40º Encontro Anual da Anpocs
ST31 Sociedade e vida econômica

Entrecruzamentos entre atividade empresarial e
experiência migratória no Brasil do século XX
O caso da Cooperativa Agrícola de Cotia (1927-1994)

GUSTAVO T. TANIGUTI

Caxambu 2016

Resumo
O tema da imigração possui uma longa trajetória nas ciências sociais brasileiras, iniciada na
década de 1940. Desde então, o interesse em investigar as formas de incorporação de
imigrantes às sociedades receptoras oscilou entre períodos de profusão e escassez de
pesquisas, acompanhado de constantes reavaliações das referências teórico-metodológicas.
Exemplos disso são o questionamento da abordagem cultural-assimilacionista a partir da
década de 1980 e, mais recentemente, as iniciativas que consideram a centralidade do
universo mercantil na experiência migratória de grupos estrangeiros. Examino o caso da
Cooperativa Agrícola de Cotia, empresa fundada por imigrantes japoneses no estado de São
Paulo, reconhecida durante décadas como um dos maiores empreendimentos desse grupo
em todo o país. Busco demonstrar que a atividade empresarial abriga um importante espaço
de relações sociais em que formas de incorporação de imigrantes adquirem significados
próprios e qualitativamente diferenciados. Argumento que certos fatores políticos e
culturais constitutivos da experiência migratória no século XX informaram o ambiente
gestionário desse empreendimento.
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Introdução
Movido pelo interesse de desenvolver caminhos interpretativos complementares
sobre o tema das migrações internacionais ocorridas no Brasil ao longo do século XX, neste
artigo busco demonstrar que a atividade empresarial pode abrigar um espaço de relações
sociais profundamente informado pela experiência migratória de grupos estrangeiros. Para
demonstrá-la, identifico pontos de entrecruzamento de atividades econômicas, da política e
da cultura presentes na trajetória de uma parcela de imigrantes japoneses.
É aqui analisado o caso da Cooperativa Agrícola de Cotia (1927-1994), empresa
fundada por japoneses no estado de São Paulo, e que durante décadas, foi reconhecida como
um dos mais expressivos empreendimentos do setor agrícola em todo o país1. Do ponto de
vista nativo, não é exagero afirmar que principalmente a partir da década de 1960 essa
empresa esteve no epicentro de um processo simbólico de legitimação que lhe chancelou o
título de um dos “três baluartes” da população japonesa no Brasil2. Tanto no imaginário
coletivo desse grupo quanto no imaginário a eles referido, essa Cooperativa representava
uma referência constante e que se expressava em múltiplas dimensões ao se consagrar,
outrossim, no plano simbólico.
A consagração de empresas cuja imagem pública se apresentava em confluência com
marcadores de origem deve ser entendida considerando-se fatores que vão além dos
resultados estritamente objetivos alcançados no mercado. No caso analisado, certos
processos mais amplos de formação étnico-racial (GUIMARÃES, 2016) possuem
centralidade, pois a trajetória dos japoneses é singular por se tratar de um grupo não-branco,
de matriz asiática, aportado em uma sociedade fortemente estruturada em bases raciais.
Ao menos desde a década de 1910 incidiu sobre esse grupo um processo de
racialização em que, de uma forma geral, o termo “amarelo” passou a lhe ser atribuído a
partir de um sistema classificatório e discriminatório de cor. Contudo, ao longo do tempo ‒
mais especificamente a partir de fins da década de 1940 ‒, essa configuração racial se

Nas palavras do economista Jacques Marcovitch: “A Cotia tornou-se uma das mais expressivas cooperativas
agropecuárias do mundo. Em 1987, era uma das 20 maiores empresas brasileiras. Presente em 15 estados,
com 10 Cooperativas Singulares e Associadas e 90 Depósitos Regionais. Mais de 15.000 cooperados e 8.800
funcionários comercializavam 250 produtos e faturavam, anualmente, US$ 760 milhões. Da monocultura à
plena diversificação, constituiu-se em uma das mais complexas organizações agropecuárias”
(MARCOVITCH, 1996, p.3).
2
Apesar terem encerrado as suas atividades, a Cooperativa Agrícola de Cotia, a Cooperativa Agrícola SulBrasil e o Banco América do Sul são consideradas como as três maiores empresas criadas por imigrantes
japoneses no Brasil, segundo entidades nipo-brasileiras ‒ como a Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa
e de Assistência Social.
1

2

modificou significativamente: findada a ditadura estadonovista, as especificidades culturais
e a origem estrangeira passaram a ser progressivamente admitidas pelo Estado, e o período
de intervalo democrático (1945-64) abrigou novas formas de se equacionar identidade e
nacionalidade. Progressivamente, concepções racializadas sobre o grupo foram demovidas,
indicando a ocorrência de complexos processos de afirmação identitária em que as
especificidades culturais passaram a ser positivamente valorizadas.
Assim, principalmente na São Paulo da década de 1960 promanavam manifestações
culturais que em seu conjunto produziam um ambiente de maior aceitação dos japoneses
pela sociedade local ‒ uma espécie de credencial para a sua incorporação em instâncias
variadas da vida social. Isso se tornava perceptível, por exemplo, na instrumentalização
positiva da figura do indivíduo de origem japonesa (ou mesmo do Japão) no mercado de
trabalho, em escolas e universidades, em propagandas de jornal, televisão, e seriados ‒
imaginário que, inclusive, produzia um certo fascínio no público (LESSER, 2008). A
produção cinematográfica da época também não deixou de representar, sob formas
peculiares, a ideia de que a origem japonesa estaria ligada a valores positivos, à
modernidade, ao trabalho e à produtividade. O filme Meu Japão brasileiro (1964), dirigido
e interpretado pelo ator e cineasta Amácio Mazzaropi, é o exemplo mais evidente disso3. O
título da obra sugeria uma nacionalidade brasileira plural em sua composição, enquanto em
seu enredo as categorias étnicas e raciais acionavam novos símbolos de referência ao grupo,
como a agricultura e o cooperativismo.
Nesse caso, a ficção estava francamente inspirada na realidade: naquela década,
além de sua proeminência no mercado a Cooperativa Agrícola de Cotia era uma instituição
prestigiada, amplamente reconhecida como fonte de autoridade cultural, e não por acaso.
Nos quarenta anos precedentes ela estivera presente no modo de vida de seus milhares de
funcionários e produtores cooperados, bem como havia contribuído para a projeção de
lideranças de origem japonesa, como porta-vozes, jornalistas, artistas, intelectuais,
acadêmicos e políticos. Um exemplo significativo é a nomeação de um de seus diretores
para o cargo de Ministro da Indústria e Comércio durante o governo de Emílio Garrastazu
Médici (1969-74), evento analisado adiante neste artigo. Ademais, é importante considerar,
por exemplo, que o Japão se tornava um importante parceiro comercial do governo militar,
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Na trama, um agricultor, interpretado por Mazzaropi, pretende vender a sua produção agrícola, mas encontrase indignado com a atuação de atravessadores que sucessivamente o trapaceiam. Mazzaropi então junta-se a
imigrantes japoneses, e a criação de uma cooperativa agrícola é adotada como solução para as adversidades.
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e o sistema de alocação de direitos e oportunidades oferecido aos estrangeiros na sociedade
brasileira havia se modificado, apresentando-se como um vetor de influência nos modos de
vida dos japoneses e seus descendentes residentes no Brasil.
Levando adiante a proposta de compreender os sentidos que orientam determinadas
ações sociais, acredito que a sociologia histórica das migrações pode se beneficiar de formas
não convencionais de apreensão da ação coletiva e da agência individual. Busco averiguar
se, e até que ponto, a Cooperativa Agrícola de Cotia representou um espaço de atuação
relevante para a direção da ação de indivíduos e grupos de origem japonesa capazes de
produzir e disseminar ideias sobre a condição social de seu grupo de pertencimento na
sociedade local. Por esse motivo, direciono a análise empírica para o universo dos agentes
e grupos responsáveis pelas principais decisões empresariais: os seus gestores.
Embora abordagens institucionais procurem compreender de que formas agentes em
posições de comando nas firmas interpretam os ambientes internos e externos à organização
para atuar política e estrategicamente (SELZNICK, 1957; MEYER, ROWAN, 1977;
PFEFFER, 1981; FLIGSTEIN, 1987; POWELL, DIMAGGIO, 1991; PFEFFER, 1992;
OCASIO, 1994; ZAJAC; WESTPHAL, 1996), acredito que elas satisfazem apenas
parcialmente uma análise criteriosa do universo de relações sociais em que esses agentes
estão imersos. Isso porque as suas ações dependem também de arranjos situacionais
envolvendo percursos coletivos, em que é possível identificar operações de mercado que
extrapolam a condição de agentes concorrendo em um ambiente sob condições ideais de
fluidez, transparência e cuja métrica de cálculo é avaliada de maneira unicamente
instrumental. A compreensão de decisões tomadas em âmbito gestionário pode ser
complementada se bem situada em seus respectivos contextos histórico-sociais, e se
assumirmos que elas estão permanentemente mediadas por fatores de ordem cultural e por
constrições políticas, a depender do grau de regulação estatal exercido sobre as atividades
econômicas.
No caso analisado, as ações dos principais gestores da Cooperativa Agrícola de Cotia
não estiveram alheias às percepções que eles possuíram sobre acontecimentos e momentos
históricos específicos e às instâncias extramercantis da vida social. Pois não
necessariamente as formas economicamente mais eficientes de organização e condução dos
negócios foram objetivos únicos e exclusivos em seu horizonte de atuação. Embora
possuísse a maior estrutura de funcionamento que uma empresa desse tipo pudesse dispor à
época, e por mais que controlasse uma parcela significativa da distribuição dos produtos
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agrícolas, isso não lhe garantiu uma posição estável no mercado. Em setembro de 1994,
enfrentando dificuldades financeiras, ela encerrou as suas atividades e entrou em processo
judicial de liquidação.
Ao longo do artigo, procuro demonstrar que as suas ações podem ser melhor
compreendidas quando situadas em contextos de maior ou menor incidência de barreiras à
inserção da população japonesa na sociedade local. Nesses contextos ocorreram processos
dinâmicos de modificação bilateral dos marcadores de diferença, que relacionaram a
população estrangeira e a sociedade local em conjunturas políticas variadas, como o Estado
Novo (1937-45), o período de intervalo democrático (1945-64) e o regime militar (196485). Esses processos adquiriram formas específicas, a depender de como se estabeleceu a
relação entre as condições de inserção ofertadas pelos diferentes regimes políticos e o
protagonismo de agentes e grupos.
Ademais, o exame do universo relacional e biográfico desses gestores permite
identificar que, ao menos desde a década de 1930, e durante duas gerações sucessivas de
comando da empresa, esses agentes foram ativos partícipes de um restrito grupo de
lideranças da população japonesa em São Paulo, concentrado no bairro da Liberdade. Tanto
em períodos de racismo institucional e de perseguição política ‒ como na ditadura varguista
‒ quanto nas décadas subsequentes em que a origem japonesa passou a ser valorizada, tal
núcleo de lideranças promoveu reivindicações em prol do reconhecimento das diferenças
culturais, ofereceu resistências ao preconceito e formulou de projetos de inserção política e
econômica. Esse conteúdo reverberou, em muitos casos, no repertório de motivações dos
gestores da Cooperativa ‒ cujas ações, à primeira vista, responderiam a objetivos
estritamente mercantis. Assim, a posição social desses agentes esteve permeada pelos
vários processos visando a negociação e legitimação de sua origem estrangeira. Isso
conduziu muitas de suas ações, dotando-as de sentido.
Em face à multiplicidade de trajetórias de japoneses e descencentes no Brasil, o
estudo aqui apresentado adotou uma orientação oposta a interpretações guiadas por
aspirações totalizantes. Tenciono uma modesta contribuição, de caráter científico, para os
pesquisadores e instituições interessados em temas candentes à sociedade brasileira do pósguerra, como: preconceito, racismo, segregação, incorporação social, democracia,
identidade nacional. Espera-se que as evidências empíricas aqui apresentadas permitam
esclarecer que fatores extraeconômicos, dentre os quais se sobressaem aqueles diretamente

5

relacionados à experiência migratória, podem direcionar as decisões tomadas em um
empreendimento.
São reconstituídos acontecimentos relevantes ocorridos principalmente nas gestões
de Kenkiti Simomoto (1927-1942), imigrante japonês e um dos fundadores do
empreendimento; e de Gervásio Inoue (1957-1990), brasileiro, filho de imigrantes
cooperados, bacharel em direito pela Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Não
menos significativo é período de gestão conduzido por Manoel Carlos Ferraz de Almeida
(1942-57), advogado, de nacionalidade brasileira e sem descendência japonesa, nomeado
presidente da empresa no contexto de forte intervenção do aparato estatal durante a Segunda
Guerra Mundial.
No tópico a seguir situo a reflexão sobre o caso dessa empresa valendo-me dos
debates teóricos contemporâneos da sociologia histórica das migrações e da sociologia
econômica, e também revisito antigas interpretações dedicadas a estudar o caso da
Cooperativa em áreas diversas do conhecimento.

