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MULTINACIONAIS
JAPONESAS JÁ
AMPLIAM GASTOS
EM TODA A CADEIA
PRODUTIVA

E STÃO CHOVENDO IENES
sobre o Brasil e as previsões
do tempo indicam tempesta-

de. A bonança é tão forte que criou a
quarta grande onda de investimentos
japoneses por aqui. Com um detalhe:
nunca houve nada igual, porque os
empresários japoneses estão investin-
do sem medo, depois de quase duas
décadas de relações comerciais gélidas
entre os dois países. Neste ano, de
centenário da imigração japonesa, há
US$ 30 bilhões de investimentos nipô-
nicos estocados no Brasil, de acordo
com o Japan External Trade Organi-
zation (Jetro). Para se ter uma idéia,
esse volume é maior do que o acumu-
lado entre os anos de 1951 e 2004, de
US$ 17 bilhões. Está certo que o esta-
do lastimável da economia brasileira
no final da década de 70, que perdurou

até o início dos anos 90, afugentou os
investidores, em especial os japoneses,
acostumados a trabalhar a longo pra-
zo. Mas, deixando o passado de lado,
a entrada de capital vindo direta-
mente do Japão dobrou nos primei-
ros quatro meses de 2008, em rela-
ção ao ano anterior. Dados do Ban-
co Central mostram que entraram
US$ 196 milhões, contra US$ 84
milhões. E a tendência é aumentar,
principalmente agora que o Brasil
conseguiu algo vital para os japone-
ses: a previsibilidade, na forma de selo
de investment grade de duas grandes
agências de risco. "O cenário externo
brasileiro mudou completamente. O
Brasil não é visto apenas como o País
do samba, do café e da Floresta Ama-
zônica", diz o engenheiro japonês Yugi
Watanabe, que deixou a presidência
da Jetro em março e voltou para o Ja-
pão. "Estamos com uma carinha me-



ESPECIALISTAS JÁ
DEFENDEM ATE
UM ACORDO
COMERCIAL
COM O JAPÃO

lhor, o que chama a atenção do mundo
inteiro. E os japoneses estão de olhos
abertos", brinca José Augusto Cor-
reia, diretor de relações internacionais
e comércio exterior da Fiesp.

Correia coordenou, em abril, a
maior missão brasileira ao Japão. Fo-
ram 120 empresários, que marcaram
mais de 300 reuniões de negócios.
Quantos fecharam? "O importante são
os contatos. Os japoneses demoram a
fechar um contrato, mas, depois que
fecham, o compromisso é para um
tempo muito longo", explica Correia,
que desde 1980 negocia com os asiáti-
cos. Se a tendência é essa, o Brasil tem
mesmo que comemorar. A japonesa
Bridgestone, maior fabricante mun-
dial de pneus, investiu entre 2000
e 2007 mais de US$ 450 milhões
na expansão de novos produtos,
tecnologias e no aumento de sua
capacidade instalada no País. Den-
tro de três anos, deverá investir
US$ 120 milhões em uma nova am-
pliação. "O filão é o pneu de carga,
principalmente nas condições do
Brasil, onde quase não há ferrovias",

explica Raul Viana, diretor de assun-
tos corporativos da companhia. O
mesmo caminho expansionista está
seguindo a Cenibra - Celulose Nipo-
Brasileira, com 100% de capital japo-
nês. Desde 2001, eles já investiram
US$ 1,5 bilhão para dobrar a produ-
ção de 1,2 milhão de toneladas/ano,
para 2,4 milhões de toneladas. "Já
começamos a investir mais US$ 350
milhões na plantação de mais 80 mil
hectares, que vamos cortar em 2012.
Todo o nosso produto é de floresta
plantada", explica Fer-
nando Henrique da Fon-
seca, presidente da Ce-
nibra no Brasil.

A Toyota, que neste
ano comemora 50 anos no
Brasil, investiu US$ 300
milhões na modernização
e ampliação da fábrica em
Indaiatuba, há oito anos.
No ano passado, essa
mesma fábrica recebeu
investimento de US$ 15
milhões para fabricar a
nova linha Corolla Flex.
Nos últimos três anos, o
número de concessionárias saltou de
90 para 120. A Honda, por sua vez, au-
mentará em 20% a sua capacidade diá-
ria de produção no segundo semestre,
com 100 veículos a mais por dia. A Hi-
tachi Data Systems, especializada em
soluções de hardware e software, pas-
sará a negociar com pequenas e me-

dias empresas. A idéia é ocupar um
terço do mercado brasileiro, o que sig-
nifica triplicar sua atuação, atualmente
em 12%. Na siderurgia, a Nippon
Steel, segunda maior siderúrgica
mundial, anunciou a injeção de mais
US$ 8,4 bilhões para expandir a ca-
pacidade dos fornos da Usiminas. A
Sumitomo Metal Mining, maior fundi-
dora de níquel do Japão, vai investir
US$ 1,4 milhão no Brasil até 2010. De
acordo com o presidente Nobumasa
Kemori, a empresa precisa expandir

suas atividades para
locais em que a minera-
ção tenha menos riscos e
mais facilidade de expor-
tação. O Brasil, para ele,
é perfeito. "Com a agres-
sividade chinesa na
África, os japoneses de-
sejam aprofundar os en-
tendimentos com os bra-
sileiros, lembrando da
parceria que já é secu-
lar", diz o economista
Paulo Yokota, ex-diretor
do Banco Central e autor
do livro O Olhar dos Nis-

seis Paulistanos. "Esta tendência é
importante, e o Brasil necessita ser
pragmático. Um acordo de parceria
econômica, bilateral, tem que ser con-
siderado, aproveitando esta oportuni-
dade única." Eis aí uma boa dica para
o Itamaraty: por que não um acordo
de livre comércio com eles? 
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