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A MISSÃO
A Missão Internacional ao Japão foi desenhada com 
o fim de contribuir com o processo de aprendizagem 
dos alunos da FAAP, facilitando-lhes o contato com pro-
fissionais de alto escalão em três setores de relevante 
interesse para o futuro das relações estabelecidas entre 
o Brasil e o país nipônico, quais sejam, o 
mercado financeiro, o intercâmbio de 
bens e serviços, e as relações intergo-
vernamentais.
Com esse propósito, e por virtude da sólida 
parceria firmada entre a Faculdade de Eco-
nomia da FAAP e a Escola de Comércio da 
Universidade de Meiji, com sede em Tóquio, 
foi possível conferir dez bolsas do governo 
japonês, cada uma no valor equivalente a mil 
dólares, tendo sido selecionados, em pro-
cesso que combinou melhor aproveitamento 
acadêmico com habilidades linguísticas e 
interesse regional, um total de dez alunos do 
curso de Relações Internacionais (RI) para 
a iniciativa. Tamanho foi o interesse que a 
missão suscitou que mais dois alunos do 
curso de RI, não contemplados pela referida 
bolsa, optaram por participar da jornada, 
uma vez cientes dos ganhos que a mesma 
representaria em suas carreiras profissio-

nais, de modo que a delegação esteve composta por um 
total de 12 alunos extremamente motivados para melhor 
compreender os desafios que atualmente enfrenta o país 
do sol nascente.
Cabe também lembrar que, por força do suporte técnico 
facilitado pela Secretaria Municipal de Relações Inter-
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nacionais da prefeitura de São Paulo, e pela Câmara 
de Comércio e Indústria Japonesa do Brasil, sediada na 
capital paulista, às quais manifestamos nossos sinceros 
agradecimentos, foi possível compor uma agenda que 
previu visitas técnicas combinadas com intercâmbio 
cultural, culminando em efetivo enriquecimento pessoal 
e em substancial ampliação das bases de contatos man-
tidas pelos participantes.
O monitoramento acadêmico-pedagógico foi realizado a 
partir de estreita colaboração e empenho dos professores 
Mariko Nakabayashi e Goro Mutsuura, representando a 
Escola de Comércio da Universidade de Meiji, em Tóquio, 
e dos professores Georges Daniel Landau e Helio Miche-
lini Pellaes Neto, titulares da Faculdade de Economia da 
FAAP, ficando o último incumbido da coordenação do 
grupo durante a jornada pelo extremo Oriente. 
Importante estímulo foi igualmente conferido, 
desde o início dos preparativos da Missão, pelos 
diretores de ambas as escolas conveniadas, 
com destaques para o professor Katsuhiko 
Yokoi, pela Universidade de Meiji, prof. Luiz Al-
berto Machado e embaixador Rubens Ricupero, 
pela FAAP. Ainda, a ação contou com expres-
sivo apoio do departamento de Intercâmbio e 
Internacionalização da FAAP, representado pela 
sua gerente Lourdes Zilberberg e de Antonio 
Bias Bueno Guillon, diretor-presidente da FAAP.

OS PREPARATIVOS DA JORNADA
Previamente, com o fim de maximizar o poten-
cial de aprendizagem inerente à empreitada, 
os alunos participantes da Missão, acompa-
nhados pelo professor coordenador, visitaram 
alguns órgãos oficiais sediados em São Paulo, 
tais como a Secretaria Municipal de Relações 
Internacionais, a São Paulo Turismo e a Câmara 
de Comércio e Indústria Japonesa do Brasil. 

Em todas as visitas, o grupo recebeu forte 
incentivo de profissionais à frente do diálogo 
atualmente mantido com a contraparte nipô-
nica, além de ensinamentos que resultaram 
de grande utilidade durante o curso dos tra-
balhos no Japão.