Da esquerda para a direita: Kenkiti Simomoto, Manoel Carlos Ferraz de Almeida e Gervásio Inoue,
presidentes da Cooperativa Agrícola de Cotia. Fonte: CAC 1988; 1992;

Antigas e novas possíveis interpretações
Poucos anos após o estabelecimento das primeiras instituições inteiramente
dedicadas ao ensino e à pesquisa nas ciências sociais no Brasil foram conduzidas as
pesquisas acadêmicas pioneiras no tema da imigração do ponto de vista sociológico e
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antropológico4. São exemplos disso os estudos do antropólogo Emílio Willems e do
etnólogo Herbert Baldus, como: Peneiramento e seleção (1938), Assimilação e populações
marginais no Brasil: estudo sociológico dos imigrantes germânicos e seus descendentes
(1940), Casas e túmulos de japoneses no Vale do Ribeira de Iguape (1941), Assimilation of
german immigrants in Brazil (1941), Problemas de uma sociologia do peneiramento (1941)
e Cultural change among Japanese immigrants in Brazil (1942). Outro estudo que se
destaca pelo ineditismo é A immigração japoneza, do geógrafo Eddy F. de Cryssiúma,
publicado na íntegra em jornal no ano de 1934.
Duas considerações merecem destaque inicial neste tópico: primeiro, os imigrantes
japoneses e os alemães foram os dois grupos privilegiados pelos autores nas pesquisas
pioneiras sobre imigração nas ciências sociais brasileiras. Segundo, a despeito da existência
de relatórios, levantamentos de dados e estudos descritivos feitos por órgãos oficiais
governamentais em nível nacional e estadual, a produção das ciências sociais se distinguiu
por sua orientação científico-profissional e, principalmente, por considerar a interação entre
grupos sociais uma questão motivadora de análises. Dessa forma, o interesse das pesquisas
pioneiras residia em investigar processos “assimilação” e de “aculturação” de grupos
estrangeiros considerados pela opinião pública como “inassimiláveis”, ou ao menos pouco
“assimiláveis”, segundo os termos utilizados na época.
Desde então, a produção no tema da imigração oscilou entre períodos de profusão e
escassez de pesquisas, acompanhada por reavaliações das referências teórico-metodológicas
que orientam a produção científica. Ao longo das décadas houve então uma recondução das
questões que motivaram esses estudos precursores: conforme argumentou Truzzi (2012), no
Brasil a perspectiva assimilacionista prevaleceu no campo dos estudos migratórios ao
menos até início da década de 1980, quando passou a ter a sua validade explicativa
questionada5. Esse questionamento estimulou novas abordagens que passaram a valorizar
as especificidades de cada grupo culturalmente diferenciado, sob influência de uma
perspectiva multiculturalista.
De uma forma geral, os vários estudos dedicados à imigração japonesa na área das
ciências sociais acompanharam esse movimento mais amplo no campo dos estudos
4

As instituições referidas são a Escola Livre de Sociologia e Política, fundada em 1933, e a Faculdade de
Filosofia, Ciências e Letras, fundada no ano seguinte. Para um panorama do contexto instituições de pesquisa
nas ciências sociais, ver: JACKSON, L. C. (2004). “A sociologia paulista nas revistas especializadas” (1940.1965). Tempo Social, São Paulo, v.16, n.1, pp. 263-283.
5
Para um panorama dos estudos migratórios naquele contexto, ver, TRUZZI, O. (2012). “Assimilação
ressignificada: novas interpretações de um velho conceito”. Dados, Rio de Janeiro, v.55, n.2, pp. 517-553.
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migratórios. Por sua vez, os estudos voltados ao caso da Cooperativa Agrícola de Cotia
recobriram um espectro amplo de abordagens e interpretações.
Basicamente, foi entre as décadas de 1930 e 1950 que estudos específicos sobre
agricultores japoneses em Cotia foram realizados pela primeira vez, na área da geografia6.
Até fins dos anos 80 parecia um desafio encontrar estudos que escapassem à ideia de que a
Cooperativa em questão havia alcançado grande sucesso, seja em termos da “assimilação”
dos produtores japoneses, do aprimoramente técnico na agricultura, ou da sua presença no
mercado. Por fim, na década de 1990, o caso dessa cooperativa foi estudado com o objetivo
de explicar as circunstâncias da sua falência.
A proeminência alcançada pela empresa no mundo dos negócios fez dela objeto de
investigação por estudiosos de diferentes áreas do conhecimento, como a sociologia, a
geografia econômica, a economia, a administração e a ciência política. Interpretações sobre
a sua trajetória recobriram um amplo espectro de temas e argumentações, tais como: a
existência de uma “transplantação cultural” das formas de associativismo agrícola japonês
enquanto algo constitutivo da experiência de imigrantes japoneses no Brasil (SAITO, 1954,
1955a, 1955b, 1955c, 1955d, 1964); as características da sua estrutura de funcionamento e
de suas operações no mercado de abastecimento agrícola (SEABRA, 1971, 1977); a análise
do seu desempenho financeiro no mercado (VEGRO, 1992; GONÇALVES; VEGRO, 1994;
MARCOVITCH, 1996); os processos de inovação tecnológica conduzidos pelo
empreendimento (HIRATA, 2001).
Ainda que esse conjunto de estudos ofereça inegáveis contribuições, a análise do seu
ambiente gestionário permanecia sendo algo inédito. Na tentativa de conduzi-la, evito
adotar tanto os seus resultados obtidos no mercado como ponto de partida para explicações
fundamentadas apenas na gerência mercantil, quanto uma essencialização das explicações
culturalmente fundamentadas.
A abordagem adotada por este estudo é informada por referenciais teóricometodológicos heterogêneos, ainda que pretenda se situar na interface de dois campos de
6

Isso se deve a alguns motivos específicos: do ponto de vista regulatório, durante o Governo Provisório de
Getulio Vargas foi criada a primeira legislação cooperativista brasileira em 1932. No ano seguinte, era criado
o Departamento de Assistência ao Cooperativismo (DAC), subordinado à Secretaria da Agricultura, Indústria
e Comércio do Estado de São Paulo, por meio do Decreto n. 5.966. Assim, as condições institucionais
estimulavam a criação de cooperativas, resultando em um aumento considerável de novas organizações desse
tipo. Enquanto exemplo desses estudos, ver “A immigração japoneza”, de Eddy F. de Cryssiúma, publicado
na íntegra pelo jornal O Estado de S.Paulo (edições de 4 e 14 de dezembro de 1934). Ver também NOGUEIRA,
E.da C.; NUNES, F. M. (1951). “Propriedades de japoneses na região de Cotia”. Geografia Agrária, nº9,
outubro, pp.38-59.
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produção científica. Por um lado, dialogando com o campo da sociologia histórica das
migrações, assumo que a Cooperativa analisada é reveladora de processos dinâmicos de
relações que colocaram à prova a capacidade de transformação das estruturas de
oportunidade ‒ essas últimas que historicamente no Brasil moldaram as bases das relações
entre a sociedade nativa e os grupos estrangeiros. E, vale ressaltar, a sociedade brasileira
nem sempre foi um ambiente favorável à sua aceitação: no caso dos japoneses, uma série
de restrições lhes foi imposta pelo Estado brasileiro no período entre as décadas de 1930 e
1950, bem como o não-reconhecimento das diferenças culturais e linguísticas alimentou
intolerâncias.
Por outro lado, valendo-me do debate contemporâneo do campo da sociologia
econômica, relaciono trajetórias de grupos e o universo das atividades econômicas. Enfatizo
que, no caso analisado, o mercado possui valor heurístico se concebido analiticamente
enquanto um espaço em que fenômenos relevantes para grupos sociais se conformaram,
como é o caso de processos de incorporação experimentados pela população de origem
japonesa. O mercado é, portanto, concebido neste estudo enquanto resultado de produtos
históricos, de formas de interação correspondentes a certas relações de forças entre grupos
(GRANOVETTER, 1985; STEINER, 2006; SWEDBERG, 2005, 2008). Embora
interpretações eminentemente culturais oferecidas pela literatura certamente possuam um
considerável valor explicativo, o caso da Cooperativa Agrícola de Cotia demanda dos
pesquisadores a ampliação do seu repertório argumentativo. A forma que opto por atendêla se faz pelo exame dos fatores políticos e culturais que informaram o ambiente de
funcionamento do universo empresarial.
No tópico seguinte, apresento os resultados da pesquisa empreendida inicialmente
identificando dois modelos de gestão na trajetória da Cooperativa Agrícola de Cotia. Elas
sintetizam as formas de gestão organizacional e as práticas de seus gestores. Esses modelos
foram predominantes em épocas distintas e representaram respostas a diferentes conjunturas
que ofertavam possibilidades historicamente situadas de atuação empresarial e de
incorporação.

Modelos de gestão empresarial

Quando, neste vasto Brasil, ainda não existe uma cooperativa agrícola
perfeitamente organizada, que possa servir de exemplo para nós, qual a diretriz que
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conduzirá as nossas atividades futuras? Em meio à expectativa não só de japoneses,
mas de todos os brasileiros interessados na lavoura, o êxito ou fracasso da nossa
cooperativa não deixará de ter profunda influência na sociedade. É mister, portanto,
termos uma vontade inquebrantável frente a mil obstáculos e contribuir para a
expansão gradativa do meio rural brasileiro.
(Palavras do Presidente e membro-fundador da Cooperativa Agrícola de Cotia,
Kenkiti Simomoto, em: “Passado, presente e futuro da Cooperativa Agrícola de
Cotia” – Revista Cotia, n. 1, set. 1928, p.9)
Não negamos o esforço dos poderes públicos na estabilização da economia
nacional, e, por outro lado, reconhecemos as dificuldades que se deparam
naturalmente a uma nação de grande vitalidade, mas ainda na 'fase de
"Adolescência"’ em que os planejamentos e as medidas adotadas nunca podem
atender a todos os setores. Dessa imaturidade econômica e cultural advém a alta
responsabilidade dos governantes. A complexidade dos problemas e a urgência da
estruturação de medidas oportunas, somadas a crises de ordem política,
inegavelmente têm perturbado o desenvolvimento equilibrado da economia. A
experiência de outros países nos testemunha a absoluta importância de continuidade
das diretrizes traçadas e a execução corajosa de medidas criteriosamente estudadas.
(Palavras do Presidente da Cooperativa Agrícola de Cotia, Gervásio Tadashi Inoue,
em: Relatório dos Serviços Sociais do ano Social de 1962/63, apresentado à XXXV
Assembleia Geral Ordinária da Cooperativa Agrícola de Cotia, julho de 1963, p.1)

Os excertos acima foram retirados de publicações cuja circulação era interna à
empresa. Ambos reproduzem, em épocas distintas, palavras dirigidas por seus presidentes
aos associados e funcionários. O seu conteúdo expõe minimamente os pontos de vista dos
gestores a respeito da situação em que o empreendimento se encontrava em seus respectivos
contextos. Por convenção, a principal publicação da Cooperativa sempre conteve um
preâmbulo assinado pelo seu prócere.
Uma breve leitura desses dois excertos, quando somada à minha intenção de
compará-los, torna evidente certas diferenças em relação ao seu conteúdo: o primeiro deles,
datado de 1928, foi publicado em língua japonesa por Kenkiti Simomoto, imigrante japonês,
líder-fundador e diretor-presidente da Cooperativa entre 1927 e 1942. A incerteza, a
instabilidade e a existência de limites para a ação permeiam a sua narrativa, direcionada
para um público composto majoritariamente por lavradores japoneses cooperados. Diante
daquela conjuntura permeada por obstáculos, Simomoto sugere a adoção de uma postura
baseada na dedicação ao trabalho como um valor coletivo prioritário.
O excerto seguinte foi publicado em 1963 e assinado por Gervásio Tadashi Inoue,
advogado filho de cooperados, formado pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco,
e presidente da Cooperativa entre 1957 e 1990. De forma distinta à narrativa de Simomoto,
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aqui o universo da política se revela central; há maior certeza quanto às demandas coletivas
e aos rumos que o cooperativismo deveria seguir. Inoue sugere deter conhecimento sobre o
contexto político e econômico nacional, bem como sobre as responsabilidades atribuídas
aos governantes são latentes. Sobretudo, ele conduz uma narrativa orientada por uma
expertise que valoriza o planejamento e o estudo criterioso de políticas para a organização
do mercado.
A comparação entre os dois excertos permite introduzir ao leitor dois personagens
que ocuparam o mais elevado dos cargos decisórios de um mesmo empreendimento em
épocas distintas. Entre outras, a conclusão mais direta de uma breve leitura é a identificação
de narrativas temporalmente situadas, e fundamentadas em diferentes modelos cognitivos
de gestão empresarial.
O que deve ser sublinhado, segundo os interesses deste artigo, é que os dois modelos
de gestão identificados somente adquirem sentido em relação à situação social e à atuação
das lideranças de origem japonesa na sociedade paulista, em seus respectivos contextos de
menor ou maior acesso a oportunidades para grupos estrangeiros. Na tentativa de estabelecer
parâmetros gerais que permitam comparação e análise, recorro ao artifício de sintetizar
eventos de forma a estabelecer dois períodos em que as fronteiras entre a população de
origem japonesa e a sociedade receptora foram tensionadas por processos bilaterais de
constante redefinição: um primeiro período entre as décadas de 1920 e 1940 (em que
lideranças de primeira geração de imigrantes foram predominantes), e outro entre as
décadas de 1950 e 1980 (em que lideranças de segunda geração de imigrantes foram
predominantes).
No primeiro período considerado, as lideranças de origem japonesa de primeira
geração foram formadas e progressivamente a partir da década de 1930 adquiriram
legitimidade, estabelecendo um circuito social específico localizado na cidade de São Paulo.
Essas lideranças buscaram formular estratégias particulares de incorporação, em grande
medida sob os auspícios de órgãos diretamente ligados ao governo japonês. No segundo
período, esse núcleo de lideranças sofreu transformações internas à medida em que uma
segunda geração, nascida no Brasil, passou a reivindicar o reconhecimento de sua posição
social. Estratégias distintas de incorporação foram então concebidas, principalmente no
âmbito empresarial, político e intelectual. Nesses dois diferentes períodos é que os modelos
de gestão empresarial da Cooperativa emergiram como respostas situacionais, foram
legitimados e reproduzidos sob a forma de convenções.
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De forma sintética, as respostas desses gestores estiveram condicionadas por
constrangimentos de ordem: i) legal, relativos aos parâmetros reguladores da atividade
empresarial em âmbito institucional sob controle de instâncias governamentais públicas; ii)
política, relativos aos direitos e limites de ação de estrangeiros em âmbito institucional sob
controle de instâncias governamentais públicas; iii) simbólico-culturais, relativos a
resistências de aceitação das diferenças que organizaram seletivamente o acesso a direitos
e oportunidades; iv) intragrupo, relativos a processos que esmaeceram certas lógicas e
convenções estabelecidas de organização grupal, originando novas formas de sociabilidade.
Todos esses fatores, capazes de influenciar modelos cognitivos de gestão, não são
mutuamente excludentes e em muitos casos encontraram caminhos convergentes.
Considerando a existência de dois modelos de gestão da Cooperativa, podemos,
então, caracterizá-los de forma aproximada, ou seja, no sentido weberiano de “tipos” que
não necessariamente retratam fielmente a realidade, mas que podem, em maior ou menor
grau, dela se aproximar. Replicando o modelo de tipos ideais de lógicas institucionais de
Thornton e Ocasio (1999) para a indústria editorial de ensino superior estadunidense, e
baseado em resultados de análise documental, as características gerais dos mandatos
presidenciais dessa Cooperativa podem ser apresentadas segundo o quadro a seguir.
O quadro indica que a gestão comandada por Kenkiti Simomoto (1927-1942) e a
gestão comandada por Gervásio Inoue (1957-1990) são significativamente diferentes em ao
menos dez características passíveis de classificação no ambiente institucional dessa
Cooperativa. Essas diferenças foram concebidas processualmente, resultando em
transformações na estrutura organizacional do empreendimento, hierarquia, objetivos,
práticas, bem como nas formas de gestão e condução dos negócios.
Se identificarmos que em pontos distintos no tempo há diferenças entre discursos e
narrativas de lideranças que ocuparam a mesma posição na hierarquia empresarial,
considero ser imprescindível investigar como essas diferenças foram construídas, ou seja,
trata-se da tarefa de identificar quais relações sociais específicas subjacentes às ações dessas
lideranças adquirem qualidade explicativa.
No tópico a seguir apresento de forma sintética outro período de gestão, conduzido
por Manoel Carlos Ferraz de Almeida (1942-57), e situado no entremeio dos outros dois já
apresentados. Conforme mencionado anteriormente, tratou-se de um período singular na
trajetória da Cooperativa, que teve início no contexto da Segunda Guerra. A ascensão desse
personagem ao cargo de presidente do empreendimento ocorreu de maneira não-
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convencional, em resposta às restrições políticas e legais impostas às empresas de origem
estrangeira naqueles anos.
Quadro 1 - Períodos institucionais da Cooperativa Agrícola de Cotia
Gestão de Kenkiti SImomoto (1927-1942)

