projeto Nikkei.
 Dia 17 de dezembro de 2004, Hotel Renaissence, reunião dos segmentos Bradesco 
Corporate e Bradesco Empresas, para divulgação de seus respectivos Planejamentos Estratégi-
cos, já desenhados, para atuação no novo conceito de Cadeias Produtivas.11

 Um dos blocos constituiu-se de uma videoconferência, da qual cerca de 300 partici-
pantes no Brasil, liderados por Cristiano, diretores, executivos de conta e funcionários, e no 
Japão cerca de 12 participantes, lideradas por Murata.
 A emoção rolou solta. Murata, com a bandeira brasileira nos ombros e sentado na ca-
beceira de uma grande mesa de reuniões, era ladeado pelas pessoas que fariam o atendimento 
no call center japonês, conectado ao ACMs. Cada um dos participantes se apresentou, falando 
em português, dizendo nome e um pouco como iria atuar em seu serviço, a partir do dia 20 de 
dezembro. Murata dirigiu-se a todos no Brasil, e muito emocionado, garantiu que na segunda 
feira a operação Nikkei se iniciaria com muito sucesso. Cristiano parabenizou a todos do Projeto 
e ainda brincou um pouco com Murata, talvez o japonês mais brasileiro já conhecido por todos. 
Aplausos de todos.
 Na segunda-feira, iniciava-se o piloto com 10 agências do UFJ com pessoas instruídas 
a encaminharem os clientes às ACMs, com atendimento em português. Em fevereiro, o número 
de agências foi ampliado para 24, em março para 114, e em maio para a totalidade de agências 
do UFJ, no Japão, cerca de 480 e com 580 ACMs.
 Um totem vertical das duas empresas foi colocado em todas as portas das agências, 
nas cores vermelho e prata, com o logotipo das duas instituições, coincidentemente as cores do 
Bradesco e UFJ, com ideogramas japoneses e também em português.
 Para Luca, seu maior orgulho, foi ter colocado na porta de cada agência do UFJ, no Ja-
pão um totem com as duas marcas, divulgando o logo Bradesco em todo aquele distante país.
 Em maio, no canal IPC, da Sky Perfect TV, TV a cabo que distribui a programação da 
Globo, no Japão, iniciou-se a divulgação de três filmes, cujo artista principal é o garoto-propa-
ganda Zico, jogador e técnico de futebol, ídolo muito conhecido e querido no Japão pelos japo-
neses e pela comunidade brasileira. Nos filmes, Zico visita um brasileiro e com ele se encaminha 
a uma agência UFJ, mostrando a facilidade de se operar uma ACM, de abrir uma conta.
 O Projeto Nikkei, sonho de alguns, depois partilhado por muitos, está de pé, foi desen-
volvido. A motivação para executá-lo foi muito mais a percepção humana de solidariedade do 
que a decisão financeira, racional, preocupada com o Valor Presente Líquido, o Payback, ou a 
Taxa Interna de Retorno proporcionadas. Aliás, fossem estes os critérios, o projeto não teria sido 
concretizado.

11 Cadeias Produtivas – o Bradesco naturalmente é o banco de boa parcela de empresas peque-
nas, médias e grandes, dos mais diversos setores da economia, bem como de pessoas físicas nos vários 
estratos. Sua atuação segmentada através de Varejo, Empresas e Corporate, voltados às pessoas jurídicas, 
e Banco Postal, Varejo, Prime e Private, voltados às pessoas físicas, vem evoluindo para atuação conjunta 
nas diversas Cadeias Produtivas.
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 Murata, lembrando a origem do Projeto: 
 “Cristiano, no início do projeto, conceituou que deveríamos atender bem no Brasil e no 
Japão. O pensamento era no sentido de trabalharmos a inclusão bancária de inúmeros clientes 
no Japão e no Brasil. Para desenvolver o projeto, grandes doses de energia foram necessárias, 
era preciso vontade muito grande e determinação. Só dinheiro não motivaria essa mobilização”.

 Minami, coordenador da equipe do UFJ, relata em comovente depoimento:
 “Acredito que o elemento imprescindível para a concretização deste projeto foi o pra-
zer de ser útil para as pessoas. Para mim, a atividade bancária é um empreendimento que opera 
sob licença pública, para atuar junto à sociedade, e sua maior missão é fazer coisas que tenham 
significado social. Eu entendo que o mais importante neste projeto foi o fato dos 20 membros 
da equipe poder compartilhar entre si a alegria de ter feito algo útil para a sociedade”.

 Cristiano, em pouco mais de dois anos desde o início do projeto:
 “Este projeto possibilita o resgate da autoestima do brasileiro no Japão, permite uma 
elevação no padrão de atendimento e prestação de serviços bancários, dá um tratamento dig-
no aos nossos clientes, tanto no Brasil como no Japão, e faz parte da filosofia do banco, que 
sempre trabalhou a inclusão bancária e manteve suas portas abertas aos cidadãos brasileiros, 
estendendo essa filosofia agora a brasileiros no Japão”.

Questões para discussão

 1) O Projeto Nikkei pode ser considerado o início da internacionalização do Bradesco? 
Por quê? 
 2) Em um projeto conjunto com outro país, como o Japão, que fatores impactam sua 
realização? Explique-os. 
 3) Em que medida aspectos, como cultura, língua e até fuso horário, contribuem ao 
desenvolvimento de um projeto conjunto? 
 4) A decisão de investir no projeto foi uma questão de payback, VPL ou TIR, somente?