CICLO DE VISITAS DE ESTUDO 
EM TÓQUIO – A PRIMEIRA SEMANA
á Uma aproximação ao mercado financeiro
Concluída a fase de preparativos, a Missão 
inaugurou ciclo de visitas técnicas orientadas 
para o estudo das potencialidades e perspec-
tivas de cooperação entre o Japão e o Brasil 
no âmbito do mercado financeiro, visitando 
as organizações Orix Corporation, Banco 
do Brasil e Sompo Japan Insurance, de que 
cumpre anotar diversas lições de interesse.
A Orix Corporation, conquanto primeira em-
presa a ser visitada pelo grupo e que, por 

diversos fatores, optou por deixar de investir no Brasil em 
meados dos anos 1980, vem tentando recuperar espaço 
no mercado brasileiro, cujo tamanho e estabilidade, além 
de marco legal favorável, despertou enorme potencial 
atrativo na atualidade. Nesse sentido, fica saliente a 
importância de determinadas decisões estratégicas 
adotadas em âmbito corporativo e o amplo alcance que 
as mesmas possuem sobre fatos e fenômenos vindouros 
que, sempre que possível, devem ser considerados pelos 
profissionais à frente da gestão de negócios internacio-
nais. Vale destacar, ainda, que a visita abriu espaço de 
tempo para apresentação individual dos alunos da FAAP, 
os quais supriram a expectativa dos executivos presentes, 
brindando-lhes com uma magnífica exposição a respei-
to de seus respectivos interesses e dos propósitos da 
Missão, o que resultou, consequentemente, em diversos 

Recepção conferida ao grupo na sede da São Paulo Turismo, em que estiveram presentes, 
da esquerda para a direita, o aluno Renan Fava Serafim, o prof. Helio Michelini Pellaes 
Neto, a chefe de coordenadoria de promoção de turismo de negócios Carolina Negri, e 
os alunos Thirsa Yelke Dieuwertje Stijnman, Felipe Augusto Trindade, Thaís Tozatti, Luiz 
Fernando Rodrigues Colavitti, Flávio Alexandre Nóbrega e Guilherme Ferraz Callegaretti.

Apresentação a cargo de Thirsa Yelke Dieuwertje Stijnman, aluna do curso de 
Relações Internacionais da FAAP, durante o ciclo de visitas de estudo em Tóquio.
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elogios de parte da empresa visitada e 
dos nossos colegas da Universidade de 
Meiji.
Seguindo com os trabalhos, o grupo foi 
recebido na sede do Banco do Brasil 
em Tóquio, sendo-lhe facilitada uma 
detalhada apresentação do histórico da 
instituição, bem como das linhas de ativi-
dades que o banco mantém vigentes no 
Japão. A dimensão dos efeitos da crise 
financeira global foi foco de discussão, 
eis que desta resultou massiva perda de 
empregos e deslocamento, ao Brasil, de 
um contingente da ordem aproximada de 
100 mil decasséguis (brasileiros descen-
tes de japoneses que vivem no Brasil e atuais clientes 
da instituição).
O dia permitiu, ainda, uma visita à Sompo Japan Insurance 
Inc., apontada como uma das gigantes japonesas do setor de 
seguros, presente no Brasil por meio de joint venture efetiva-
mente consolidada. Os debates, então, evidenciaram nichos 
todavia não explorados, para os quais os profissionais do 
setor devem manter alerta. Ademais, anotou-se significativa 
ênfase no choque de realidades e na experiência pessoal 
de quadros designados para longas jornadas em países e 
culturas distantes daquelas de origem.

EXPERIÊNCIAS COM FOCO NO 
INTERCÂMBIO DE BENS E SERVIÇOS
O segundo dia da Missão foi dedicado à análise de expe-
riências relevantes no marco do intercâmbio de bens e 
serviços, cabendo relatar uma série de lições extraídas 
das visitas realizadas à Nippon Steel Corporation, Hitachi 
Corporation, Honda Motors Corporation e Nippon Koei 
Lac Corporation.
A gigante japonesa do aço, Nippon Steel Corporation, 
contabiliza, atualmente, mais de 50 mil funcionários e 
operações em diversos países. Sua presença no Brasil 

Alunos da FAAP: Guilherme Ferraz Callegaretti, Flávio Alexandre Nóbrega, Gabriela marinho 
Batisteti, Felipe Augusto Trindade, Maria Fernanda Costa de Oliveira,  Thirsa Yelke Dieuwertje 
Stijnman,  Luiz Fernando Rodrigues Colavitti e Mariela de Souza Ribeiro, em interação com alunos 
da Universidade de Meiji em Tóquio.

