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A devastadora combinação de terremoto, tsunami e desastre nuclear no Japão foi um alerta 
para as empresas do mundo inteiro de como elas dependem do país ilha. 
 
Em termos de demanda, o país responde por cerca de 9% da produção econômica mundial e 
tem sido um mercado de entrada importante na Ásia para os mais variados setores. A 
destruição atrapalhou vendas, deslocou empregados e provavelmente vai motivar uma cautela 
duradoura no consumo. 
 
Mas é o lado da oferta que tem sido a maior fonte de surpresas. Os economistas que 
pensavam poder prever o possível impacto descobriram depois que o Japão é uma fonte 
importante de todo tipo de componentes de alta tecnologia muito usados na Ásia e em outros 
países para finalizar produtos. 
 
Confira como alguns importantes setores foram afetados pelo desastre. 
 
Microchips 
 
Os fabricantes de microchips enfrentam vários problemas. Mesmo que os fabricantes na zona 
do terremoto consigam reabrir suas fábricas e mantê-las produzindo - algo longe de certo 
devido aos problemas com apagões -, ainda enfrentam possível escassez de matérias-primas e 
clientes, cujas próprias fábricas podem ter sido fechadas ou enfrentar problemas de acesso. 
 
Uma das maiores variáveis desconhecidas dessa equação são os wafers de silício, discos do 
tamanho de pratos que são a base da fabricação dos chips. A firma de pesquisa de mercado 
IHS iSuppli calcula que o Japão produz 60% da oferta mundial; duas fábricas sozinhas 
respondem por 25% das remessas de wafers e foram paralisadas depois do sismo. 
 
"Esse é um desafio de longo prazo", diz Paul Reilly, vice-presidente executivo e diretor 
financeiro da Arrow Electronics Inc., uma das maiores distribuidoras mundiais de microchips. 
 
A maioria dos fabricantes de microchips mantém semanas de estoque dos wafers. O possível 
impacto nessas empresas depende de quando os fabricantes vão retomar a produção e com 
que rapidez outras fábricas podem começar a produzir. 
 
Também estão na mesma situação milhares de componentes, todos com níveis diferentes de 
estoque. 
 
A Renesas Electronics Corp. tem oito fábricas em vários estágios de recuperação na área 
afetada pelo terremoto. A empresa é uma das maiores fabricantes mundiais de 
microcontroladores, processadores usados nas operações eletrônicas de carros, 
eletrodomésticos e milhares de outros produtos. 
 
A Toshiba Corp. e a sócia SanDisk Corp. conseguiram escapar de problemas em suas fábricas 
que produzem os microchips de memória flash usados em produtos bem vendidos, como o 
iPhone e o iPad, da Apple Inc. Mas outra fábrica de chips da Toshiba foi danificada, juntamente 
com outra instalação que produz telas de cristal líquido. 
 
(Don Clark e Lorraine Luk) 
 
Eletrônicos 
 
O Japão é um grande produtor de peças para a indústria mundial de eletrônicos, fabricando 
muitos ingredientes cruciais para aparelhos em alta demanda. Mas os maiores fabricantes de 
consoles de videogame, televisores e outros aparelhos continuam sem saber como o terremoto 
no país afetará o consumidor. 
 



Os fabricantes de eletrônicos ainda não baixaram suas estimativas de produção por causa do 
terremoto. Mas até as empresas que afirmam não ter enfrentado paralisações por causa do 
desastre adotam cautela e acrescentam um "até agora". 
 
A Nintendo Co., por exemplo, se preparava para o lançamento ontem nos Estados Unidos do 
videogame portátil Nintendo 3DS. Ela afirma que nenhum empregado ficou ferido no desastre 
e que suas operações no Japão não foram danificadas. "As operações empresariais, incluindo a 
remessa de novos produtos, até agora não foram afetadas significativamente", disse. 
 
Outros aparelhos em forte demanda, como o iPad 2, dependem de peças do Japão que 
provavelmente estão escassas. O iPad 2 tem cinco componentes produzidos no Japão, como 
memória flash da Toshiba e uma bússola eletrônica da AKM Semiconductor Inc., segundo uma 
análise do produto realizada pela IHS iSuppli, embora ela afirme que a Apple pode encontrar 
algumas das peças em fabricantes fora do Japão. A Apple não quis informar se sofreu qualquer 
impacto da situação no Japão. A loja on-line da Apple informa que há um atraso de quatro a 
cinco semanas na entrega do iPad 2. 
 
A Sony Corp. informou que as operações de 9 de suas 25 fábricas no Japão, que produzem 
componentes como baterias, microchips e equipamento de áudio caseiro, foram suspensas 
temporariamente ou parcialmente por causa de danos ou apagões causados pelo sismo. 
Dessas nove, três já retomaram as operações, mas a Sony decidiu paralisar temporariamente 
a produção nas outras por causa de escassez de peças. A empresa pretende retomar a 
produção dessas fábricas até 1o de abril. A Sony não prevê que as remessas de televisores ou 
do PlayStation 3 para o exterior serão prejudicadas, porque são fabricados fora do Japão. 
 
(Nick Wingfield e Yukari Kane) 
 
Automóveis 
 
Há mais de vinte anos que o Japão e suas montadoras estavam em ascensão, conquistando 
mercado dos concorrentes americanos e europeus e também estabelecendo o padrão de 
qualidade e lucrando alto. 
 
Mas depois do terremoto o Japão encontrará sua liderança automotiva ameaçada. No restante 
do ano, e talvez até além, as montadoras japonesas vão concentrar energias e recursos na 
reconstrução de suas operações domésticas, dando às rivais americanas e europeias uma 
abertura para se expandir em outros países, especialmente em mercados emergentes como 
China e Índia. 
 
