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Imigração

Budismo No Dia-aDia
De R$18,78 até
R$22,90

fundador da Kyocera, empresa referência
em tecnologia, escreveu um livro para

Japão no Brasil

dividir com outras pessoas o que acredita
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ser o caminho para uma vida plena.
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Editora JBC, dia 10 de outubro, na Bienal
do Livro Rio 2009. Na obra, uma mistura

Tradição
Turismo

de autobiografia e guia para a vida,

O livro de Inamori é um guia para uma

Inamori fala sobre como, por meio de

vida plena

regras básicas, uma pessoa absolutamente
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comum é capaz de tomar decisões que levam ao sucesso.
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“A filosofia de Inamori é baseada em princípios básicos, valores universais que

Trabalhe no Japão

você aprende com seus pais e avós. Ela mostra que o critério para tomar

Conversor de Moedas

decisões - seja na área dos negócios, no trabalho ou na vida pessoal-, deve

Telefones Úteis

empresário Katsuhide Itagaki, dono da empresa de equipamentos médicos

ser sempre baseado no que está certo para você como ser humano”, explica o
Panamedical e presidente da organização Seiwajuku no Brasil.
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A Seiwajuku reúne empresários que aplicam e difundem os ensinamentos de
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Inamori dentro de suas companhias e fora delas. A organização está presente
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em todas as províncias japonesas, nos Estados Unidos e no Brasil, totalizando
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5.300 membros.
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Intercâmbio
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Entre os participantes da organização no Brasil estão Hideaki Ijima, fundador
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da rede de salões de beleza Soho, e Takano Minoru, proprietário da Agroinvest

viaja por 37 países

Kayatani. A Made in Japan entrevistou Itagaki, que falou sobre a filosofia
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Katsuhide Itagaki, proprietário da Panamedical e presidente da Seiwajuku no
Brasil
Qual é a razão de existir da Seiwajuku no País?
Hoje, temos 70 membros. Metade deles são japoneses. O que nos une é a
necessidade de compartilhar uma filosofia boa e consistente, para manter
nossas empresas vivas no mercado e proteger as famílias de nossos
funcionários. Um ponto importante do pensamento de Inamori é a ideia de
que a sobrevivência de uma empresa está diretamente ligada à contribuição
que ela pode dar à sociedade. Enquanto muitas companhias dão prioridade
aos acionistas e dividendos, colocamos à frente a sociedade e nossos
funcionários.
A filosofia é passada também aos funcionários das empresas ligadas à
Seiwajuku?
Sim. Isso é importante, porque são eles que vivem a rotina das empresas. Na
Panamedical, por exemplo, realizamos uma leitura do livro “Filosofia Inamori”,
traduzido por membros da Seiwajuku, toda segunda-feira. No final, discutimos
a forma de aplicação do que lemos na empresa. Há companhias que realizam
leituras todos os dias. Os resultados são muito positivos, pois eles entendem a
importância do trabalho que estão realizando.
Por que os pensamentos de Inamori são pouco difundidos entre nãonikkeis?
Acredito que devido à falta de material traduzido do japonês. A filosofia é, de
fato, bastante simples. Pode ser aplicada em todos os aspectos da vida:
trabalho, relacionamentos, administração de negócios. Acreditamos que este
livro da Editora JBC ajudará bastante a difundir os pensamentos de Inamori
no Brasil.
Leia o capítulo “apresentação” de “Pessoas comuns podem fazer
coisas extraordinárias”:
Continuação - páginas: 1 2 3 4 5 6
Voltar ao topo da página
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necessário que eu afirme que vivemos tempos de crise. Historicamente
falando, no entanto, são tempos de abundância. Com toda a comida e o
vestuário que poderíamos querer, nos falta civilidade. Com toda a liberdade
que poderíamos esperar, nos sentimos impotentes. Mesmo tendo habilidade
para fazer o que quisermos, estamos dominados pelo pessimismo. E o

Aprenda a Fazer
Origami: Passo a
Passo
R$29,90

resultado disso tudo é um comportamento no mínimo imoral, quando não
criminoso.