Gestão de Gervásio Inoue (1957-1990)

Caracteristicas

Orientada por benefícios coletivos,
predomínio do idioma japonês, ausência
de representação política, predomínio da
1ª geração em posições de decisão

Orientada por benefícios coletivos e
expansão das atividades, predomínio do
idioma português, presença de
representação política, predomínio da 2ª
geração em posições de decisão

Identidade organizacional

Em prol da coletividade de cooperados,
origem japonesa

Em prol da coletividade de cooperados e da
sociedade brasileira

Estrutura organizacional

Cooperativa singular

Cooperativa Central (controle de 10
cooperativas associadas)

Legitimidade

Reputação intragrupo, expoente
comunitário

Reputação intra e extragrupo, expoente
empresarial, reputação profissional e
expertise profissional

Estruturas de autoridade

Horizontal, liderança comunitária, status
baseado em reconhecimento interno

Vertical, liderança política e intelectual,
status baseado em reconhecimento interno
e externo ao grupo

Missão

Melhorar as condições de produção e de
venda dos cooperados

Melhorar as condições de produção e de
venda dos cooperados, contribuir para a
agricultura brasileira, alcançar posição
competitiva, incrementar os lucros,
modernização da agricultra

Foco

Qualidade de vida dos cooperados

Qualidade de vida dos cooperados,
expansão do mercado, diversificação e
qualidade na produção

Estratégia

Crescimento a longo prazo

Crescimento a curto e longo prazo, em
sintonia com as políticas econômicas

Aquisição de bens liquidáveis com
recursos majoritariamente próprios,
empréstimos de baixo valor, política de
baixo endividamento

Aquisição de bens liquidáveis, plantas
industriais, tecnologia, recursos
majoritariamente adquiridos no mercado
ou por incentivos públicos, empréstimos de
alto valor, política de alto endividamento

Legitimidade perante os cooperados

Poder político, status, legitimidade perante
os cooperados e a sociedade brasileira

Lógicas de investimento

Regras de sucessão

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Uma gestão de entremeio
Em face ao cerceamento do governo brasileiro às empresas de origem estrangeira
que operavam no Brasil, no ano de 1942 o dirigente mais prestigiado da Cooperativa
Agrícola de Cotia, Kenkiti Simomoto, avalizou a transferência dos principais cargos de
decisão para gestores nascidos no país, sem qualquer descendência japonesa. Para o cargo
de presidente foi escolhido Manoel Carlos Ferraz de Almeida, um advogado que desde 1938
prestava serviços de consultoria jurídica à empresa, atuando no setor de tributação de
produtos agrícolas.
As restrições impostas às empresas de origem estrangeira no contexto da Segunda
Guerra passaram a ter repercussões antes mesmo da entrada oficial do Estado Brasileiro no
conflito, o que ocorreu em agosto de 1942. Já em fevereiro daquele ano as relações
diplomáticas com os países do Eixo haviam sido rompidas e, a partir de 7 de janeiro de
1942, o governo estadunidense passou a incluir a Cooperativa na Proclaimed List of Certain
Blocked Nationals, uma lista assinada pelo presidente Franklin Delano Roosevelt. O
objetivo da lista, segundo Quintaneiro (2006), era restringir as atividades comerciais e
financeiras de empresas dirigidas por indivíduos de nacionalidade japonesa, alemã e italiana
consideradas potencialmente perigosas. Como resultado, o governo brasileiro seguiu as
recomendações estadunidenses, acompanhando de perto as atividades das empresas
instaladas no país. Oficializada a participação do Estado brasileiro no conflito, as
cooperativas agrícolas viram suas operações bastante limitadas: em fins do ano de 1942,
outros dois Decretos-lei foram expedidos visando fortalecer o controle estatal7. Já o
Decreto-lei n. 5.154, de 31 de dezembro de 1942, dispôs sobre a intervenção direta nas
sociedades cooperativas. Ela concedeu permissão ao Ministério da Agricultura, por meio do
Serviço de Economia Rural, para intervir nas sociedades cooperativas sob sua fiscalização
por exigência da segurança pública.
A despeito desse cenário hostil às atividades de empresas cuja origem esteve ligada
a países do Eixo, os gestores da Cooperativa pareciam ter encontrado uma estratégia
relativamente bem-sucedida visando garantir a sua sobrevivência no mercado. A
substituição da sua diretoria logo repercutiu entre os demais empreendimentos japoneses do
setor, que passaram a reproduzir essa conduta (TOYAMA, 2009). Mesmo diante das
adversidades político-legais, em 1942 e 1943 a Cooperativa havia conseguido instalar outros

7

Decreto-lei n. 4.717, de 21 de setembro de 1942
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nove depósitos regionais e passava a estender a produção de seus cooperados para outros
tipos de cultura, como amendoim e hortelã. Ao final de 1943, Manoel Carlos Ferraz de
Almeida resumiu o período de sua gestão até então:
A situação excepcional, criada pela nova guerra, originou um explicável estado de
nervosismo, que muito dificultou a compreensão da realidade da nossa cooperativa e
as suas verdadeiras finalidades. Chegamos até a sofrer acusações pessoais [...] E, afinal,
nossos esforços desfizeram as interpretações errôneas. Especialmente, devido à justa
compreensão das autoridades governamentais, vencemos a grande crise [...]
Ao assumirmos a direção da Cooperativa, em face dos acontecimentos ligados à nova
conflagração mundial, tínhamos a esperança de chegarmos a esta assembleia com a
situação social quando muito equilibrada, sem lucros e sem "déficits". Por muitos dias,
tememos ver o nosso esforço neutralizado, diante de possíveis prejuízos impostos à
sociedade pelas contingências do momento. (Relatório de Serviços Sociais da CAC,
1943, p.1-9).

Embora a abdicação formal do cargo de comando máximo tenha ocorrido, isso
pareceu não abalar o prestígio e a liderança de Kenkiti Simomoto entre os cooperados
japoneses. Atas de assembleia da Cooperativa do ano de 19448 mostram que boa parte das
resoluções das reuniões de assembleia era por ele conduzida, bem como era referido como
“Sr. Presidente”.
Essas medidas de cerceamento às empresas de origem japonesa, alemã e italiana
buscaram, de forma explícita, reter momentaneamente o controle do empreendimento das
mãos do seu grupo nativo. Creio ser útil explorar o caráter político da nacionalização da
diretoria no caso da Cooperativa Agrícola de Cotia, interpretando-a enquanto uma estratégia
adotada pela empresa para a sua sobrevivência no mercado. Pois a mudança de sua direção
teve, inclusive, implicações bastante favoráveis, especialmente no que se refere à criação de
relações estratégicas no âmbito da política.
Se até o advento da Segunda Guerra a Cooperativa era uma organização que não
possuía relações políticas firmadas com agentes e partidos políticos, Ministério da
Agricultura, secretarias, órgãos federais, isso mudou consideravelmente a partir da
presidência de Ferraz de Almeida. Esse gestor propiciou condições para a participação da
empresa em estruturas de governança e politizou a questão cooperativista de forma antes
nunca experimentada pelos gestores anteriores.

8

Ata da Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 25 de setembro de 1944.
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Durante a sua presidência, Ferraz de Almeida estabeleceu um contato intenso com
os meios de comunicação, especialmente com o periódico Jornal de Notícias, tornando-se,
ao longo do tempo, uma referência para assuntos relacionados à agricultura. Inicialmente,
em 1945, os jornais passaram a noticiar as suas opiniões acerca das políticas de crédito
agrícola do governo federal9. Nos dois anos seguintes, Ferraz de Almeida estabeleceu
contatos com partidos políticos, deputados, congressistas, bem como se aproximou de
entidades rurais classistas, como a Sociedade Nacional de Agricultura, a Sociedade Rural
Brasileira e a Federação das Associações Rurais do Estado de São Paulo (FARESP), tendo
sido diretor desta última em 1937. Visitas de políticos e órgãos internacionais se tornaram
comuns, bem como os seus eventos festivos contavam com a presença de governadores,
secretários de abastecimento e representantes da presidência da república.
A necessidade de adequação às exigências dos órgãos reguladores do setor agrícola,
bem como o enclaustro imposto às empresas japonesas no contexto da Segunda Guerra
repercutiu na Cooperativa Agrícola de Cotia como uma espécie de desafio de adequação à
estrutura política da sociedade de destino. Pelas brechas dessa estrutura, a sua diretoria
recorreu a brasileiros natos em um período de nacionalismos conflitantes, algo inédito para
um empreendimento marcado por sua característica endógena.
O fato a ser destacado com base nesse acontecimento é que os dados parecem indicar
a prevalência de certos fatores extramercantis na definição dos rumos desse
empreendimento, bem como de outros controlados por estrangeiros de nacionalidade
japonesa, italiana e alemã no Brasil. A ingerência estatal no universo empresarial, as
constrições de natureza política, bem como as ações situacionais dos agentes em posição de
comando foram decisivas para a sobrevivência da Cooperativa Agrícola de Cotia no
mercado.

9

O Estado de S. Paulo, 25 de abril de 1945.
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Figura 1 – Sede da Cooperativa Agrícola de Cotia no bairro de Pinheiros, São Paulo.

Primeira Sede da Cooperativa Agrícola de Cotia, localizada no bairro de Pinheiros, São Paulo, cerca de
1930. O prédio situava-se em região popularmente conhecido como “Largo da Batata”. À época, a batata
era o principal produto comercializado pela Cooperativa.
Fonte: Museu Histórico da Imigração Japonesa no Brasil.

