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O Japão está mudando aos poucos o foco que tem sobre a economia brasileira e deve procurar 
entrar mais no maior mercado latino-americano. Isso seria uma forma de diversificar e 
diminuir sua dependência em relação à China. A análise é de Toshiro Mutoh, presidente 
executivo do instituto de pesquisa Daiwa e ex-vice-presidente do Banco do Japão (bc japonês), 
que falou ontem na Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo) no seminário "As 
perspectivas da economia japonesa e da relação Japão-Brasil". 
 
Em entrevista ao Valor, Mutoh concordou que o foco dos japoneses em relação ao Brasil se 
concentrou nas últimas décadas do século XX em áreas já tradicionais, como siderurgia e 
busca de matérias primas. "Mas vejo uma mudança, como parte da estratégia geral do Japão. 
Estamos buscando um grande mercado de consumo", afirmou. "É uma diversificação 
necessária para nossa economia." 
 
A análise de Mutoh é especialmente pertinente num dia em que se anunciou que o Japão 
perdeu para a China posto de segunda maior economia do mundo em 2010. O PIB nominal 
japonês foi de US$ 5,47 trilhões no ano passado, inferior aos US$ 5,87 trilhões da China. O 
Japão era a segunda maior economia do planeta desde 1968. Em termos trimestrais, a China 
já havia superado o PIB japonês no trimestre março-junho, mas o cálculo anual divulgado pelo 
governo japonês marca a primeira vez que o PIB chinês supera o do Japão em termos anuais.  
 
Em 2010, a economia japonesa cresceu à taxa anualizada de 3,9%, em termos reais, e de 
1,8% em base nominal. No quarto trimestre do ano passado, o PIB do Japão registrou 
contração de 1,1% em termos anualizados. 
 
Mutoh acredita que a economia japonesa voltará a crescer de modo sustentável, em cerca de 
2% anuais, no período de 2015 a 2020. "São números razoáveis, baseados em lógica. Sou um 
otimista moderado, mas sei que não haverá volta para os crescimentos da época dos 'milagres 
econômicos'." 
 
Ele crê também que há muito pouca chance de a China continuar crescendo tanto quanto nos 
últimos anos. Um dos motivos que elencou são as "aspirações democráticas" que devem 
emergir na China, com a extensa migração de populações rurais para as áreas urbanas. "Hoje, 
constrói-se o que se quer no país. Não há os entraves normais dos países democráticos. E 
esses entraves devem aparecer naturalmente com a mudança da estrutura social." 
 
Aí entraria, segundo ele, a chance de o Brasil atrair mais investimentos. "Aqui há uma 
democracia já realizada plenamente", disse, referindo-se a um ambiente de negócios mais 
previsível. "O que queremos aqui é produzir para o mercado doméstico, por exemplo, 
automóveis competitivos." 
 
A referência a carros não é de graça. Em 2010, o topo da pauta de importações brasileiras 
vindas do Japão foi ocupado por automóveis, caixas de marchas para veículos, partes para 
aparelhos de TV e partes para motocicletas - o que mostra como o Brasil continua comprando 
produtos de maior valor agregado e vendendo matérias primas. Mais da metade das 
exportações brasileiras para o Japão é de minério de ferro e alumínio. 
 
No ano passado, o Japão foi o sétimo maior investidor no Brasil. 
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Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 15 fev. 2011, Primeiro Caderno, p. A13. 