J-Pop

Quem discorda que vivemos tempos difíceis, mesmo com tantos avanços
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Agora, mais do que nunca, é hora de pensarmos em viver a vida. Não é

Japão no Brasil
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tecnológicos e científicos? Suspeito que não sou o único que acredita que
muito do caos ao nosso redor é causado pela forma como olhamos o mundo.
Alguma coisa está faltando. E acredito que a razão de tudo isso é que
perdemos nossa bússola e agora nos encontramos sem direção nem objetivo.

Tokyo Style
Tradição

Talvez, mais do que qualquer outra coisa, o que necessitamos agora seja uma
fazermos uma pausa e cada um encontrar uma filosofia que possa servir de

Turismo

bússola em nossas vidas.

Você Sabia?

Mas não é fácil achar essa bússola. Pode ser considerada uma busca tão difícil
como tornar um deserto verde novamente ou mudar a correnteza de um rio.
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que há uma resposta rápida para toda questão e uma solução simples para
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seu tempo para considerar essa pergunta tão básica.
Se falharmos na tentativa de compreender o essencial sobre a maneira como
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a vida deve ser vivida, então o caos de agora se tornará ainda maior e o
futuro mais incerto. Espero que você sinta essa crise e essa urgência como eu
sinto. Meu objetivo em escrever esse livro é levar adiante essa reflexão e

Tudo Sobre o

tentar explicar da maneira mais direta e franca possível o que está por trás da

Japão Seis mil

resposta a essa pergunta tão central. Gostaria de fazê-lo repensar seus
objetivos e reconsiderar a maneira como escolhe viver cada dia.
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Se a mensagem deste livro ajudá-lo a encontrar mais felicidade e realização

viaja por 37 países

em sua vida, meus esforços terão sido plenamente recompensados.
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Qual é o significado de viver e o sentido da vida? A melhor e mais honesta
resposta que posso dar é a seguinte: iluminação do coração e refinamento da
alma.
É nossa natureza animal que nos faz perseguir os caprichos da ambição ou

Receitas Caseiras
da Culinária
Japonesa
De R$21,90 até
R$29,90

avareza. Se tivermos oportunidade sem nenhuma intervenção, todos nós
corremos o risco de nos afogar nos resultados funestos do desejo sem freios
por riqueza, fama e prazer. Mas não acho que queiramos nos livrar de todos
os desejos em nossa vida. Ter o suficiente para comer e vestir e dinheiro o

J-Pop
Notícias
Tecnologia

Budismo No Dia-aDia
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R$22,90

bastante para viver confortavelmente é um objetivo valoroso, e o desejo de
tornar-se alguém é uma poderosa energia que enriquece nossa vida. Mas
quando chegamos ao fim de nossos dias e organizamos nossos pertences pela
última vez, todos nós temos de devolver tudo aquilo que obtivemos durante a
vida – e ninguém ainda descobriu como evitar isso.
Aprenda a Fazer
Origami: Passo a
Passo
R$29,90

Tokyo Style
Tradição
Turismo

Há, no entanto, uma coisa que não temos de devolver: nosso espírito. Quando
passamos para o outro lado, deixamos para trás status, fama e posses, e
iniciamos uma nova jornada levando apenas o espírito que construímos para
cada um de nós. Uma vez do outro lado, se nos perguntarem: “O que você fez

Você Sabia?

com a sua vida?”, eu gostaria de poder responder sem hesitar que, durante
minha jornada, tornei-me uma pessoa melhor de alguma forma, sob algum

