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Nem todas as empresas japonesas com base no Brasil ou brasileiras com operações no Japão 
têm certeza, neste momento, de como o terremoto impactará seus negócios daqui para frente. 
Poucas têm dados concretos para afirmar o tamanho de eventuais prejuízos. É o caso da Sony, 
que não tem um dado concreto de como seus negócios no Brasil serão impactados. A 
assessoria de comunicação da empresa informou que o efeito da queda na produção no Japão 
por aqui deve ser menor do que se espera porque a companhia mantém uma fábrica na zona 
franca de Manaus que abastece bem o mercado, embora alguns componentes venham do 
Japão, dos quais há estoque. 
 
A Honda informou também, através de sua assessoria no Brasil, que suas duas fábricas de 
automóveis e uma de motocicletas paralisadas pós-terremoto no Japão permanecerão 
fechadas até o dia 23 de março, quando haverá nova avaliação sobre sua reativação. 
 
A Petrobras distribuiu comunicado semana passada afirmando ter fechado temporariamente 
seu escritório em Tóquio devido ao racionamento de energia na cidade. 
 
Para viabilizar a continuidade das operações, a Petrobras decidiu transferir algumas de suas 
atividades para Okinawa, ilha a Sudoeste do Japão, a cerca de 1.600 quilômetros de Tóquio, 
onde está localizada a refinaria Nansei Sekiyu, que está operando normalmente. 
 
Atualmente a Petrobras conta com cerca de 20 empregados brasileiros no Japão, que estão em 
Okinawa. A Vale, por sua vez, mantém a operação de sua refinaria de níquel em Matsuzaka, 
no sul do Japão. No escritório comercial em Tóquio, a Vale orientou seus empregados a 
trabalharem em suas casas ou em casas de familiares, por medida de segurança, devido à 
possibilidade de novos abalos sísmicos, dificuldades com o transporte público, visando à 
economia de energia. A Vale conta com 21 empregados no escritório de Tóquio, dos quais dois 
são expatriados – um brasileiro e outro canadense – que continuam à frente das operações, 
coordenando os colaboradores e em contato frequente com clientes. A Vale continuará a 
operar no país desta forma até que a situação se normalize. 
 
Sua vendas, até o momento, não foram afetadas, e a empresa fez uma contribuição de US$ 
1,5 milhão para a Cruz Vermelha japonesa. 
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