Mensagem de boas-vindas à delegação da FAAP 
na sede da Nippon Steel Corporation em Tóquio.

Helio Michelini Pellaes Neto, professor da FAAP, na sua apre-
sentação na sede da Honda Motors Corporation em Tóquio.



aproveita sólida parceria com a Usiminas, empresa 
brasileira que ajudou a fundar há mais de 40 anos. A 
recepção oferecida à delegação da FAAP permitiu ava-
liar o alto nível de interesse que o Brasil desperta para 
a realidade corporativa japonesa. Ademais, chamou a 
atenção dos participantes a atualidade das informações 
de caráter político, econômico e jurídico que a empresa 
administra em relação aos mercados nos quais atua, o 
que serve de lição para a futura carreira profissional dos 
estudantes envolvidos na iniciativa. Por fim, foi possível 
observar que a multinacional tende a afirmar seus valores 
e princípios na estratégia adotada para a atuação em 
seara internacional. 
A visita à Hitachi Corporation surpreendeu os participan-
tes da Missão por seu componente altamente tecnoló-
gico e inovador. Detentora de uma grande variedade de 
produtos, a multinacional, diga-se, uma das empresas 
japonesas mais antigas no Brasil, superando a marca dos 
70 anos de história no País, selecionou rol de novidades 
com forte aplicação no âmbito acadêmico e em segurança 
patrimonial. Assim, a empresa optou por apresentar ao 
grupo alguns produtos do segmento de informática e 
outros relacionados ao controle de acesso mediante as 
diferentes análises possíveis, facial, digital, venal, o que 
resultou em amplo interesse por seu potencial de apli-
cação em diversos segmentos da vida moderna. Ainda, 
como parte da filosofia da empresa, chamou atenção o 
apoio conferido à pesquisa e inovação, sendo infor-
mado que, atualmente, são contabilizados mais de três 
mil pesquisadores nos quadros da organização. Desta 
forma, fica evidente que, se é bem verdade que algumas 
empresas vêm experimentando uma perda relativa de 
espaço no mercado brasileiro para competidores que 
portam outras bandeiras, é justamente o interesse por 
inovação e criatividade, conquanto incorporados à raiz 