Figura 2 – Festejos comemorativos do 25º aniversário da CAC

Ao centro, cortando a fita, João Pacheco e Chaves, Secretário da Agricultura do Estado de São Paulo. Ao
seu lado direito, o trio de gestores Kenkiti Simomoto, Manoel Carlos Ferraz de Almeida e Gervásio Inoue.
Fonte: “Festejos Comemorativos – Cooperativa Agrícola de Cotia”, 1952. Coleção particular.
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Geração e nacionalidade na experiência migratória
Nos tópicos anteriores foram apresentados dois períodos institucionais de atuação
empresarial da Cooperativa Agrícola de Cotia, distintos entre si por se basearem em
diferentes modelos cognitivos de gestão empresarial. Enfatizei que a compreensão das suas
diferenças deve considerar as ações tomadas pelos gestores do empreendimento em
contextos de menor ou maior acesso a oportunidades para grupos estrangeiros na sociedade
brasilera. E, sobretudo, que é necessário identificar quais relações sociais específicas
subjacentes às ações desses gestores adquirem qualidade explicativa.
Entre os resultados obtidos durante a pesquisa, neste artigo é priorizado o exame de
relações sociais em que geração e nacionalidade foram centrais. Enquanto categorias
analíticas e da forma aqui empregada, “geração” e “nacionalidade” pretendem traduzir
conteúdos nativos de uma estrutura de organização de relações em que diferenciações
internas passaram a ser produzidas.
Salvo os 15 anos de excepcionalidade (1942-57), a Cooperativa se caracterizou por
manter um núcleo gerencial composto por japoneses natos ou filhos de japoneses, fato esse
que assinala a favor da composição endógena nas suas altas hierarquias. Mas as formas pelas
quais os gestores da Cooperativa de primeira geração vivenciaram a experiência migratória
foram qualitativamente distintas em comparação aos de segunda geração. Bem assim, as
respostas oferecidas por ambas expressam certas nuances que as diferenciam.
As duas gerações de gestores da Cooperativa, apesar de compartilharem uma mesma
origem social e, ainda que fossem os polos ligados pela transmissão de valores, costumes e
normas, possuíam uma morfologia bastante complexa, ou seja, diferenças internas se
manifestavam em uma ampla gama de variações. Ademais, a clivagem geracional
dificilmente corresponde à realidade se a imaginarmos como um movimento estático e
contínuo, há porosidades, dissonâncias e conflitos que configuram as relações sociais. No
limite, gerações sucessivas de um mesmo grupo imigrante dificilmente se reproduzem sob
as mesmas formas, como observou Grün (1997) ao estudar o caso dos armênios em São
Paulo.
Entre os indivíduos nascidos no Japão, as distinções se estabeleciam conforme a
província de origem, as variações idiomáticas, os costumes regionais, a condição financeira,
as aspirações e as orientações políticas. Entre os indivíduos de segunda geração nascidos no
Brasil, a condição financeira, a nacionalidade brasileira, o domínio da língua portuguesa e,
principalmente, a escolaridade eram signos que indicavam posições sociais. Outro fator que
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adquiriu importância decisiva em muitos momentos de conflito interno e externo ao grupo
foi a nacionalidade, porque constituía uma categoria de representação que informava limites
e possibilidades de aceitação em conjunturas politicamente conturbadas, como no contexto
da Segunda Guerra Mundial.
No período em que a direção do empreendimento era composta por japoneses natos,
durante a gestão de Kenkiti Simomoto, a sua capacidade de influência na coordenação do
mercado dependia da atuação ‒ ou ao menos era mediada em certo grau elevado ‒ de órgãos
diplomáticos japoneses e de órgãos setoriais brasileiros. Ademais, as estruturas de
governança lhes representava uma instância pouco acessível. E dessa forma, os gestores da
Cooperativa possuíam pouca ou nenhuma representação no âmbito da política, bem como
detinham um domínio bastante superficial das disposições legais que regiam as estruturas
de governança do setor agrícola. Os dados empíricos coletados também indicam que as suas
tentativas de equacionar a nacionalidade japonesa com o seu reconhecimento social na
sociedade de destino foram, em muitos casos, processos dolentes e pouco flexíveis.
Posteriormente, a partir da década de 1950, beneficiada pela presença de gestores de
segunda geração, a Cooperativa parecia não depender tão fortemente da intervenção por
órgãos oficiais para superar as adversidades e resolver conflitos. Pois ela já contava com
representação em órgãos classistas e em instâncias políticas, sendo capaz de influenciar na
coordenação do ambiente mercantil. A presença crescente da empresa no mercado agrícola
brasileiro coexistiu com a conformação de um ambiente mais favorável e inclusivo para a
população de origem estrangeira. No período conhecido como intervalo democrático (19451964) vigorou um pacto político e de classes que sustentou as bases do mito da democracia
racial, oferecendo certas condições para protagonismos que acenavam positivamente para
aceitação da origem japonesa no Brasil.
Nos tópicos a seguir reconstituo situações específicas envolvendo os gestores do
empreendimento e evidencio a centralidade dessas categorias.

Gestores de primeira geração em meio a conflitos
Dois casos exemplificam a referida limitação dos gestores da Cooperativa na década
de 1930, quando era dirigida exclusivamente por indivíduos de origem japonesa. Trata-se
do conflito travado com o Sindicato dos Proprietarios de Lavoura, Legumes e seus Similares
de S.Paulo, em 1934, e o conflito com comerciantes que intermediavam a venda de batatas,
ocorrido em fins daquele mesmo ano. O principal espaço de tais conflitos era o mercado
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municipal da Rua General Carneiro, na região central da cidade de São Paulo10. Em virtude
da impossibilidade de lidar com esses conflitos pela ausência de um quadro profissional
nativo (ou seja, de japoneses cooperados) que detivesse conhecimento dos meios legais para
a sua resolução, a Cooperativa se reportou aos dois órgãos que lhe poderiam oferecer
suporte: o Departamento de Assistência ao Cooperativismo (DAC) e o Consulado Geral do
Japão. A resolução desses conflitos dependeu, em grande medida, da mediação do primeiro
deles.
Uma pesquisa em documentos endereçados ao DAC revela dois pedidos de
resolução de conflitos11 entre representantes da Cooperativa e o referido sindicato; e um
pedido de resolução de conflito com comerciantes intermediários. Sumariamente, no
primeiro caso, o sindicato procurou impedir a instalação dos estandes de verduras da
Cooperativa, tendo os seus diretores até mesmo promovido uma campanha contrária à
empresa em jornais da época, e acionado autoridades governamentais. Os gestores Kenkiti
Simomoto e Kameiti Yamashita então recorreram ao diretor do DAC, Luis Amaral,
solicitando medidas de solução, bem como foi requerido o contato com autoridades
governamentais, incluindo o prefeito da cidade – sendo prontamente atendidos. Por fim,
mediante intervenção do DAC, foi garantida à Cooperativa o direito de instalar seus pontos
de venda no Mercado.
O conflito seguinte ocorreu em novembro daquele ano de 1934: o boicote à produção
de batatas dos lavradores japoneses de Cotia (CAC, 1988). Segundo depoimentos dos
gestores da Cooperativa e de publicações comemorativas internas, o conflito teria surgido
como uma resposta dos comerciantes intermediários à expansão da venda direta de batatas
para o estado do Rio de Janeiro. Os lavradores então adotaram algumas contra-medidas: a
suspensão do fornecimento do produto para o Mercado e a venda direta aos varejistas. Em
reação, os comerciantes relataram suas versões aos jornais, enquanto a Cooperativa, por sua
vez, distribuía panfletos defendendo-se de acusações (Idem, pp.64-65). O caso foi então
levado ao Consulado Geral do Japão. Em reunião, o Cônsul-Geral Kozo Itige teria
inicialmente sugerido a Kenkiti Simomoto a realização de um acordo, temendo que o caso
10

O mercado era situado na rua 25 de Março, no cruzamento com a rua General Carneiro. Foi inaugurado em
1867, também conhecido como “Mercado dos Caipiras” ou “Mercado Velho”, e comercializava produtos
agrícolas de pequenos produtores dos arredores da cidade. Para mais informações, ver: MARTINS, J.S.
Subúrbio, Vida cotidiana e história no subúrbio da Cidade de São Paulo: São Caetano, do fim do Império ao
fim da República Velha. São Paulo: Hucitec, 1992.
11
Os documentos datam de 31 de julho e 14 de setembro de 1934. Fonte: Instituto de Cooperativismo e
Associativismo, Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo
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se tornasse uma questão diplomática em uma conjuntura política já tensionada pela
promulgação da constituinte. De fato, na versão de Kenkiti Simomoto o caso já havia
chegado a um ponto que passava a alimentar um certo sentimento coletivo contrário aos
japoneses:

Planejaram com isso lançar o ódio sobre a Cooperativa e até provocar um movimento
antijaponês, a fim de subjugar a C.A.C.. E na realidade, cidadãos de São Paulo, que
desconheciam a verdade, ficaram revoltados ao ler a notícia publicada nos jornais.
Chegou a brotar até um sentimento anti-Cotia no seio da opinião pública. (Idem, p.64)

O acordo sugerido pelo Cônsul-Geral não foi acatado por Kenkiti Simomoto. Por
fim, o conflito culminou em um desfecho favorável à Cooperativa, segundo indicam os
relatos dos seus gestores e uma correspondência dirigida ao diretor do DAC12. Os
comerciantes então retornaram às transações com os produtores japoneses.
Na literatura especializada, podemos encontrar várias menções ao evento do boicote
à Cooperativa ocorrido naquele ano de 1934. O caso por vezes foi interpretado como uma
prova de superação das adversidades, especialmente nas publicações comemorativas (CAC,
1957; ANDO, 1961; CAC, 1988); teria um “efeito consolidador”, resultando no
“fortalecimento da consciência” dos membros da Cooperativa (SAITO, 1964); seria uma
expressão da identidade nacional (LESSER, 2001) visto que a criação de um sistema
permanente de distribuição de produtos agrícolas no contexto de nacionalismos conflitantes
teria reforçado “ideias acerca do poderio japonês”; ou mesmo demonstraria o “poder dos
atacadistas” japoneses no abastecimento da cidade e a “reação de especuladores na forma
de discurso racista” (CYTRYNOWICZ, 2000).
De fato, em 1934 os produtores japoneses de Cotia eram vistos como um caso de
sucesso no mercado agrícola em expansão da capital, o que por vezes poderia estimular
conflitos com grupos produtores de outras nacionalidades. Além disso, naquele mesmo ano
a continuidade da imigração japonesa havia sido colocada em questão no debate público por
certos grupos nativistas, e a nova Constituição parecia anunciar uma série de restrições que,
nos anos seguintes, impôs limites muito bem definidos à entrada desses imigrantes no país
e à sua participação nas atividades políticas. Nessa conjuntura, categoriais raciais que
fundamentavam os argumentos de repulsa aos japoneses facilmente compunham discursos

12

Comunicado da Cooperativa Agrícola de Cotia enviado a Luis Amaral, 3 de dezembro de 1934.
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sobre a sua não aceitação social no imaginário coletivo, criando assim um ambiente muitas
vezes hostil a eles.
Contudo, em todas as interpretações sobre o evento do boicote observa-se que
fatores de âmbitos organizacional e político não são considerados para a análise de
atividades que se expressam no universo mercantil. Acrescenta-se a isso o fato de que o
espaço social dos gestores da Cooperativa não é definido, e a capacidade de agência dos
indivíduos é sobreposta por determinantes de ordem cultural, o que por vezes resulta em
conclusões generalizantes. De forma complementar, acredito que a compreensão desses
episódios envolvendo os gestores do empreendimento possui ganhos analíticos se situarmos
a sua posição social, e se considerarmos que seu escopo de atuação possuía limites bem
definidos por critérios de nacionalidade e pelo repertório restrito de recursos a serem
mobilizados para um desempenho no mercado.

Nacionalismos conflitantes: a primeira geração de gestores
Conforme foi apresentado, as políticas de repressão política conduzidas pelo Estado
Novo impactaram de forma bastante particular a população japonesa em São Paulo. O
recrudescimento da tensão na relação entre os imigrantes e o Estado brasileiro durante a
guerra ‒ manifesto nas prisões arbitrárias, na proibição de falar a língua japonesa em lugares
públicos, no confisco de rádios e empastelamento dos jornais escritos em japonês, no
fechamento de suas escolas autônomas e na vigilância e controle ‒ difundiu entre os núcleos
coloniais japoneses um clima de insegurança e isolamento, reforçado pela diferença
linguística e cultural. Em reação a essa conjuntura ocorreu a formação de várias associações
secretas ultranacionalistas entre os imigrantes, a mais famosa das quais se nomeava ShindōRenmei (Liga do caminho dos súditos ou dos que seguem as diretrizes imperiais), fundada
no dia 15 de agosto de 1945.
Por compor o grupo de lideranças intelectual e empresarial japonesa de São Paulo13,
Kenkiti Simomoto experimentou os acontecimentos da Segunda Guerra de forma particular.

13

A partir de 1946, Kenkiti Simomoto e seu círculo de amizades próximas se reuniam semanalmente em sua
residência ou na residência de outras lideranças, como Senichi Hachiya, presidente da Câmara de Comércio
Brasil-Japão. Desse círculo de amizades podemos mencionar o então estudante de sociologia Hiroshi Saito, o
pintor Tomoo Handa, o antropólogo Takashi Maeyama, a linguista Geni Wakisaka, o filósofo Katsunori
Wakisaka, o sociólogo Zempati Ando, entre outros. Esses indivíduos constituíram o Doyokai (Grupo do
Sábado), que congregava a intelectualidade de origem japonesa com o objetivo de discutir a situação dos
japoneses e seus descendentes na sociedade brasileira (Entrevista com Katsunori Wakisaka, realizada em 05
de abril de 2012).
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Basicamente, por ser reconhecido como uma das principais personalidades japonesas em
São Paulo, a sua posição diante dos acontecimentos da guerra tinha repercussão entre a
coletividade daquela origem. Ademais, essas lideranças haviam adotado explícitamente
uma posição política por vezes impactante aos seus conterrâneos: eles assumiam a derrota
do exército japonês na guerra. A despeito das motivações ideológicas envolvidas em seu
posicionamento, deve-se ressaltar que, diferente da maioria dos imigrantes japoneses
residentes no Brasil, os membros desse grupo de lideranças possuíam um contato direto com
a diplomacia, condição que lhes provia informações oficiais sobre o conflito bélico.
À época da rendição japonesa na segunda guerra, em setembro de 1945, essas
lideranças foram responsáveis pela reprodução do Edito Imperial (COMISSÃO, 1992) que
declarava a derrota do Império Japonês, que chegou ao Brasil no dia seguinte, pela Seção
Brasileira da Cruz Vermelha Internacional, com sede no Rio de Janeiro. Após uma reunião
urgente na sede da Cooperativa, da qual participaram cerca de 300 pessoas, ela fora assinada
e distribuída em São Paulo por algumas das principais lideranças à época14. Na reunião
também ficou estabelecido que haveria iniciativas de promover um movimento organizado
dedicado a esclarecer a derrota japonesa na guerra e, por isso, tal movimento ficou
conhecido como “esclarecido”, também referido em termos nativos como Ninshikiha ou
Makegumi.
Esse posicionamento, evidentemente, não agradava os ultranacionalistas japoneses,
que rejeitavam tanto a notícia da derrota quanto a postura dessas lideranças. Bastante
conhecidos na literatura especializada (COMISSÃO, 1992; DEZEM, 2000; TAKEUCHI,
2009), os casos de assassinato de autoridades e as listas de alvos da Shindō-Renmei fizeram
parte da realidade de Kenkiti Simomoto e de seus colegas que compunham o restrito circuito
de lideranças locais. Segundo os planos de Tatsuo Watanabe, membro da Shindō-Renmei, o
assassinato de Kenkiti Simomoto estava planejado para ocorrer em fevereiro de 1946, o que,
contudo, não se realizou.
Dando prosseguimento à iniciativa de promover um movimento organizado
dedicado a esclarecer a derrota japonesa na guerra, em meados de 1946 Kenkiti Simomoto
passou a se empenhar ainda mais no movimento dos “esclarecidos”. Cerca de dez boletins
mimeografados foram publicados naquele ano de 1946, dentre os quais o Semanário
(Shūhō) foi concebido na sede da Cooperativa Agrícola de Cotia (COMISSÃO, 1992).
14

