
Japão é alvo de missão comercial brasileira 
 
Objetivo é fomentar negócios e divulgar o Brasil no ano do centenário da imigração japonesa . 
 
A Federação das Indústrias de São Paulo (FIESP) e a Secretaria de Desenvolvimento do Estado 
de São Paulo promoverão de 17 a 27 de abril uma missão comercial multissetorial ao Japão. 
Entre os principais objetivos da iniciativa estão alavancar as exportações brasileiras a partir do 
contato com pequenos e médios compradores e divulgar o Brasil no ano do centenário da 
imigração japonesa, apresentando o país como um produtor altamente especializado, criativo e 
competitivo no mercado internacional. Segundo a organização, a iniciativa deverá beneficiar 
diretamente cerca de 80 empresas. 
 
A Softex (www.softex.br), com apoio técnico e financeiro da Apex-Brasil e da Embaixada do 
Brasil em Tóquio, promoverá durante a missão um Network Meeting e o Seminário *Produtos e 
Serviços de Software Brasileiros para Empresas do Japão*. A programação inclui também a 
realização de rodas de negócios previamente agendadas com empresas interessadas em 
acordos de cooperação e visitas técnicas a companhias selecionadas e associações 
empresariais. 
 
*As empresas de software participantes terão oportunidade de apresentar seus produtos 
diretamente aos empresários japoneses convidados com o apoio da Softex e poderão, 
inclusive, indicar seus contatos e prospects no mercado japonês para participação no evento*, 
destaca Austregésilo Gonçalves, consultor da Softex. Para ele, as oportunidades de negócios 
ficam *altamente potencializadas quando levamos em consideração que as comemorações do 
centenário da imigração despertarão grande interesse para o público local*. 
 
Segunda maior economia do mundo, o Japão tem um PIB estimado em US$ 4,571 trilhões e 
sua posição de influência e liderança na Ásia o coloca como um dos principais mercados de 
interesse para os países exportadores. Os consumidores japoneses estão posicionados entre os 
mais sofisticados e exigentes do mundo e o país é considerado um dos principais mercados-
teste para o desenvolvimento de produtos globais. 
 
Para informações detalhadas sobre a Missão, incluindo a agenda completa de eventos e 
informações sobre pacotes de viagem, visite www.fiesp.com.br/missaojapao/. As empresas do 
setor de software interessadas em participar devem encaminhar uma mensagem informando 
nome e telefone para contato para o endereço austre@nac.softex.br 
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