dos produtos e estratégias desenvolvidas pela Hitachi, 
o que lhe garantirá um lugar de destaque no futuro das 
relações econômicas estabelecidas entre Brasil e Japão.
O setor automotivo fez-se presente na Missão da FAAP 
ao Japão por meio de visita à sede da Honda Motors 
Corporation em Tóquio. Primeiramente, cumpre chamar 
a atenção para a logística aplicada à visita. Cuidadosa-
mente pensado, o encontro previu espaço de tempo para 
exposição dos quadros diretivos da multinacional, apre-
sentação de visão e estratégia institucionais para uma 
atuação em seara internacional, exposição do professor 
coordenador da Missão, além de espaço para perguntas 
e debates, e apresentação da versão robótica do Asimo. 
Dessa forma, impressionou o grupo a preocupação com 
detalhes e formato da visita, o que muito ensina sobre a 
forma de diálogo comercial a ser eventualmente mantida 
com o universo corporativo nipônico. Compromissos 
com qualidade e segurança transparecem e conduzem a 
atuação da empresa para a elaboração de uma estratégia 
empresarial de alcance global e com vigência pelo perío-
do de dez anos. Paralelamente, a multinacional propõe, 
aos mercados nos quais atua, a reflexão de estratégias 
contextualizadas por períodos de três anos e de um ano, 
o que lhes traria alguma flexibilidade face à instabilidade 
frequente em mercados emergentes. 
O segundo dia de Missão findou com visita à Nippon 
Koei Lac Corporation, empresa de origem associada à 
engenharia e com forte presença internacional por meio 
de sua atuação no âmbito da consultoria em projetos de 
desenvolvimento, tendo como clientes a Agência Japone-
sa de Cooperação Internacional (JICA), o Banco Japonês 
(JBIC), assim como o Banco Mundial (BM), o Banco Inte-
ramericano de Desenvolvimento (BID) e diversos outros 
organismos internacionais, o que abre perspectivas de 
aprendizado para a internacionalização de serviços, con-
quanto setor em clara expansão no Brasil. Cientes desse 
potencial, o grupo manteve alto interesse por conhecer 
as atividades da multinacional em diversos países latino-
-americanos, asiáticos e africanos. Pelo lado corporativo, 
manifestou-se a forte expectativa por estreitar laços com 
o Brasil face a uma iminente ampliação das operações nos 
países lusófonos da África, o que deverá pautar o futuro 
da cooperação internacional firmada entre o Japão e o 
Brasil. Dessa forma, relembrando mensagem transmitida 
pelo embaixador Rubens Ricupero em evento realizado 
há algum tempo na FAAP, do qual participava Goro Mut-
suura, professor da Universidade de Meiji e representante 
do Fundo Fiduciário Japonês administrado pelo BID, a 
cooperação internacional sinaliza uma “profissão do 
futuro”, e a visita realizada consolidou amplo potencial 
de aproveitamento para a iminente carreira profissional 
dos participantes da Missão.

á Um dia para turismo cultural
Aproveitando pausa em virtude de feriado nacional no 
Japão, os participantes da Missão lograram, no terceiro 
dia, dedicar-se, livremente, ao turismo em Tóquio e Kyoto, 

Helio Michelini Pellaes Neto, professor da FAAP, e Hitoshi Hoshino, respon-
sável pelas operações na América Latina da Honda Motors Corporation, no 
momento da entrega do livro da Fundação ao gestor da empresa.
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visitando templos, museus, lojas etc., reunindo-se o gru-
po, novamente, à noite, para visita a um karaokê típico. 

á Avaliando políticas públicas
O quarto dia de Missão foi dedicado à análise de expe-
riências relevantes no âmbito público, cabendo relatar 
as lições decorrentes das visitas realizadas à Jetro, ao 
Tokyo Metropolitan Government e à Embaixada do Brasil.
Primeiramente, vale observar que a visita à Jetro des-
pertou amplo interesse entre os participantes face ao 
potencial que esta apresenta para apoiar financeiramente 
o desenvolvimento de pesquisas futuras, abrindo as por-
tas para projetos eventualmente realizados no marco da 

parceria ora construída entre a Universidade de Meiji e 
a FAAP. Cabe destacar, entretanto, que referido suporte 
conferido à pesquisa em ambiente acadêmico estará 
sempre condicionado a demanda concreta originária no 
setor privado de qualquer dos países em tela.
Em seguida, a delegação da FAAP foi recebida pelo depar-
tamento ambiental do Tokyo Metropolitan Government, 
sendo então apresentadas as políticas implementadas com 
foco no controle e redução de emissão de gás carbônico 
em Tóquio. Destaca-se, dessa exposição, o amplo esforço 
empreendido pela atual gestão com o fim de alcançar 
metas outrora estabelecidas em virtude de acordos inter-
nacionais vigentes. Ainda, mencionou-se a aproximação 

de interesses entre Tóquio e 
São Paulo, conquanto ambas 
integram rede de políticas pú-
blicas com particular atenção 
para o tema ambiental.
Por fim, a visita à Embaixada 
do Brasil em Tóquio concluiu 
uma produtiva jornada de 
visitas institucionais prévias 
ao Simpósio Internacional 
organizado pela Universidade 
de Meiji. Assim, o embaixador 
Marcos Galvão, atualmente 
à frente da representação 
brasileira na capital nipônica, 
recebeu afetuosamente o gru-
po, esclarecendo-o quanto aos 
enormes benefícios da amplia-
ção dos laços existentes entre 
o Japão e o Brasil. 