Eram eles: Jinsaku Wakiyama, Shigetsuna Furuya, Kunito Miyasaka, Senichi Hachiya, Kiyoshi Yamamoto,
Chibata Miyakoshi e Kameiti Yamashita.
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Esses boletins deram origem ao Jornal Paulista, lançado em 1 de janeiro de 1947 e
editado no bairro da Liberdade, em São Paulo. Quanto à tipografia, caracterizava-se por ter
a primeira página publicada em língua portuguesa e as restantes em língua japonesa. O seu
conteúdo era diversificado, abrangendo temas sobre política, economia, esportes, bem como
era recorrente trazer aos seus leitores notícias do Japão. Tratava-se de uma publicação que
reunía a intelectualidade de origem japonesa15, alguns deles oriundos da extinta Liga
Estudantina Nipo-Brasileira, bem como possuía suporte financeiro e também ideológico de
Kenkiti Simomoto. O períodico propunha representar uma reação crítica à expansão do
ultranacionalismo japonês, ao defender abertamente a integração à sociedade e cultura
brasileira como forma de ascensão social dos japoneses e seus descendentes no país.
Recusar o ultranacionalismo japonês e admitir a crença na inexistência de preconceito no
Brasil no contexto de democracia racial parecia ser a forma encontrada por essas lideranças
para a construção de um novo ambiente de maior tolerância e aceitação das diferenças
culturais.
Assim, em meados da década de 1940 Kenkiti Simomoto enfrentava circunstâncias
bastante delicadas em relação à sua condição de um dos principais líderes da coletividade
japonesa que aceitava a derrota do Japão na Guerra. Ademais, ele havia cedido o seu cargo
na Cooperativa como estratégia política frente às autoridades brasileiras. Por outro lado, as
suas atitudes constituíam, para japoneses ultranacionalistas, motivos para o seu assassinato.
Ao final, Simomoto sobreviveu ao período de terror instaurado pelos ultranacionalistas, os
quais, em sua maioria, foram investigados e presos pela polícia brasileira.
Ainda assim, Simomoto enfrentaria outros empecilhos diretamente ligados à sua
nacionalidade: em 1952, foi instaurado um inquérito visando à sua expulsão e de outros
colegas, participantes do mencionado grupo Doyokai16. Além de Kenkiti Simomoto, entre
os indiciados estavam o sociólogo Hiroshi Saito, o empresário Kiyoshi Yamamoto, o
engenheiro Takeo Kawai, o advogado Teiiti Suzuki, o pintor Tomoo Handa, o jornalista
Yoshiomi Kimura e o sociólogo Zempati Ando, todos de nacionalidade japonesa.
Basicamente, as justificativas para a sua expulsão residiam no conteúdo de um artigo
publicado no Japão na revista Chuo-Koron em junho de 1951, que colocava em questão o
direcionamento de japoneses à Amazônia.
15

A equipe que fundou o periódico era composta pelo tradutor José Yamashiro (colunista), Hideo Onaga
(redator-chefe), Massaki Udihara (colunista), Shuichi Takeuchi (diretor), Yoshiomi Kimura (redator-chefe da
parte japonesa), Tokuya Hiruta (gerente), e pelo sociólogo Hiroshi Saito.
16
O inquérito foi instaurado em 1 de dezembro de 1952. Fonte: Arquivo Público do Estado de São Paulo.
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A crítica havia sido feita em um contexto de retomada da imigração japonesa,
possibilitado por vias legais somente após o reestabelecimento das relações diplomáticas
entre o Brasil e o Japão, em 20 de abril de 1952. Kenkiti Simomoto esteve à frente de dois
projetos, denominados Jovens Imigrantes da Cotia e Grupo de Jovens para o
Desenvolvimento Industrial e, por esse motivo, estabelecia estreitas relações com o governo
japonês. O primeiro projeto esteve mais diretamente orientado para estabelecer um fluxo
contínuo de imigrantes japoneses, que eram enviados a núcleos de colonização da
Cooperativa, bem como a empresa se responsabilizava por boa parte das questões legais e
burocráticas necessárias à vinda dos imigrantes (COMISSÃO, op.cit).
Essa avaliação crítica feita pelas referidas lideranças foi interpretada de maneira
controversa pelas autoridades policiais. Os termos foram considerado ofensivos à nação
brasileira, na tradução feita pelo Departamento de Investigações do DEOPS. Por fim,
Francisco Negrão de Lima, Ministro da Justiça e Negócios Interiores decidiu, em 30 de
julho de 1953, pelo arquivamento do processo.
Ao passo que o empreendimento passava a ter sucesso comercial, atraindo cada veze
mais produtores para a sua composição, o biênio 1956-57 foi marcado por acontecimentos
de importância central no núcleo de direção da Cooperativa. No dia 2 abril de 1956 faleceu
o presidente Manoel Carlos Ferraz de Almeida, encerrando um período de gestão iniciado
ainda no contexto da Segunda Guerra Mundial. Dois dias depois uma reunião da diretoria
da Cooperativa foi convocada com o objetivo de nomear um substituto para o cargo.
Conforme já era esperado, devido ao seu prestígio diante dos cooperados e diretores, na
reunião houve unanimidade no sentimento de que Kenkiti Simomoto é quem deveria
retornar ao posto de Diretor-Presidente da Cooperativa. Contudo, este recusou a proposta e
indicou seu sucessor: Gervásio Inoue. Ao lado de Fábio Yassuda, desde 1948 os dois eram
os únicos diretores de segunda geração presentes no núcleo gestionário da Cooperativa. Em
linhas gerais, foram justamente esses dois personagens que deram continuidade a uma forma
de gestão inaugurada por Manoel Carlos Ferraz de Almeida, caracterizada pelo
fortalecimento de relações estabelecidas no universo da política.
Em 25 de setembro de 1957 Kenkiti Simomoto faleceu, tendo esse evento
estabelecido uma linha sucessória, que passou assinalar a presença de indivíduos de segunda
geração nos cargos de comando do empreendimento.
Os acontecimentos aqui examinados contribuem empiricamente para a tarefa de
demonstrar a interrelação entre política e cultura nas atividades econômicas. A decisão da
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gestão de Kenkiti Simomoto em abdicar de seu cargo de presidente da Cooperativa, em
1942, dando lugar a dirigentes brasileiros deve ser compreendida também em sua relação
com os acontecimentos vivenciados pelo grupo de que esse personagem fez parte. Em
períodos de nacionalismos conflitantes, a sobrevivência da organização parecia depender
menos das estruturas de concorrência no mercado e mais de fatores políticos.
Esses acontecimentos permitem apresentar, a partir da experiência do principal líder
da Cooperativa, os limites da incorporação de indivíduos japoneses na sociedade paulista
até a década de 1950. Mesmo que Kenkiti Simomoto gozasse de uma posição privilegiada
e fosse considerado uma liderança local, isso não lhe garantiu uma posição social
confortável, em que pudesse equacionar a sua nacionalidade japonesa, o sucesso do
empreendimento que fundara e o reconhecimento social pela sociedade receptora.

Uma segunda geração em busca de reconhecimento
O referido grupo de lideranças da coletividade japonesa em São Paulo também
gestou, a partir da década de 1930, uma segunda geração indivíduos, de nacionalidade
brasileira. Basicamente, esses indivíduos compunham uma restrita camada social de
descendente de imigrantes que lentamente começava a ingressar nas prestigiadas
instituições de ensino superior sediadas na capital paulista, em especial, na Faculdade de
Direito do Largo São Francisco e na Faculdade de Medicina. Entre os seus vários expoentes
de destaque estiveram Gervásio Inoue e os três primeiros políticos de origem japonesa:
Yukishigue Tamura, Yoshifumi Utiyama e João Sussumu Hirata.
No que se refere ao protagonismo dessa geração em processos visando a negociação
e legitimação de sua origem estrangeira, ela adquiriu notoriedade ao reivindicar o
reconhecimento de sua posição social e de sua identidade hifenizada ‒ isto é, nipo-brasileira,
segundo a formulação de Lesser (2008). Isso foi realizado inicialmente mediante a criação
da Liga Estudantina Nipo-Brasileira (LENB), fundada dia 21 de outubro de 1934, sob os
auspícios do Consulado Geral do Japão. A LENB promovia sessões oratórias nas quais
jovens jun-niseis17 e dainiseis18 podiam exercitar seus conhecimentos e expor suas ideias
acerca da situação política, social e econômica da “colônia” japonesa. Ela também publicou

“Ao pé da letra, "quase nisei". Aquele que veio jovem do Japão e completou sua formação no Brasil”.
(COMISSÃO, 1992, p.175)
18
“Do japonês ni, segunda, e sei, geração. Filho de pais japoneses nascido no Brasil. Na colônia japonesa do
Brasil usou-se dainisei até a década de 40, exatamente com o mesmo significado”. (COMISSÃO, 1992, p.100)
17
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dois jornais e uma revista que circulavam no meio estudantil dos filhos de imigrantes
japoneses: 1) a revista Gakuyu (em língua japonesa); 2) o jornal Gakusei (1935-38); 3) a
revista Transição (1939-41).
No caso dos filhos de imigrantes japoneses, a educação, ou o sucesso na conclusão
do ciclo escolar – e preferencialmente o ingresso nas instituições de ensino universitário
mais prestigiadas à época – eram laureadas pelo reconhecimento dos estratos superiores.
Era uma espécie de estímulo que alimentava expectativas em relação a oportunidades, como
as de ultrapassar as barreiras de aceitação na sociedade e de mobilidade social. Somente
após alcançarem o sucesso dessa empreitada e obterem o almejado reconhecimento é que
os jovens estudantes poderiam definir a sua posição na estrutura social do grupo e, dessa
forma, estariam aptos a construir discursos que os situassem como exemplos de sucesso da
trajetória daquela população de imigrantes.
Para os jovens estudantes filhos de imigrantes japoneses que habitavam a cidade de
São Paulo no início da década de 1930, um dos marcadores centrais de diferenciação social
no universo grupal estava ligado à educação. Em termos numéricos, devemos lembrar que
estamos nos referindo a um universo bastante limitado de indivíduos, pois estima-se que do
contingente que variava entre 2.500 a 4.500 japoneses que habitavam a cidade em 1934,
cerca de 300 deles eram jovens estudantes19. É nesse contexto que, no ano de 1933, Cassio
Kenro Simomoto afirmou publicamente e pela primeira vez as suas posições abertamente
direcionadas aos filhos de japoneses, argumentando a favor de uma identificação com a
sociedade brasileira e ressaltando a importância da educação para esse público20. Cassio era
sobrinho do fundador da Cooperativa, Kenkiti Simomoto, e havia sido o primeiro aluno de
descendência japonesa a ingressar na Faculdade de Direito.
Algumas leituras afirmam que o caráter antinipônico das leis de imigração
sancionadas pela constituição de 1934 tenha sido particularmente chocante para muitos
filhos de japoneses que supunham estar nas classes médias e alta, e as reações mais
sofisticadas a elas não poderiam ter saído senão das salas da Faculdade de Direito do Largo
São Francisco, com sua tradição progressista e antigetulista. Contudo, afirmo que o percurso
desses jovens estudantes organizados na LENB deve ser compreendido em relação às
lógicas de organização grupal a que eles pertenciam. Em linhas gerais, os membros da

19

Ver Gakusei, n. 1, 1935, p.1.