Trabalhe no Japão
Conversor de Moedas
Telefones Úteis
Bolsas de Estudo
Vistos
Onde comprar
produtos JBC
Restaurantes
Japoneses

aspecto. Quero poder dizer que a morte me encontrou com um espírito mais
elevado do que aquele que tinha ao nascer.
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Escreva seu nome em
japonês
Sobrenomes
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dias, e cada um de nós vive a própria vida até o último respiro da maneira
que julgamos ser a melhor, momento a momento. Quando usamos esses altos

Niguirizushi, o
sushi tradicional

e baixos da vida para remover as arestas, nós adicionamos brilho a nossa
alma, elevamos nosso nível de humanidade e enriquecemos nosso espírito de
maneira que, no final da vida, possamos olhar em direção a uma dimensão

Tudo Sobre o

mais alta. Se há um outro sentido da vida além deste, eu não saberia dizer

Japão Seis mil

qual é.

peixes são grelhados
no Japão

Viver a vida é trabalhoso. Mais trabalho hoje que ontem, mais trabalho

Notícias Japonês

amanhã que hoje. Saiba que é com esse trabalho e nesse caminho cheio de

viaja por 37 países

pedras que encontramos nosso propósito e nosso valor.

de bicicleta

Para a maioria, se não para todos, a vida traz mais dor que prazer. Algumas
vezes você pode até se perguntar o que Deus tem contra você. E outras são
tão dolorosas que a única saída é acreditar que todo o sofrimento é para seu
próprio bem. É a oportunidade, o fogo que vai dar forma à sua vida.

Notícias Japonesa é
convidada a pintar
muro de Berlim
Você Sabia? Blocos
de papel em formato

Se você conseguir, de alguma maneira, enxergar os obstáculos como
oportunidades, então está no bom caminho de viver sua vida, sua própria
vida. Nosso tempo nessa terra é o tempo para nos elevarmos, prepararmos
nossa alma, refinarmos nosso espírito. Compreendendo esse fato você já
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Durante a nossa estada, todos experimentamos dor e prazer, bons e maus
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aprendeu bastante sobre viver a vida.
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Dependendo da maneira como escolhemos viver a vida, nossa alma pode
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ganhar brilho ou escurecer e definhar. Sua capacidade de viver a vida vai ou
levá-lo para uma dimensão mais elevada ou puxá-lo para uma decadência
espiritual.
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Muitos indivíduos que parecem ter todas as habilidades necessárias para obter
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sucesso na vida, de alguma maneira não tinham as características internas
necessárias ao verdadeiro sucesso. No mundo dos negócios, no qual passei
boa parte da minha vida, vi tristes resultados de muitas pessoas que estavam

J-Pop
Notícias
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convencidas que todo o sucesso deveria ser medido em termos de lucro
pessoal, custasse o que custasse.
É por isso que frequentemente as pessoas que têm o maior potencial sofrem
as maiores quedas. Acho que isso acontece para mostrar que grandes pessoas

Tokyo Style
Tradição
Turismo

ponto de acreditar que o sucesso vai chegar independente da direção
escolhida. Especialmente depois que o primeiro empreendimento tenha tido
um ótimo desempenho, a crença em uma espécie de estrela da sorte ou o
talento nato pode levar a pessoa para o rápido caminho da destruição.

Você Sabia?

Na verdade, quanto mais talentoso você for, mais precisará de uma bússola
Trabalhe no Japão
Conversor de Moedas
Telefones Úteis
Bolsas de Estudo
Vistos

Aprenda a Fazer
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Passo
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cometem grandes erros. É tão fácil munir-se de um excesso de confiança a

Pessoas comuns
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para mantê-lo na direção certa, e mais esse compasso precisa ser baseado em
princípios sólidos e em uma filosofia forte.
Se você não tiver uma filosofia clara ou maturidade para achar uma,
provavelmente todo o talento do mundo vai apenas ajudálo a continuar na
estrada errada. E não importa se estivermos falando sobre negócios ou outras

Niguirizushi, o
sushi tradicional

iniciativas da vida. O caráter sobre o qual estou falando pode ser expresso em
uma fórmula matemática:
Tudo Sobre o
Japão Seis mil
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personalidade+filosofia = caráter
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Restaurantes
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A personalidade com a qual você nasceu e a filosofia que adotar ao longo do