Portal dos jardins do Palácio Imperial em Tóquio.

Alunos da FAAP e da Universidade de Meiji em karaokê típico em Tóquio.



á O Simpósio Internacional na Universidade de Meiji
O Simpósio Internacional foi realizado pela Escola de Co-
mércio da Universidade de Meiji, com o fim de contribuir, 
de modo efetivo, com o processo de internacionalização 
acadêmica atualmente em marcha nessa instituição de 
ensino superior (IES), buscando observar o processo de 
educação adotado por diferentes IESs e sua possível 
adequação ao contexto científico nipônico.
Assim, foram convidados representantes de nove IESs 
oriundas da Alemanha, Brasil, China, França e Inglaterra, 
além de Junko Koshino, designer reconhecida internacio-
nalmente, e de Richard Collase, presidente da Chanel 
no Japão.

Como proposta de debates, a Educação para os Ne-
gócios compôs o tema da mesa no primeiro dia de 
seminário, e a Educação no Campo da Moda o tema 
eleito para o segundo dia, o que permitiu fossem expos-
tas diferentes abordagens e experiências de sucesso, 
conquanto aplicadas pelas IESs presentes.
Fundamentada em exposição que justificou a necessida-
de de revisão dos termos que norteiam o relacionamento 
contemporâneo entre o Brasil e o Japão, a FAAP atraiu 
a atenção do público face à experiência acumulada em 
realização de missões internacionais, eis que concebidas 
como alternativa capaz de fortalecer o processo de apren-
dizagem e ampliar as bases de conhecimento de uma 

Templo em Kyoto.

Alunos da FAAP e da Universidade de Meiji ao redor de Helio Michelini Pellaes Neto, professor da FAAP, e Marcos Galvão, embaixador do Brasil no Japão.
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dada realidade, o que ficou confirmado pela presença 
dos alunos da Faculdade de Economia no evento.
Por fim, foi ainda organizada uma atividade especial para 
que os alunos da FAAP, juntamente com os alunos da Uni-
versidade de Meiji, e de outras IESs presentes, pudessem 
refletir e manifestar-se sobre questões relacionadas ao 
meio ambiente e direitos humanos, entre outros temas 
que integram a pauta da agenda das relações internacio-
nais contemporâneas.
Tal como se esperava, uma incrível organização ca-
racterizou os trabalhos da equipe à frente do evento, 
podendo-se estimar a ampla divulgação da iniciativa, 
seja em material impresso, seja em formato eletrônico.

OSAKA E HIROSHIMA – A SEGUNDA SEMANA
Durante a segunda semana de Missão ao Japão, deu-se 
continuidade aos trabalhos com a presença de duas alu-
nas que restaram classificadas em primeiro e segundo 
lugar em processo seletivo interno, além do professor 
coordenador, os quais cumpriram agenda de visitas a 
órgãos oficiais, templos e museus localizados nas cidades 
de Osaka e Hiroshima.
Para tal, é fundamental destacar o magnífico suporte 
oferecido pela Osaka International House, órgão vincu-
lado à municipalidade de Osaka, conquanto cidade-irmã 

de São Paulo, o que permitiu que fossem parcialmente 
subsidiados os custos de permanência e locomoção 
durante os trabalhos previstos.
Novamente aqui fica confirmada a relevância da parceria 
nipo-brasileira, pois a excelente organização e articulação 
deve ser creditada tanto à equipe da Osaka Internatio-
nal House Foundation, quanto à delegação da FAAP ora 
participante.