20

Ver: "Brasil e Japão – duas civilizações que se completam" (1934).
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LENB colocaram em negociação a questão de sua identidade ao se perceberem como filhos
de japoneses em contextos em que a necessidade de adesão a valores locais, como o
excepcionalismo paulista (WEINSTEIN, 2015) ou o catolicismo, era crucial. Não por acaso
boa parte do conteúdo do jornal Gakusei é dedicado a debates sobre quais seriam as
melhores estratégias de se combinar a herança japonesa e a brasileira.
Apesar dessa leitura mais evidente que ressalta o início de um processo de
negociação identitária, acredito que a compreensão desse grupo demanda considerar que
esses jovens, em grande medida, se dedicaram a cumprir um modelo de ascensão social
afinado com o republicanismo paulista, em que as credenciais educacionais representariam
o principal recurso a ser mobilizado para alcançar uma posição legítima de reconhecimento.
Esse “projeto de ascensão” juvenil também é perceptível na segunda publicação da
LENB, a revista Transição, publicada entre junho de 1939 e setembro de 1941. Nela, as
próprias representações acerca do dainisei passaram a ganhar outros componentes
importantes, revelando o caráter dinâmico do meio social que o produziu. Além disso,
observa-se a presença mais recorrente de autores sem descendência japonesa,
principalmente estudantes ligados ao Centro Acadêmico XI de Agosto, da Faculdade de
Direito. A tendência em possuir cada vez mais autores sem descendência japonesa, no
entendimento dos membros da LENB, representaria a prova empírica de que o projeto de
incorporação e ascensão social dos jovens estudantes era então algo factível. E isso já havia
sido anunciado no Gakusei: de forma emblemática, a última página do último número do
jornal (setembro de 1938) foi composta apenas de textos escritos por não descendentes,
como Ulysses Guimarães.
O jornal Gakusei e a revista Transição são fontes documentais valiosas para melhor
compreendermos a trajetória de uma fração da população japonesa que construiu de forma
bastante singular as suas estratégias de incorporação na sociedade brasileira na década de
1930. É na revista Transição que o apoio incondicional da Cooperativa se mostrava mais
evidente, patrocinando praticamente todas as suas edições. Não por acaso, Gervásio Inoue,
que à época era membro da LENB e um dos redatores da revista, fora recrutado por Kenkiti
Simomoto em 1940 para prestar serviços de consultoria jurídica à Cooperativa.
A LENB esteve ativa a partir de 1934, e em 1941 foi extinta pois passou a sofrer
forte intervenção policial. O ambiente de intolerância e prisões arbitrárias levou o grupo de
jovens da LENB a formular um “manifesto de brasilidade”, redigido pelo jornalista José
Yamashiro em 28 de setembro de 1942 e dirigido ao presidente da república Getulio
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Vargas21. Assinaram o manifesto 39 filhos de japoneses, em sua maioria estudantes de nível
superior e ginasial. Entre eles, Yukishigue Tamura e Gervásio Inoue.
Mesmo que esses jovens estudantes filhos de japoneses manifestassem publicamente
a sua completa devoção à nação brasileira por meio do manifesto e de suas extintas
publicações, isso pareceu não ter lhes assegurado insuspeição pelas autoridades policiais.
Ao final do ano de 1942, poucos meses após a entrada das Forças Expedicionárias
Brasileiras na guerra, medidas de segurança adotadas pelo governo brasileiro buscavam
evitar que japoneses, italianos e alemães residissem próximos ao litoral brasileiro.
Em 9 de dezembro, dois membros da LENB, Hideyuki Oda e Isaura Murai,
comemoravam o seu matrimônio no município de Eldorado, localizado no Vale do Ribeira,
próximo ao litoral sul paulista (COMISSÃO,1992, p.185). Na ocasião, vários membros da
LENB foram detidos, dentre os quais Yukishigue Tamura e Gervásio Inoue.
Mais do que simplesmente encerrar uma iniciativa de jovens estudantes filhos de
japoneses, ressaltamos os possíveis significados que a repressão ‒ ilustrado pelo evento de
Eldorado ‒ trouxe àquele grupo. Pois, os seus projetos de incorporação e ascensão social,
fortemente arraigados em um discurso pautado pela formação educacional encontraram um
limite, talvez inesperado. Em outras palavras, a extinção da LENB e os casos de prisão de
seus membros, intensificados a partir de 1941, pareciam anunciar que havia outros
componentes em jogo, e que vislumbrar uma formação educacional era apenas o início de
um longo processo de negociação. Aqui, certamente a questão identitária foi um processo
relevante para compreender os impasses que afligiam a população de origem japonesa no
Brasil, conquanto uma análise mais detida em grupos possui o potencial de relativizar certos
consensos: a dimensão política parecia se revelar central, impactando a trajetória daquele
que viria a ser o presidente da Cooperativa por longas décadas, bem como dos primeiros
políticos brasileiros de descendência japonesa.
Enquanto o conflito de nacionalidades atingia o ambiente gestionário, encerrando a
gestão de Kenkiti Simomoto, ela dava início àquela comandada por uma segunda geração,
da qual Gervásio Inoue e Fábio Yassuda eram as principais referências.

21

Fonte: Arquivo Público do Estado de São Paulo.
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Intersecções entre a política e os negócios
Foi dito que nacionalização da diretoria da Cooperativa em 1942 possibilitou, entre
outros, uma maior capacidade de influenciar as instituições de coordenação do ambiente
mercantil. Principalmente as características da gestão conduzida por Gervásio Inoue (19571990) indicam que a composição endógena dos núcleos decisórios sofreu modificações
irreversíveis, e passou-se a adotar métodos racionais de gestão voltados a melhorar a
performance administrativa e dos lucros22. Assim, as assembleias passaram a ser realizadas
em língua portuguesa; a sua estrutura organizacional se modificou em resposta a um
conjunto de novas leis cooperativistas, a exemplo do seu escopo de atuação, ou mesmo do
seu sistema de crédito; a Cooperativa gozava de uma reputação bastante positiva diante dos
órgãos reguladores e autoridades governamentais; o seu núcleo de diretores passou a possuir
representação em órgãos classistas do setor agrícola.
Empreendimentos de grande porte possuírem representantes em órgãos classistas do
seu setor de atividade pode, à primeira vista, ser interpretado como uma prática recorrente
no mercado nacional em expansão de fins da década de 1950 (DRAIBE, 1985). Mas, no
caso da Cooperativa analisada, tratava-se de um indicador da dinâmica geracional que se
processou tanto no âmbito de lideranças da coletividade japonesa ‒ quando filhos de
japoneses nascidos no Brasil passaram a experimentar uma inédita inserção em profissões
liberais, no mercado de trabalho, no meio empresarial e na política ‒ quanto em seu núcleo
gestionário.
A seguir delimitarei a análise conferindo atenção a somente uma faceta dessa
dinâmica geracional: o intercâmbio entre o âmbito da política e as atividades mercantis.
Ressalto a progressiva capacidade de influenciar as instituições de coordenação do ambiente
mercantil que a Cooperativa passou a adquirir.
Ao passo que o núcleo gestionário do empreendimento passava a cultivar laços
estratégicos com autoridades públicas, esse tipo de intercâmbio foi beneficiado pela um
regime mais inclusivo, apoiado na Constituição de 1946. Esta última possibilitou do ponto
de vista legal a reorganização de grupos impedidos de atuar durante o Estado Novo, ou
mesmo a inédita inserção de grupos antes marginalizados do universo da política. O que se
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Relatório da Diretoria – ano social 1965/1966, apresentado à Assembleia Geral Extraordinária realizada
em 29 de julho de 1966.
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observou na capital paulista já em fins da década de 1940 foi o início da ascensão de filhos
de imigrantes a cargos políticos, principalmente os de vereador e de deputado.
Os pleitos de 1947 em São Paulo traziam uma mudança na composição dos
ocupantes dos cargos políticos, incluindo agora filhos de imigrantes possuidores de uma
trajetória ascendente, como assinalaram Codato (2008) e Truzzi (2009). Em comum à
grande maioria dos candidatos eleitos naquele ano é o fato de que eles possuíam o título de
bacharel em direito pela Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, o que ressalta a
importância da instituição como credenciadora dos que aspiravam uma carreira política em
São Paulo – característica já reconhecida ao menos desde a segunda metade do século XIX,
como assinala Adorno (1988). O caso dos primeiros políticos de origem japonesa não foi
diferente: Yukishigue Tamura, Yoshifumi Utiyama, João Sussumu Hirata haviam se
formado por aquela instituição.
O que é destacado aqui para os objetivos deste artigo é que os primeiros políticos de
origem japonesa tratavam com prioridade os temas relacionados à agricultura e aos
pequenos produtores rurais na Assembleia Legistativa do Estado de São Paulo (DIAS ET
AL., 2008). No período em que a Cooperativa era presidida por Manoel Carlos Ferraz de
Almeida, Yukishigue Tamura cumpria o mandato de deputado estadual (1951-55) pelo
Partido Democrata Cristão (PDC).
Em 1951 uma das reivindicações dos produtores agrícolas por meio da FARESP era
impedir a entrada de batatas vindas da Holanda no mercado nacional, principalmente em
São Paulo ‒ reivindicação essa que vinha sendo dirigida às autoridades governamentais ao
menos desde 1948. Segundo a Cooperativa, em 1950 o estado de São Paulo havia sofrido
forte estiagem, o que havia comprometido a produção local de batatas (CAC, 1988). A
importação do produto havia sido a solução encontrada para atender a demanda interna, o
que passava a desestabilizar o seu preço no mercado, bem como trazia prejuízos aos
produtores cooperados. Naquele ano de 1951, além de presidir a Cooperativa, Manoel
Carlos Ferraz de Almeida também ocupava o cargo de presidente da FARESP.
Em 23 de julho o deputado estadual Yukishigue Tamura apresentava a reivindicação
do gestor para apreciação em sessão da Assembleia Legislativa:

A seguir tomo a liberdade de comunicar a V.Exa. e à Casa o teor de um telegrama que
me foi encaminhado pelo Sr. Manoel Carlos Ferraz de Almeida, Diretor da FARESP e
Presidente da Cooperativa Agrícola de Cotia: "Cumpro dever afirmar prezado amigo
que seu pensamento externado nessa digna Assembleia Legislativa sobre a importação
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produtos agrícolas em prejuízo da lavoura nacional representa com absoluta exatidão
o princícipio defendido pelos legítimos órgãos rurais FARESP, RURAL BRASILEIRA
SOCIEDADE NACIONAL AGRICULTURA (sic). Precisamos trabalhar a favor de
nossa população consumidora, todavia devemos atender interesses nossa terra
objetivando produzir mais e melhor única saída para os que sinceramente desejam
contribuir organização econômica (sic) nosso povo. Nossa Cooperativa é uma
sociedade em nome coletivo impessoal que luta para defender pequeno agricultor (sic)
propugnando para organização e racionalização da produção. Comunidade Rural
Brasileira sem discrepância reiteradamente em todos os tempos sempre pensou como
nobre deputado isenta (sic) livre influências quaisquer relação de interesse. Manoel
Carlos Ferraz de Almeida, Presidente da Cooperativa Agrícola de Cotia”.

O trecho mencionado exemplifica as propostas defendidas por Yukishigue Tamura
em seu espaço de atividade política, em convergência com interesses manifestos pela
Cooperativa. Isso também parecem ser válidas para outros discursos de Tamura na
Assembleia, quando o deputado defendeu a isenção de impostos estaduais dos produtos
comercializados pelas cooperativas agrícolas em 195323, ou quando em 1954 a importação
de batatas holandesas novamente era uma questão levantada pelas cooperativas24. Além de
Yukishigue Tamura, podemos mencionar a defesa do projeto de criação do Centro Estadual
de Abastecimentos S.A (CEASA) pelo deputado estadual João Sussumu Hirata em 195925.
Tratava-se da criação do maior complexo de distribuição e comercialização de produtos
hortifrtuigranjeiros na cidade de São Paulo, localizado a poucos metros das instalações da
Cooperativa, projeto que o Diretor-Gerente Fábio Yassuda havia acompanhado de perto
(CAC, op.cit).
O que podemos observar, portanto, é que a gestão de Gervásio Inoue teve início em
um ambiente de atuação empresarial distinto para a Cooperativa Agrícola de Cotia,
especialmente se comparado ao período em que Kenkiti Simomoto esteve no comando da
empresa. Basicamente, os gestores do empreendimento passaram a valorizar certas relações
que pudessem influenciar o mercado por vias políticas, e muitas de suas demandas então
não eram mais dirigidas unicamente ao Departamento de Assistência ao Cooperativismo
como ocorria anteriormente, e sim eram apresentadas como pautas de negociação através
de órgãos classistas do setor agrícola.
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Discurso de Yukishigue Tamura na Assembleia Legistlativa de São Paulo, Caixa 5, Pasta 29, Leg. 2ª, 26ª
Ord da 3ª Sessão, 06/05/1953). Fonte: Acervo Histórico da Assembleia Legislativa de São Paulo
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Discurso de Yukishigue Tamura na Assembleia Legistlativa de São Paulo, Caixa 13, Pasta 89, Leg. 2ª, 74ª
Ord da 4ª Sessão, 16/07/1954). Fonte: Acervo Histórico da Assembleia Legislativa de São Paulo.
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Discurso de Joao Sussumu Hirata na Assembleia Legistlativa de São Paulo, Caixa 15, Pasta 5, Leg. 4ª, 3ª
Ord da 1ª Sessão, 18/03/1959. Fonte: Acervo Histórico da Assembleia Legislativa de São Paulo
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Tanto Gervásio Inoue quanto os primeiros políticos de origem japonesa como
Yukishigue Tamura e João Sussumu Hirata possuíram uma trajetória social compartilhada
e uma mesma origem social, que remete à formação de um universo de sociabilidade
localizado no Bairro da Liberdade, em São Paulo. Eles compuseram uma restrita camada de
filhos de imigrantes que cumpriam uma trajetória ascensional, vinculada ao circuito de
lideranças da coletividade japonesa de São Paulo. A partir da década de 1950, na condição
de expoentes do universo empresarial e político, eles passaram a ser reconhecidos por seus
pares como porta-vozes da população japonesa em São Paulo, e assumiram um engajamento
fortemente comprometido em garantir a aceitação pública de suas diferenças. Podemos
mencionar, por exemplo, a participação dessas lideranças de segunda geração na criação e
gestão de um dos projetos centrais de afirmação identitária da população de origem japonesa
no Brasil: a Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e de Assistência Social, em 195526.
Outro exemplo significativo foram as festividades do cinquentenário da imigração
japonesa, que tiveram início em 19 de junho de 1958 no Parque do Ibirapuera, e se
prolongaram até dezembro do mesmo ano. Na ocasião, o governo japonês foi representado
oficialmente pelos príncipes Takahito Mikasa e Yuriko Mikasa, recebidos pelo governo
brasileiro com honras de hóspedes de Estado27. A presença e o discurso da família imperial
justamente na sede da Cooperativa parece, portanto, não ter ocorrido de maneira aleatória:
o que se observa é que desde 1955, Kenkiti Simomoto, Gervásio Inoue e Fábio Yassuda
tiveram participação efetiva nas iniciativas das lideranças da população japonesa em São
Paulo que visavam celebrar a imigração japonesa no Brasil enquanto um caso exitoso de
experiência migratória. Assim, a Cooperativa Agrícola de Cotia passava a garantir um
espaço de reconhecimento público, e os acontecimentos aqui apresentados contribuem para
demonstrar a existência de um processo de construção simbólica do empreendimento
enquanto uma fonte de autoridade cultural.

