
RUBENS RICUPERO 

 

A condecoração e os principais fatos meritórios indicados pelo Japão 

Honraria conferida: Grande Cordão da Ordem do Sol Nascente. 

Ex-Secretário-Geral da Conferência das Nações Unidas para o Comércio e 

o Desenvolvimento (UNCTAD); Presidente Honorário da Japan House São 

Paulo (JHSP) 

 

Como Secretário-Geral da Conferência das Nações Unidas para o 

Comércio e o Desenvolvimento (UNCTAD), apoiou a construção do atual 

sistema diversificado de Livre-Comércio almejado pelo Japão. Divulgou, 

sistematicamente, na mídia, a alta avaliação da importância do Japão 

dentro da Ásia, além de realizar ativamente trocas de ideias com altas 

autoridades do governo japonês, construindo uma boa relação de 

cooperação da UNCTAD com o nosso país.  

Ainda, tendo experiência como Ministro de Estado e sendo um grande 

influenciador no mundo político brasileiro, com profundo conhecimento da 

política, economia e diplomacia, veio divulgando, no Brasil, as suas 

considerações sobre a importância do Japão.  

Além disso, como Presidente Honorário da Japan House São Paulo, 

empreendimento de divulgação do governo japonês inaugurada em 2017, 

contribuiu, grandemente, para a sua inauguração e a sua administração 

estável, utilizando-se de toda a sua grande influência.  

 

Saudação de Ricupero: “cativado crescentemente pela cultura 

japonesa” 

Estamos aqui, reunidos com as entidades representativas da comunidade, e 

isso me impressionou particularmente, porque não é comum quando se 

recebe uma homenagem no Consulado que haja outra em seguida, na 

associação daquele país. Isso mostra de certa forma, um pouco da razão do 

êxito do Japão, da sua coesão entre o governo e a população, entre 

dirigentes e aqueles que constituem o povo japonês, portadores de sua 

cultura, de suas tradições e seus valores. 

Eu fiquei muito impressionado quando ouvi a relação de número de 

entidades presentes que representam a comunidade japonesa. Já isso havia 

me chamado a atenção quando, meses atrás, tivemos aquela cerimônia de 

entronização do imperador no Círculo Militar em que havia a presença 

enorme das representações da comunidade nipo-brasileira. 



Eu também como descendente de imigrantes, no meu caso de italianos, 

admiro muito e até dá, de certa forma, uma ponta de inveja dessa 

capacidade que a comunidade japonesa tem, depois de mais de 100 anos do 

início da imigração, de manter viva essa chama da comunidade e sua 

ligação com a pátria-mãe e, sobretudo, de manter ativa a presença cultural 

no seio da comunidade nipo-brasileira. 

Espero que as novas gerações sejam capazes de preservar esse patrimônio 

que recebeu porque, o que faz a beleza e a riqueza do Brasil é essa 

diversidade, essa contribuição das diferentes comunidades que vieram para 

cá construí este país e que até hoje preserva os seus valores, sua maneira de 

ser. 

Eu tive a ocasião de dizer, hoje, esta tarde no Consulado, que uns anos para 

cá, eu estou mais próximo do Japão e de seu povo graças ao convite muito 

honroso que recebi do ex-Cônsul-Geral Nakamae e da primeira presidente 

executiva Ângela Hirata, para que eu me tornasse presidente honorário do 

Japan House. 

Eu devo confessar que, no início, fiquei um pouco surpreso porque eu não 

possuía nenhuma ligação particular com o Japão, eu não servi o Japão, não 

tive esse privilégio. Estive lá várias vezes, trabalhei muito estreitamente 

com a delegação japonesa no GATT (Acordo Geral sobre Tarifas e 

Comércio), na ONU – UNCTAD (Conferência das Nações Unidas sobre 

Comércio e Desenvolvimento), mas não possuía nenhum vínculo de 

natureza especial.  

Agora, para mim, isso tem sido uma oportunidade extraordinária de 

enriquecimento pessoal, desde que me juntei à equipe da Japan House, que 

estão presentes alguns deles, eu pude crescentemente me sentir cativado 

por essas qualidades do povo japonês. Um país que consegue, ao mesmo 

tempo, manter a sua tradição de cultura milenar e estar na vanguarda das 

tecnologias de ponta; que consegue manter a riqueza de sua tradição em 

artes, em poesia, em teatro e, ao mesmo tempo, consegue fascinar os 

adolescentes, com tipo de invenção de cultura moderna, desde os mangás e 

todo tipo de manifestação que atingem esse público que é o mais difícil de 

todos que é o de 15, 16 anos.  



O Japão é um dos raros países produtores de cultura que é capaz de atingir 

a adolescência, a juventude no mundo todo. E uma expressão disso tudo é 

uma instituição da qual me sinto honrado de pertencer que é a Japan House. 

Não sei se todos aqui sabem, que poucos dias atrás, a Japan House recebeu 

o visitante que marcou os primeiros 2 milhões de visitas que tivemos um 

pouquíssimo tempo. É caso excepcional de êxito, de uma entidade que tem 

atraído tanta gente, que vem e volta mais vezes. A Japan House representa, 

justamente, o reconhecimento do caráter de metrópole de São Paulo, 

porque é a única entidade de um país estrangeiro que soube dar esse nível a 

sua representação cultural trazendo, realmente, o que ela tem de mais 

inovador. 

Eu gostaria, por isso, de fazer uma menção especial aos meus colegas aqui 

presentes. Eu não sou daqueles que trabalha pessoalmente, mas procuro 

estar presente tanto quando posso. E posso dizer que a Japan House reúne 

uma equipe extraordinariamente bem escolhida, em que há talento da 

comunidade japonesa, mas, muitos que são autenticamente brasileiros, sem 

nenhum tipo de vinculação especial com o Japão. Ela está honrando a 

cultura japonesa no que ela tem de mais inovador.  

Portanto, agradeço muito a todos que compareceram aqui para esta 

homenagem a que me sinto, particularmente, tocado por receber juntamente 

com os meus colegas de condecoração. 

 