O terremoto está causando dificuldades para montadoras americanas e europeias que 
dependem de algumas peças importantes, principalmente eletrônicos, produzidos no Japão. A 
Ford, por exemplo, planejando fechar uma fábrica na Bélgica no dia 4 por cinco dias para 
poupar autopeças, em decorrência do terremoto. Várias montadoras enfrentam a escassez de 
um pigmento para tintas automotivas só produzido numa fábrica da alemã Merck no Japão. 
Mas o impacto deve se dissipar rapidamente porque o setor e seus fornecedores têm 
operações regionais significativas. 
 
O resultado é que as consequências do terremoto serão poucas fora do Japão, e a maioria das 
montadoras vai conseguir voltar ao normal com relativa rapidez, enquanto o Japão se arrasta. 
 
O terremoto também ameaça a maior força da indústria automotiva japonesa - as 
exportações. Foram vendidos 4,9 milhões de veículos novos no Japão em 2010, mas as 
montadoras locais produziram e exportaram 9 milhões de veículos para mercados do mundo 
inteiro. Nenhum outro país com produção automotiva depende tanto das exportações. Com 
muitas fábricas ociosas, esse mercado exportador fica à disposição, pelo menos 
temporariamente. 
 
(Neal E. Boudette) 
 



Aço 
 
O Japão ultrapassou a China e se tornou o maior exportador mundial de aço em 2010. Apesar 
do declínio previsto na produção japonesa por causa do terremoto, o mercado mundial de aço 
não deve passar por um período amplo de volatilidade no preço e na oferta. 
 
O motivo para isso é que siderúrgicas nos EUA, na Europa, na Ásia e em outros países, ainda 
assoladas pelos efeitos da recessão mundial, estão subutilizadas. As maiores siderúrgicas de 
64 países estão operando em cerca de 84% da capacidade, segundo a Associação Mundial do 
Aço. Agora essas usinas estão retomando a produção. Analistas do setor preveem que a 
produção japonesa pode cair até 20%, ou 24 milhões de toneladas por ano, nos próximos três 
meses. 
 
A Rio Tinto, segunda maior fornecedora mundial de ferro transportado maritimamente, não 
prevê queda nas vendas do minério, embora o Japão, segundo maior comprador mundial de 
ferro, possa diminuir suas importações no curto prazo. 
 
(Robert Guy Matthews) 
 
Máquinas e equipamentos 
 
As consequências do terremoto provavelmente causarão pelo menos problemas pequenos em 
fabricantes e compradores de equipamentos no mundo inteiro. No longo prazo, contudo, 
algumas grandes empresas do setor industrial afirmam que a gigantesca reconstrução no 
Japão pode impulsionar o crescimento. 
 
As empresas japonesas, como a Komatsu Ltd., a Hitachi Construction Machinery Co. e a 
Kobelco Construction Machinery Co. são as principais fabricantes mundiais de escavadeiras, 
exportadas para o mundo inteiro. 
 
A Caterpillar Inc. fabrica escavadeiras, empilhadeiras e tratores no Japão e exporta muitos 
deles para a China e outros países asiáticos. Ela afirma que até agora não enfrentou problemas 
significativos na cadeia de suprimento no Japão ou em outros países. 
 
Executivos da Caterpillar dizem que a reconstrução vai impulsionar a demanda por 
equipamentos de geração de energia e de construção, e também pode impulsionar as vendas 
de suas máquinas de mineração, caso o desastre gere um recuo do uso da energia nuclear. 
Mesmo assim, o terremoto pode ajudar o Japão a emergir de anos de estagnação econômica, 
disse semana passada o diretor-presidente da Caterpillar, Doug Oberhelman, num evento do 
setor em Las Vegas. 
 
A Deere & Co. depende da Hitachi para fornecer peças importantes para suas escavadeiras. A 
Deere já informou que prevê alguns atrasos na entrega de certas escavadeiras de construção 
civil. Três das fábricas da Hitachi no Japão já voltaram a produzir, mas duas outras 
continuavam paralisadas e sem cronograma para retomar a produção. 
 
(James R. Hagerty) 
 
Químicos 
 
As petroquímicas japonesas tiveram poucos danos permanentes por causa dos desastres 
naturais do Japão. A JX Nippon Oil & Energy Corp., a Mitsubishi Chemical Corp. e outras 
grandes indústrias químicas com operações na zona do terremoto paralisaram as operações 
para estudar os efeitos da situação e lidar com o racionamento de energia, que pode continuar 
causando problemas nos próximos meses. Mas muitas de suas fábricas já voltaram a funcionar 
e estão aumentando lentamente a produção. 
 
O Japão consome boa parte da sua produção de petroquímicos básicos como etileno e 
polipropileno - que servem de base para produzir vários tipos de plásticos - e exporta o resto 



para os vizinhos. Qualquer declínio na produção japonesa dessas commodities químicas 
provavelmente não causará escassez de longo prazo no país ou no leste da Ásia, um mercado 
importante, porque há abundância de estoques, dizem produtores e atravessadores. 
 
Os químicos produzidos no Japão que são mais importantes para o comércio mundial são as 
resinas de epóxi usadas na fabricação de produtos como motores elétricos, circuitos impressos 
para computadores e tintas automotivas. A GM e outras montadoras americanas nos EUA já 
estão cortando a produção de certos veículos por causa da escassez de suprimento do Japão. 
As fabricantes de computadores também podem começar a sentir a escassez. 
 

 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 26, 27 e 28 mar. 2011, Empresas, p. B4. 