Narrativas em tempos de democracia racial
A década de 1960 pareceu reproduzir, com intensidade até mesmo maior, certas
ações diretamente relacionadas às atividades da Cooperativa Agrícola de Cotia em espaços
26

Em 1952, Gervásio Inoue compôs, juntamente com outras lideranças de origem japonesa, a Comissão
Colaboradora das Festividades do IV Centenário de fundação de São Paulo. Um dos vários resultados dessa
Comissão foi a fundação da Sociedade Paulista de Cultura Japonesa (que passou a se chamar Sociedade
Brasileira de Cultura Japonesa a partir de 1968). Desde o estabelecimento da primeira direção da entidade
em 1955 até a década de 1980, Gervásio Inoue ocupou cargos de direção, como Vice-Presidente e Secretário.
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O Estado de S.Paulo, 20 de junho de 1958, p.10.

33

que podemos identificar como extra-mercantis. Elas parecem contribuir para verificar
formas pelas quais os universos da política e da cultura também constituíram espaços
privilegiados de atuação dos gestores do empreendimento.
Entre 1967 e 1968 podemos identificar a atuação do deputado federal Yukishigue
Tamura (ARENA) com o objetivo de propor a isenção do imposto para as cooperativas no
Congresso28, ou as disputas veementes de Gervásio Inoue e Fábio Yassuda por cargos de
comando em órgãos setoriais, como a União das Cooperativas do Estado de São Paulo
(UCESP), em 196429. Ainda em fins da década de 1960 outros acontecimentos tiveram
destaque para a coletividade japonesa de São Paulo: a vinda dos príncipes-herdeiros Akihito
e Michiko em 1967 (como parte de um roteiro que incluía ainda a Argentina e o Peru), e um
simpósio realizado em 1968, que ocorreu como parte da comemoração dos 60 anos da
imigração japonesa no Brasil. Novamente, podemos constatar a presença de Fábio Yassuda
e Gervásio Inoue nesses eventos.
A visita dos príncipes-herdeiros do Japão ocorreu entre 22 e 28 de maio de 1967,
tendo o casal visitado os estados de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. O
casal imperial foi recebido pessoalmente pelo presidente Costa e Silva no Palácio da
Alvorada, e a visita a São Paulo foi marcada por uma celebração ocorrida no estádio do
Pacaembu, em que compareceram cerca de 70 mil pessoas30. Na ocasião, ao lado de
autoridades governamentais e expoentes de lideranças das coletividade japonesa, Gervásio
Inoue ocupava a função de mestre de cerimônias (HANDA, 1987).
Os jornais acompanharam a visita dos príncipes-herdeiros durante toda a sua estadia
no Brasil, e a publicização de uma narrativa de êxito da imigração japonesa podia ser
encontrada em títulos de reportagens como “O sonho vai da terra à faculdade”31, em que a
ascensão dos imigrantes era enfatizada. A aceitação dos japoneses na sociedade local
parecia não mais representar um ponto de interrogação para grande parte da opinião pública,
e neste caso, é válido destacar que tal aceitação esteve por vezes associada à ideia de que da
inexistência de preconceito racial na sociedade brasileira. É dessa forma que o já
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Ver a reportagem "Cooperativismo e Isenção do Imposto de Circulação aos Horti-Granjeiros na Constituição
Brasileira - Defesa no Congresso Nacional pelo Deputado Yukishigue Tamura". O Estado de S.Paulo, 18 de
janeiro de 1967.
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Ver a reportagem "Cooperativa de Cotia quer reestruturação da UCESP". Folha de S.Paulo, 19 de julho de
1964, p.3.
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S.Paulo, 26 de maio de 1967, p.1.
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mencionado pacto da democracia racial (GUIMARÃES, 2002) conduzido pelas mãos do
Estado a partir da década de 1940 ganhava continuidade na década de 1960 enquanto
discurso oficial, ao menos para a tarefa de explicar os motivos da aceitação da população
de origem japonesa no Brasil, conforme a reportagem “Professor Negro fará a tradução”
nos informa32:
O prof. José Santana do Carmo, descendente da raça negra, é quem traduzirá para o
príncipe Akihito, em japonês, o discurso de saudação que será proferido pelo deputado
estadual Antonio Morimoto, amanhã, no Pacaembu, em nome do Poder Legislativo. O
professor, que desde 1937 (sic) ministra aulas de japonês na Aliança Cultural BrasilJapão, foi escolhido pelo parlamentar, seu ex-aluno, que pretende, com a iniciativa,
demonstrar ao ilustre visitante a inexistência da discriminação racial no Brasil, o que
possibilitou a integração da coletividade japonesa na grande família brasileira.

Entre os acontecimentos que fizeram parte dos festejos dos 60 anos da imigração
japonesa no Brasil em 1968, merece destaque aqui o simpósio denominado O japonês em
São Paulo e no Brasil, formalizado pelo secretário da Agricultura do Estado de São Paulo,
Herbert Levy. O simpósio em questão foi, possivelmente, o principal evento de grande porte
dedicado a discutir a imigração japonesa sob uma perspectiva assumidamente acadêmica
em que podemos constatar a presença de grandes expoentes das ciências sociais brasileiras
da época. E, assim, a performatividade da ciência parecia potencializar a narrativa de êxito
da imigração. Os participantes do simpósio eram, em sua maioria, pesquisadores e
professores universitários e membros de grupos da intelectualidade japonesa. O simpósio
ocorreu em pareceria com a Universidade de São Paulo, e teve Gervásio Inoue como
membro da comissão organizadora e Hiroshi Saito como secretário-geral. No evento foram
realizadas conferências e apresentações de 24 trabalhos entre os dias 19 e 22 de junho de
1968, e os temas abordados foram inteiramente dedicados à imigração japonesa no Brasil.
Entre os participantes do simpósio, podemos destacar: a historiadora Arlinda Rocha
Nogueira; o antropólogo Zempati Ando; o filósofo e linguista Katsunori Wakisaka; o
advogado Teiiti Suzuki; o sociólogo Maurício Tragtenberg; o empresário e bibliófilo José
Mindlin; o economista e ex-prefeito de São Paulo (1973 e 1975) Miguel Colasuonno; o
presidente da Fundação Anchieta, Ruy Nogueira Martins; o Presidente do Banco Central do
Brasil (1967-1968) Rui Aguiar da Silva Leme; o sociólogo Vicent Unzer de Almeida; o
Deputado estadual Diogo Nomura; a socióloga Maria Isaura Pereira de Queiroz; o
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antropólogo Orlando Sampaio Silva; o diretor-gerente da Cooperativa Agrícola de Cotia
Fábio Ryodi Yassuda; o sociólogo Oracy Nogueira; o sociólogo José Pastore; a antropóloga
Francisca Isabel Schurig Vieira; o antropólogo João Baptista Borges Pereira; a cientista
política Eunice Ribeiro Durham; o sociólogo Cândido Procópio Ferreira de Camargo; o
sociólogo José Arthur Rios; o sociólogo Alfonso Trujillo Ferrari; o historiador Sérgio
Buarque de Hollanda; a historiadora Emília Viotti da Costa; a economista Diva Benevides
Pinho; o pintor e memorialista Tomoo Handa; o sociólogo Octávio Ianni; o sociólogo
Florestan Fernandes;

A ascensão política de Fábio Yassuda
Em 1969 Fábio Yassuda foi nomeado Ministro da Indústria e Comércio no governo
de Emilio Garrastazu Médici (1969-74), evidenciando a posição estratégica que a
Cooperativa Agrícola de Cotia passou assumir nas relações entre Estado e empresas. A sua
nomeação se situou em um movimento de inserção de seletos filhos de imigrantes em
núcleos centrais de poder ao final da década de 1960, durante o regime militar. Esse tipo de
participação ocorreu em meio à conformação de um novo quadro de profissionais que
caracterizou o regime autoritário brasileiro, ou a tecnocracia, se assim pudermos qualificálos segundo os conceitos formulados por Octávio Ianni (2009). Possuem destaque, entre
outros, os casos de Shigeaki Ueki33, Paulo Yokota34, Akihiro Ikeda e Eduardo Yassuda, este
último que era irmão de Fábio Yassuda. Entre expoentes de outros grupos de imigrantes,
possui destaque Paulo Salim Maluf35, filho de imigrantes libaneses que haviam alcançado
sucesso nos mundo dos negócios em São Paulo (TRUZZI, 2008).
Paulo Maluf foi nomeado prefeito de São Paulo pelo governador em 8 de abril de
1969. Dois dias depois, a solenidade em virtude da posse de seus secretários foi então
realizada, e contou com a presença do então Ministro da Fazenda Delfim Netto. O evento
também trazia uma novidade: a nomeação de um expoente gestor do setor agrícola para a
33
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secretaria de Abastecimento. O empossado era Fábio Ryodi Yassuda, diretor-gerente da
Cooperativa Agrícola de Cotia, presidente da Confederação Nacional da Agricultura,
membro da Confederação de Comércio de São Paulo e chefe de comissões do Itamaraty ao
Japão. Era o início da curta, porém significativa carreira política de Fábio Yassuda, que
ainda viria a ser nomeado ministro da Indústria e Comércio no mesmo ano. Para os
interesses desta pesquisa, destaco uma questão central, a saber: um dos principais gestores
da Cooperativa Agrícola de Cotia enfim obtinha acesso às estruturas de poder
governamental, o que lhe abria possibilidades de ser partícipe – ou mesmo influir – no
planejamento econômico.
Mesmo que não tivesse se candidatado a nenhum cargo político, Fábio Yassuda era
filiado à União Democrática Nacional36, pois seu pai Ryoiti havia contribuído para a
fundação de um diretório local no município de Pindamonhangaba. Seu irmão Eduardo,
também udenista, se tornou mais próximo do influente empresário Herbert Levy, que no
início da década de 1960 havia sido presidente nacional do partido. Esses dois últimos
haviam sido secretários (respectivamente Obras e Agricultura) durante o governo estadual
de Roberto Costa de Abreu Sodré, um dos fundadores da UDN. Após a dissolução do partido
em 196537, tanto Eduardo Yassuda, Herbert Levy, Abreu Sodré, quanto outros políticos
filhos de japoneses como Yukishigue Tamura e João Sussumu Hirata se filiaram a um novo
partido, a Aliança Renovadora Nacional (ARENA).
A sua inserção na política deve ser compreendida, portanto, considerando-se as
características que o aparelho estatal passou a adquirir durante o regime militar. Nesse novo
regime político se desenvolveu uma estrutura estatal de poder amplamente apoiada em
organizações burocráticas, dispondo dos recursos específicos de um certo tipo de
pensamento técnico-científico personificado por agentes que, em muitos casos, gozavam de
prestígio no meio acadêmico ou empresarial.
Em sua vigência, assegurou-se a cooptação (e não representação) limitada da
sociedade civil e sua extrema debilidade como força política autônoma, bem como o pacto
político que sustentou a tecnoestrutura estatal foi possível, em termos gerais, mediante a
centralidade do Estado como agente repressivo, cooptativo e propulsor ativo das decisões
político-econômicas a partir do funcionamento de um núcleo decisório restrito em que o
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Ministro da Fazenda concentrava grande poder. Sobretudo, mediante mecanismos
específicos localizados no aparelho estatal, interesses relacionados ao capital privado
passaram a prevalecer e agentes expoentes do mundo empresarial, administrativo, técnico,
acadêmico etc. ‒ mesmo que não encontrassem respaldo em uma carreira política em sua
biografia ‒, passaram a ocupar posições nos núcleos decisórios do planejamento econômico
(CARDOSO, 1975).
Ao passo que em 1969 a Cooperativa já operava em todo o país – devido à mudança
em seu estatuto um ano antes – e possuía controle sobre grande parte do fornecimento e do
preço de determinados produtos agrícolas nos principais entrepostos de alimentos de São
Paulo, da região metropolitana e de outros estados, a pauta governamental da modernização
da agricultura e do estímulo à ampliação da produção parecia ser cada vez mais priorizada 38.
Por esse motivo, a principal frente de batalha do ministério assumido por Fábio Yassuda
rumo ao desenvolvimento almejado pelos governantes parecia ser o setor agrícola e,
especificamente, o sistema de abastecimento de gêneros alimentícios.
Fábio Yassuda permaneceu no cargo por poucos meses. Para além das várias versões
existentes sobre a sua saída do ministério, o que procuro destacar aqui é que o seu caso é
ilustrativo da ascensão de filhos de imigrantes nos núcleos de poder estatal em um regime
político dotado de características singulares no âmbito do planejamento econômico. De
uma forma geral, os desdobramentos da mudança de regime político se apresentaram para
as lideranças de origem japonesa em São Paulo como um novo desafio de adequação, tanto
do ponto de vista da estrutura burocrática, quanto em relação às benesses que a incorporação
em núcleos de poder e de representação de interesses pudessem oferecer. No imaginário
coletivo, a repercussão da saída de Fábio Yassuda do núcleo central de poder do governo
foi possivelmente menos impactante do que o momento de sua consagração, pois o que se
apresentava com ineditismo em 1969 era a participação de um filho de japoneses na política
governamental, talvez independente do sucesso que ele pudesse ser obtido nessa
empreitada.
Após sua saída do ministério em fevereiro de 1970, pudemos constatar a indicação
de seu nome, entre outros, para o cargo de governador do estado de São Paulo por Abreu
Sodré39. Mas Fábio Yassuda não retornou mais à direção da Cooperativa. Entretanto,
mesmo sem contar com um representante no ministério, a Cooperativa Agrícola de Cotia
38
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havia encontrado formas de se adequar a essa nova conjuntura de desenvolvimento
econômico ao alcançar uma posição capaz de operar a articulação entre os interesses
empresariais e os núcleos de poder decisório estatal. O desenvolvimento de parcerias
público-privada durante o regime militar é um exemplo significativo disso40.
No tópico seguinte procuro demonstrar que nos últimos anos de atividade da
Cooperativa as ações de seus principais gestores também foram condicionadas por fatores
externos (como as políticas creditícias para o setor agrícola) e por fatores internos à
organização (a exemplo de conflitos de interesse e disputas de poder). Elas estiveram
relacionadas em maior ou menor grau: ao comportamento da agricultura na economia
brasileira e os efeitos de medidas governamentais voltadas ao financiamento do setor; às
mudanças na estrutura organizacional da Cooperativa; à configuração de uma dinâmica no
núcleo gestionário que adquiriu cada vez mais dimensões políticas, e em que a disputa por
recursos e poder de decisão passou a ser constitutivo; à posição de agentes em disputas de
poder e a ocorrência de conflitos de interesse;