RESULTADOS
A Missão da FAAP ao Japão foi idealizada a partir de uma 
tradição já incorporada na Instituição, que busca facilitar 
ao seu corpo discente, com recurso de videoconferências 
e missões estudantis, entre outros, os meios necessários 
para o melhor aproveitamento do processo de aprendi-
zagem instaurado em sala de aula. 
Relevante observar, nesse sentido, que a Faculdade de 
Economia da FAAP e a Escola de Comércio da Universi-
dade de Meiji têm realizado, há mais de dois anos e a 
cada semestre, uma videoconferência entre alunos bra-
sileiros e japoneses, oportunidade em que são debatidos 
temas diversificados, contextualizados pelos ambientes 
político, econômico e cultural que influenciam o curso do 
desenvolvimento de ambas as sociedades. 
Deve-se ainda salientar que a experiência acumulada 

Flávio Alexandre Nóbrega, aluno da FAAP e, ao fundo, o prof. Hélio Micheli-
ni Pellaes Neto em atividade de interação com alunos de outras nacionali-
dades na Universidade de Meiji. 

Alunos da FAAP e da Universidade de Meiji em Tóquio.

Prédio da prefeitura de Hiroshima destruído pela bomba atômica.



pela Faculdade de Economia da FAAP, por meio da or-
ganização e promoção, no passado recente, de outras 
missões estudantis aos Estados Unidos da América (EUA), 
países do Médio Oriente, bem como à China, igualmente 
serviu de alicerce para o desenho ora atribuído à viagem 
ao Japão.
Finalmente, o alto nível dos participantes selecionados 
permitiu que a empreitada resultasse em significativo 
enriquecimento profissional e cultural dos mesmos, 
conforme evidenciam os seguintes relatos:

“A Missão Estudantil para o Japão proporcionou aos estu-
dantes da FAAP uma experiência singular, expondo-os a 
múltiplas situações de interatividade com a cultura japo-
nesa. O roteiro de visitações a empresas, órgãos públicos 
e centros acadêmicos possibilitou ao grupo exercitar suas 
habilidades de apresentação e adaptação a situações pro-

“ A Missão Estudantil para o Japão 
proporcionou aos estudantes da 
FAAP uma experiência singular, 
expondo-os a múltiplas situações 
de interatividade com a cultura 
japonesa.”

Isabel Lorch Roth e Mariela de Souza Ribeiro, alunas do Curso de Relações Internacionais da FAAP, ao lado de Tadashi 
Nishiu, diretor geral para assuntos internacionais do governo de Osaka e Helio Michelini Pellaes Neto, professor da FAAP.

Tatsuo Arahori, diretor da Osaka International House Foundation, Helio 
Michelini Pellaes Neto, professor da FAAP, e Kenichi Nagata, presidente da 
Osaka International House Foundation (à direita), que recebe um presente da 
delegação da FAAP. Castelo de Osaka.
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fissionais, de trocas acadêmicas e de turismo. Participaram 
de reuniões executivas em diversas empresas dos setores 
de tecnologia, finanças e automobilístico, um simpósio 
internacional organizado pela Universidade de Meiji, e 
ainda tiveram tempo para conhecer alguns importantes 
pontos turísticos da cidade de Tóquio, experimentar a 
rica gastronomia e socializou-se com os estudantes da 
instituição anfitriã” (Avaliação da participante Isabel Lorch 
Roth, aluna do curso de Relações Internacionais da FAAP).

“A viagem ao Japão superou todas as minhas expectativas. 
É um país maravilhoso, organizado e limpo. As pessoas são 
adoráveis e extremamente pontuais. Vale cada centavo! 
Tóquio é surpreendente. Quero voltar!” (Depoimento do 
participante Fellipe Trindade, aluno do curso de Relações 
Internacionais da FAAP).

Por derradeiro, vale destacar que a iniciativa da FAAP 
impressionou, pela eficiência, as expectativas didático-
-pedagógicas da Universidade de Meiji, o que permitiu 
fosse reiteradamente revelado, pelos nossos parceiros 
nipônicos, o interesse por evoluir a parceria firmada entre 
as duas escolas, enviando Missão Japonesa ao Brasil e re-
cebendo nova delegação da FAAP no Japão no futuro breve.

Monumento das Crianças à Paz, em Hiroshima.

Ilustração da explosão atômica e do que restou de Hiroshima.


