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ensou em tecnologia e de-
sign, pensou no Japão. Cer-
to? Em termos. O altíssimo
nível tecnológico e o design
dos produtos japoneses são
indiscutíveis, mas hoje a cria-
tividade brasileira também

está na mira de exigentes mercados
consumidores - entre eles, o próprio
Japão. Ponto para nós. Como diz José
Augusto Corrêa, diretor do Departa-
mento de Relações Internacionais e
Comércio Exterior da Fiesp, as vendas
para o Japão passam atualmente por
produtos em que o valor está na arte,
no estilo, no design. "E essa é uma van-
tagem competitiva que o talento brasi-
leiro pode oferecer para compensar o
valor criado pela tecnologia japonesa."

Hoje, há dois setores do comércio
bilateral que cada vez mais se desta-
cam: a indústria aeronáutica e a de
confecções femininas. É certo que a
venda de aviões da Embraer e de con-
fecções brasileiras deverá contribuir,
nos próximos anos, para equilibrar a
balança comercial entre o Brasil e o
Japão em termos de valor agregado.

"O Japão está comprando moda",
informa Yoshiro Hikota, vice-presiden-
te da Jetro São Paulo, entidade que
promove o comércio e os investimen-
tos japoneses no exterior. O movimen-
to da moda brasileira no Japão tem
apenas dois anos e ainda não reflete na
balança comercial, mas já existem esti-
listas, entre eles a carioca Isabela Ca-
peto, com contrato de vendas por con-
signação com mais de 20 estabeleci-
mentos japoneses. "A Zara (cadeia

espanhola de lojas de fast fashion)
investiu lá e fez muito sucesso. Pode
ocorrer isso com a moda brasileira",
prevê Hikota, que gostaria de ver uma
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mudança na estrutura do comércio
Brasil-Japão, tradicionalmente assen-
tada sobre a exportação de produtos
básicos e se mimanufaturado s e a

importação de itens de maior valor
agregado e conteúdo tecnológico.

"O Japão é o maior importador de
moda brasileira, mais do que os
Estados Unidos ou a Europa. As mo-
delos têm presença marcante no mer-
cado japonês", afirma o economista
Paulo Yokota, membro do Conselho
Superior de Economia da Fiesp. Além
das top models, fazem sucesso no
Japão jogadores de futebol e músicos
brasileiros. "Isso é valor adicionado

puro, necessita de poucos componen-
tes importados", acrescenta.

Gradatívamente, a mudança no per-
fil do intercâmbio começa a acontecer.
No caso dos aviões, a Japan Airlines
QAL) e a Embraer assinaram um acor-
do em junho do ano passado para a en-
trega de dez jatos Embraer 170, com op-
ções para outras cinco unidades. O
valor do contrato, se todas as opções fo-
rem exercidas, pode chegar a USS 435
milhões, segundo a empresa, que prevê
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a primeira entrega neste ano. O E-Jet

Embraer 170, com capacidade para até
76 passageiros, será operado pela J-AIR,
subsidiária integral da JAL, e servirá a

malha regional da empresa no Japão.
Hikota, da Jetro, também destaca

outra novidade nas relações comerciais
e de investimentos entre os dois países:
a instalação no Japão de firmas brasilei-
ras de autopeças. "A Sabó (fabricante
de juntas e retentores) está investindo

no Japão para vender para o mercado
japonês e outros países asiáticos."

De olho no alvo. O vice-presidente

da Fiesp, Juan Quirós, que quando foi
presidente da Apex-Brasil, entre 2003
e 2007, conduziu pesquisas sobre o
mercado japonês, diz que há uma nova
tendência de prívate label no Japão:
cadeias de lojas criam as próprias mar-
cas e incorporam design de estilistas
reconhecidos. Ele recomenda que as
empresas brasileiras tenham como
alvo a faixa da população entre 20 e 40
anos, que consome "coisas de nicho
de mercado" em moda, alimentos,

móveis, jóias. "O Japão é um cliente
que paga, mas é exigente." Outra su-
gestão: reduzir o espaço entre o produ-
to brasileiro e o consumidor, isto é,
valer-se de ações de marketing para
criar a cultura do conhecimento. "É
muito importante para os japoneses
saberem que estão vestindo uma

roupa do Brasil."
O País está criando alguns pontos

de referência em maté-
ria de nichos. Em 2007,

o Brasil exportou USS
265 milhões em bovinos
vivos para o Japão (para
reprodução), USS 393

Revista da indústria l abril 2008



FOTOS: J DUO BITTENCOURT

milhões em pisos e cerâmicas, US$
732 milhões em mármores e granitos,
US$ 986 milhões em móveis de reves-
timento e decoração e USS 562
milhões em medicamentos para medi-
cina e veterinária, destaca Quirós.

Por sua vez, Yoshiro Hikota, da
Jetro, pontua que também devemos
pensar em urna aliança estratégica de
negócios na área tecnológica, por
exemplo, e não só em um tipo de
comércio exterior simples. "Há uma
variedade de áreas em que se podem
fazer negócios entre empresas brasilei-
ras e japonesas, como no segmento de

celulares e de TV digital", diz ele.

Balança comercial. No ano passado,
o Brasil teve um déficit na balança

comercial com o Japão de
US$ 288 milhões, resultado

de exportações brasilei-
ras de US$ 4,32 bi-

lhões e importa-
ções de US$ 4,60

bilhões. Dos principais produtos que
o Brasil embarcou para o Japão, qua-
tro foram básicos (minério de ferro,
miudezas de frango congeladas, café
e soja em grãos), três semimanufatu-
rados (alumínio, catodos de níquel e
pasta química de madeira) e apenas
um manufaturado (álcool etílico). Já
os itens mais vendidos pelo Japão ao
Brasil foram manufaturados: caldei-
ras, máquinas, aparelhos e instru-
mentos mecânicos; automóveis e tra-
tores; máquinas, aparelhos e mate-
riais elétricos; instrumentos e apare-
lhos de óptica; produtos químicos
orgânicos; obras de ferro fundido;
aeronaves e aparelhos especiais; plás-
tico e combustíveis minerais.

Com as exportações de aviões, o
déficit comercial tende a desaparecer,
apesar da taxa de câmbio, que bara-
teia e incrementa as importações,
lembra Corrêa, da Fiesp. Segundo
ele, trata-se de uma tendência inexo-
rável neste ano e, provavelmente, nos
próximos. Além disso, será inevitável
importar itens de tecnologia da infor-
mação, que vão se tornando cada vez
mais baratos.
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