Mudança organizacional e declínio
Entre as décadas de 1980 e a primeira metade da década de 1990 Gervásio Inoue
vivenciou o declínio de seu prestígio, bem como progressivamente deixou de fazer parte do
núcleo gestionário responsável pelas principais decisões empresariais da Cooperativa. Em
grande medida, esse declínio acompanhou o processo de crise financeira do
empreendimento, que culminou no encerramento das suas atividades em 1994.
Entre 1990 e 1994 a Cooperativa Agrícola de Cotia teve os seus últimos três
presidentes, que respectivamente foram: Kazuo Katayama, Irineu Yuji Koyama e Keyro
Simomoto, filho de Kenkiti Simomoto. A Gervásio Inoue foi concedido o cargo simbólico
de Presidente Honorário do Conselho Consultivo. O desfecho falimentar deu início a um
processo judicial de liquidação dos bens da Cooperativa41.
Ainda que analisar as razões da falência da empresa não sejam o objetivo deste
artigo, creio que seja válido apresentá-lo de forma breve, destacando alguns aspectos
centrais para o seu entendimento. Primeiro, a Cooperativa sofreu mudanças na sua estrutura
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Projetos dentre os quais se destacam o Programa de Cooperação Nipo-Brasileira para o Desenvolvimento
dos Cerrados e o Programa de Desenvolvimento do Vale do rio São Francisco, empreendidos pela Cooperativa
Agrícola de Cotia na década de 1970.
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organizacional, e elas impactaram diretamente na dinâmica de funcionamento do seu
ambiente gestionário. Isso teria motivado, entre outros, disputas internas por poder e por
posições nos cargos de comando. Segundo, o seu processo de endividamento, intensificado
a partir de meados da década de 1970, se somou ao declínio dos incentivos públicos para o
desenvolvimento da agricultura e às mudanças nas políticas governamentais para o crédito
rural.
A partir de 1981, sob dificuldades de obtenção de crédito no exterior e recessão, a
política agrícola se voltou para a reorientação das despesas, e o crédito rural foi reduzido
drasticamente42. A política mais marcante de compensação dessa redução de crédito foi a
Política de Garantia de Preços Mínimos (PGPM). Entretanto, esse tipo de intervenção
demandava grandes volumes de recursos que não puderam ser mantidos a partir das crises
da dívida interna e externa pelas quais passou a economia brasileira na década de 1980. E
os sucessivos planos de estabilização (Planos Cruzado, Bresser e Verão) exigiam o ajuste
fiscal, o que foi fatal para esse tipo de política diante da necessidade de cortes de despesas
(GASQUES et al., 2004).
Em depoimento com a intenção de explicar os motivos da crise financeira43, o expresidente da Cooperativa (1990-93)44 Kazuo Katayama destacou que mesmo em períodos
de instabilidade monetária, os gestores do empreendimento optaram pela obtenção de
crédito no mercado privado a juros altos ‒ decisão que, segundo ele, representou uma
espécie de medida de compensativa visando a manutenção do financiamento para a
produção dos cooperados. E, dessa forma, os gestores de períodos anteriores teriam optado
por escolhas que não necessariamente eram consideradas as mais adequadas em termos de
resultados. Ao contrário, os riscos e os custos das operações financeiras visando obtenção
de crédito não teriam sido um fator de constrição para a tomada de decisões.
Portanto, se na década de 1980 houve uma mudança na postura governamental em
relação à oferta de crédito rural no país, isso não teria impedido a Cooperativa de buscar
outras fontes de financiamento, mesmo que fosssem a juros mais elevados. Conforme já foi
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Resolução nº 698, de 17 de junho de 1981 do Banco Central do Brasil.
Informativo Cotia, n.128, Agosto de 1993.
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O agrônomo Kazuo Katayama substituiu Gervásio Inoue na presidência, permanecendo no cargo até 1993.
A sua gestão se caracterizou por tentativas de contornar a crise financeira, principalmente através da
negociação das dívidas junto a bancos (Banespa, Banco do Brasil, BNDES, BCN, Banco Nacional,
Bamerindus, Banco Holandês) e por tentativas (frustradas) de pedidos de empréstimos junto ao Banco do
Brasil e ao governo japonês . O total dessas dívidas, segundo o próprio Katayama, aproximava-se do montante
de 800 milhões de dólares.
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exposto, durante a década de 1970 a Cooperativa participou intensamente de projetos de
assentamento dirigido em várias regiões do país sob forte estímulo governamental,
principalmente por meio de créditos subsidiados. O desejo de dar continuidade a esses
projetos possivelmente se sobrepunha aos riscos de prejuízos no mercado, amparado por
uma confiança desproporcionada nas entidades financeiras governamentais.
Findadas as tentativas de obtenção de empréstimos visando o pagamento de suas
dívidas, porém sem nenhum sucesso, em 20 de agosto de 1993 ocorreu uma Assembleia
Geral em que Gervásio fora oficialmente desligado da Cooperativa. Uma nova diretoria foi
eleita, e o cargo de presidente foi ocupado por Irineu Koyama, que o exerceu por cerca de
um ano. O último presidente da Cooperativa assumiu o cargo em julho de 1994, em meio a
uma conjuntura econômica possivelmente mais promissora, em que uma nova moeda havia
sido criada e buscava-se alternativas ao turbulento cenário do início daquela década. Ainda
assim, naquele ano a segunda maior cooperativa agrícola fundada por imigrantes japoneses
declarava o encerramento de suas atividades: a Cooperativa Agrícola Sul-Brasil.
O presidente eleito era Keyro Simomoto, filho de Kenkiti Simomoto, que havia
ocupado o cargo de Diretor-Superintendente entre 1975 e 1981. Keyro, contudo, havia sido
demitido de seu cargo no ano de 1981 por divergências internas à diretoria. No período de
três meses em que Keyro foi presidente (de julho a setembro de 1994) parecia não restar
muitas possibilidades de ação frente à gigantesca dívida existente, à inadimplência na
devolução de seus empréstimos e à paralisação parcial de suas atividades de distribuição e
comercialização. Seus funcionários já não recebiam mais salários, passaram a ser demitidos,
e boa parte dos diretores havia abandonado o seu otimismo. Após outras tentativas
frustradas de voltar à diretoria, Keyro Simomoto havia, enfim, chegado à presidência. Uma
Assembleia Geral foi então marcada para o dia 30 de setembro de 1994, em que participaram
cerca de 150 pessoas, entre elas, Gervásio Inoue.
Treze anos após o seu turbulento afastamento da diretoria, Keyro voltava ao cargo
máximo de decisão, agora sem precisar enfrentar possíveis oposições de outros influentes
gestores. A forma pela qual o núcleo gestionário da Cooperativa se configurou ao longo de
quase três décadas pareceu se distanciar da vontade do líder Kenkiti Simomoto, cujas
últimas palavras, inscritas no busto que lhe homenageia45, foram: “Protejam a Cotia de
mãos dadas, sem desavenças”. Sob a presidência de seu filho Keyro, naquela assembleia de
45

O busto de Kenkiti Simomoto está localizado atualmente no Museu Histórico da Imigração Japonesa, em
São Paulo.
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1994 foi votado o encerramento das atividades da Cooperativa, após sessenta e sete anos de
existência.

Considerações finais
A análise do ambiente gestionário da Cooperativa Agrícola de Cotia permitiu revelar
a conformação de um grupo de lideranças da coletividade japonesa em São Paulo por meio
da imbricação de expoentes do universo empresarial, intelectual e político. Caracterizei esse
grupo qualificando-os como um núcleo de sociabilidade cujos membros foram capazes de
produzir e disseminar ideias sobre a condição social do grupo na sociedade local, e para
quem interessava conceber projetos que pudessem resultar de maneira geral em benesses
coletivas pelas vias da incorporação social.
Por se tratar de um espaço relacional e dinâmico, esse núcleo de sociabilidade esteve
permeado por vetores de influência diversos, associados a várias biografias; bem assim,
esteve sujeito a transformações e foi moldado por interesses e relações de poder em âmbito
interno e externo. A geração de seus membros foi um dos principais eixos para análise. Este
foi um fator condutor de mudanças internas ao sintetizar, em termos nativos, as dissonâncias
entre a primeira e a segunda gerações de imigrantes no que se refere à estrutura familiar, ao
idioma, à endogamia e aos sistemas simbólicos que regiam e perpetuavam suas formas de
conduta. Ademais, em conjunturas políticas adversas aos estrangeiros, como nos anos do
Estado Novo, a depender de como esses indivíduos equacionavam a sua nacionalidade com
categorias étnico-raciais, seus direitos e oportunidades de reconhecimento social se
impunham de maneira bem definida.
Embora o grupo de lideranças da coletividade japonesa de São Paulo fosse
numericamente uma fração restrita, pude constatar ali uma heterogeneidade de visões acerca
dos projetos de incorporação vislumbrados, bem como a geração se mostrou um marcador
central nas formas de condução dos negócios. Pois a primeira e a segunda gerações de
gestores da Cooperativa Agrícola vivenciaram os contextos de relação entre a sociedade
local e os estrangeiros de formas qualitativamente distintas, o que contribuiu para que suas
respostas às constrições se expressassem de maneira diferenciada.
Por mais que a primeira geração de gestores do empreendimento almejasse conduzir
processos bilaterais de redefinição dos parâmetros reguladores ‒ políticos e simbólicos ‒
que distanciavam a população japonesa de sua aceitação, coube à segunda geração
protagonizá-la de forma mais plena. Alguns acontecimentos significativos foram
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reconstituídos por bem ilustrar esses processos. Assim, por exemplo, mesmo que tivesse
abdicado formalmente do cargo máximo de comando do empreendimento e se apresentasse
publicamente como um dos líderes do movimento “esclarecedor” sobre a derrota japonesa
na Segunda Guerra, isso não garantiu a Kenkiti Simomoto a salvaguarda de suspeições. Ao
final de sua vida, ele se deparou com um inquérito instaurado por autoridades policiais, e
que visava a sua expulsão e de seus colegas de nacionaldiade japonesa do território nacional.
Seu sucessor Gervásio Inoue, embora houvesse vivido a repressão política por meio
de sua detenção em 1942, teve proeminência na tarefa de disseminar e validar uma narrativa
de sucesso da trajetória migratória, ou mesmo publicizar uma imagem positiva de si próprio
enquanto retrato do sucesso empresarial. O segundo personagem na hierarquia de comando
da Cooperativa, Fábio Yassuda, consagrou a ascensão política da segunda geração,
enquanto um filho de imigrantes japoneses, expoente do universo empresarial, ao assumir
o cargo de ministro da Indústria e Comércio no governo de Emílio Garrastazu Médici.
Ao evidenciar o intercâmbio entre as atividades econômicas, a política e a cultura,
ofereço subsídios para esclarecer certas dinâmicas de relações próprias a grupos dirigentes
na sociedade brasileira, e demonstrar que a origem social dos agentes que a compõem são
fatores determinantes para a compreensão de fenômenos mercantis.
Dessa formulação decorre o entendimento de que as ações de gestores da
Cooperativa Agrícola de Cotia não se traduziram unicamente pela instrumentalização de
recursos disponíveis visando objetivos próprios aos interesses de mercado, nem foram
condicionadas por fatores estritamente culturais. Interesses outros subjacentes a essas ações
por vezes podem ser apreendidos, favorecendo a compreensão de que certos fenômenos
ganham validade explicativa por meio de fatores inseparáveis da experiência migratória dos
japoneses no Brasil.
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TRUZZI, O. (2009). Patrícios: sírios e libaneses em São Paulo. São Paulo, Editora UNESP, 2ª Ed..
VEGRO, C. L. (1992). Uma abelha circunscrita: um estudo sobre o sucesso empresarial da
Cooperativa Agrícola de Cotia – CAC. [Dissertação de mestrado], UFRRJ.
ZAJAC, E. J., & WESTPHAL, J. D. (1996). “Director Reputation, CEO-Board Power, and the
Dynamics of Board Interlocks”. Administrative Science Quarterly. 41, 507-529.