Notícias Japonês

caminho formam o seu caráter, a dignidade da alma. Por isso, há muito sobre

viaja por 37 países

sua personalidade que não pode ser mudado. É possível, porém, escolher a
Promoções
Intercâmbio

filosofia em que basear a sua vida. Com uma base sólida, seu caráter crescerá
de forma correta e estável.
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Qual é a filosofia correta então? É a filosofia do certo e do errado, dos

anteriores

princípios simples que sua mãe lhe ensinou, da moral e da ética passada de

pesquisa

geração em geração através dos tempos.
Quando eu tinha 27 anos, criei com outras pessoas uma empresa chamada
Kyocera[1], da qual fui nomeado presidente. Dirigir uma empresa era algo
novo para mim. Faltava-me conhecimento e experiência, e eu realmente
sentia que a tarefa estava além de mim. Concluí que todas as vezes que
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precisasse tomar uma decisão, tentaria sempre fazer a coisa certa.
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Em outras palavras, não mentiria. Eu refletiria. Eu seria honesto. Eu evitaria a
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ambição. Eu pensaria nos outros. Eu faria das lições simples – as lições que
meus pais e professores me ensinaram – a fundação da minha administração
e meus padrões para basear minhas tomadas de decisões nos negócios.
Talvez eu não soubesse muito sobre administração para escolher um outro
caminho, mas tinha uma convicção simples de que ignorar a moral universal e
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Turismo

Era um padrão simples e coerente. Essa escolha me possibilitou desenhar o
caminho certo para minha empresa, levando-a para o que a maioria das
pessoas consideraria um grau de sucesso. Se perguntam qual a razão de meu

Você Sabia?

sucesso, eu não tenho certeza se sou capaz de responder algo diferente do
que acabei de contar aqui. Eu não dispunha de muito talento, mas tinha uma

Trabalhe no Japão

Qual é a coisa certa a fazer? O que é ético e moral? Essas foram as perguntas
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questões mais vitais e básicas que podem ser usadas para traçar o caminho
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filosofia muito simples e forte para me guiar.
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Origami: Passo a
Passo
R$29,90

os princípios éticos não poderia trazer bons resultados.

que me fiz todas as vezes que tinha de tomar uma decisão. Essas são as
correto de nossas vidas.
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No meu país e talvez no seu, às vezes, sinto que os conceitos de moralidade e
ética estão saindo de moda. Na modernidade atual, a linha entre o que é certo
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e o que é errado é muitas vezes tênue, privando-nos de bússolas para nos

Japão Seis mil

guiar durante os períodos turbulentos da vida.

peixes são grelhados
no Japão

Em nossos dias, a inteligência, a moral e a ética que desenvolveu e serviu a

Notícias Japonês

humanidade através dos tempos têm sido deixadas de lado em prol da busca

viaja por 37 países

da conveniência pessoal. Mas parece irônico que seja agora, mais que nunca,

de bicicleta

que precisemos de uma nova fundação sob nossos pés para tomar decisões
que nos guiarão por um caminho de sucesso através da vida. Por isso,
precisamos olhar para trás e recuperar a sabedoria que perdemos no
caminho.
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A verdade da vida está no trabalho

Culinária

só no site
assine
presenteie
anteriores
pesquisa

Você, então, pode me perguntar: o que é preciso para refinar o caráter e o
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Budismo No Dia-aDia
De R$18,78 até
R$22,90

espírito? Para atingir a iluminação é preciso deixar esse mundo para trás e
iniciar o treinamento para se tornar monge? Eu não acredito nisso. A resposta

Esporte

está em levar sua vida diariamente com trabalho árduo.
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Buda ensinou-nos que um dos caminhos mais importantes para atingir a
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iluminação é através da devoção ao trabalho duro, focalizando a atenção na
tarefa que está sendo realizada. Este é talvez o modo mais eficaz de refinar

Japão no Brasil

seu caráter e sua alma. Uma maneira típica de olhar para o trabalho é vê-lo
J-Pop

como um meio para seguir adiante, de ganhar o dinheiro necessário para a
sobrevivência. É alguma coisa que você quer fazer o mínimo possível pelo

Notícias

máximo retorno possível, para que sobre tempo para você se concentrar no
que realmente gosta de fazer. É isso o que faz a vida abundante. Muitos dirão

Tecnologia

que o trabalho é um mal necessário.
Tokyo Style

Todavia eu gostaria de dizer que o trabalho é muito mais que isso. É uma das

Tradição

iniciativas mais magníficas, majestosas e significativas que você pode
empreender. O trabalho pode conquistar a sua ambição, refinar sua alma e

Turismo

dar-lhe integridade. Dinheiro é apenas uma parte da história, talvez apenas
Você Sabia?

uma pequena parte. Pode não existir, de fato, um caminho mais eficaz para
atingir a iluminação que o ato de colocar seu gênio e sua mente na tarefa que
está em suas mãos.
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Por todo o Japão, você pode encontrar estátuas de um menino chamado
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punhado de gravetos nas costas. Sontoku nasceu em uma família de

Sontoku Ninomiya (1787-1856), que lê enquanto caminha, carregando um
fazendeiros pobres. Quanto tinha 14 anos, seu pai e sua mãe morreram.
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si mesmo e a seus dois irmãos mais novos. Quando não estava trabalhando,
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estava estudando, normalmente sobre como cultivar de forma mais produtiva.
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Aos 24 anos, ele era independente e próspero.
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Notícias sobre esse jovem empreendedor espalharam-se e ele foi chamado a
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que ele apresentou-se com dignidade e majestade diante do senhor feudal e
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na formação de seu caráter.
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terem sido apenas a terra que cultivou e o suor de seu rosto, a história diz

terra pelo trabalho honesto tinha resultado no aprimoramento de sua alma e
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apresentar-se ao senhor feudal daquelas terras. Apesar de seus professores

de seus nobres, e não se rebaixou perante toda a aristocracia. O cultivo da
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Por meio da dedicação ao trabalho, seu suor e esforço, ele obteve o
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refinamento do espírito e formou seu caráter como qualquer nobre que tenha

de papel em formato

tido a melhor educação. Ninomiya acabou indo a outras vilas para dar

de frutas

conselhos, e tornou-se um dos grandes heróis do Japão.
O trabalho é um nobre empreendimento. Nós tendemos a acreditar que os
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Como não tinha mais ninguém, teve de trabalhar dia após dia para sustentar a
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problemas do espírito devem ser deixados para a religião, mas o refinamento
da alma pode ser alcançado pela dedicação e o prazer em realizar um trabalho
honesto.
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Como diz um velho provérbio: “Antes de completar o trabalho, complete o
homem”, ou seja, a formação do caráter é resultado do trabalho. Concentrese na tarefa e não se distraia, e o resultado será uma vida inteira de dias e
momentos vividos ao máximo. Eu sempre disse a meus funcionários que cada
dia exige de nós diligência. Você tem apenas uma chance na vida para vivê-la
ao máximo. Somente se você se dedicar continuamente será capaz de
transformar uma vida desperdiçada em uma vida bem vivida.
Se você conversar com qualquer um que tenha atingido um certo nível de
sucesso na carreira ou tenha confiança no que faz, tenho certeza que ele irá
concordar comigo. Os aspectos financeiros do trabalho são medíocres
comparados ao verdadeiro potencial de contribuir no crescimento do valor de
sua alma.
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Você não precisa se isolar do mundo para encontrar a iluminação – procure-a
no trabalho. Deixe sua diligência cultivar seu caráter e ajudá-lo a obter uma
vida maravilhosa.
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