
Depois de perder espaço nas re-
lações comerciais com o Brasil
por conta da estagnação da eco-
nomia japonesa e da força emer-
gente da China e Coreia, o Japão
tem a possibilidade de recupe-
rar seu espaço no mercado brasi-
leiro. Para os especialistas, o ce-
nário, a partir de 2013, pode fa-
vorecer às exportações de pro-
dutos japoneses. Para isso, a ma-
nutenção do câmbio local é fun-
damental, visto que nos últimos
anos, o custo dos produtos atra-
palhava as transações.

“O Japão claramente tem inte-
resse em intensificar as trocas co-
merciais. Com a desvalorização
do iene, o produto japonês ficou
muito mais barato do que no ano
passado. Por quase duas décadas
a economia estava em estagna-
ção, agora tem uma oportunidade
de exportar mais. Se mantiver a
organização do iene, os produtos
japoneses vão ser competitivos”,
analisou José Augusto de Castro,
presidente da Associação de Co-
mércio Exterior do Brasil (AEB).

As relações comerciais entre
Brasil e Japão sempre foram nor-
teadas por duas economias com-
plementares. O Brasil exporta-
va principalmente produtos

agrícolas e minérios, enquanto
importava produtos com alta
tecnologia, como automóveis e
suas peças. Pelo alto valor agre-
gado da oferta japonesa somada
à recuperação da sua competiti-
vidade, o Brasil deve ter um défi-
cit comercial na relação com o
Japão nos próximos anos.

“O cenário é ruim para o bra-
sileiro, lamentavelmente. Em
2013, nos cálculo da AEB, va-
mos ter um déficit comercial. Is-
so porque as commodities dos
produtos que exportamos estão
caindo e as importações, pela
desvalorização da moeda japo-
nesa, passam a ter um gás
maior”, explicou Castro.

A prova de que o Japão quer
incrementar ainda mais suas ex-
portações para o Brasil foi a pos-
tura do governo em acusar as
políticas econômicas brasileiras
de protecionistas na Organiza-
ção Mundial do Comércio
(OMC). “O cenário genérico de
mais protecionismo, de um go-
verno mais intervencionista, au-
menta o risco para o investi-
dor”, ressaltou Reginaldo No-

gueira, coordenador da gradua-
ção em relações internacionais
do Instituto Brasileiro de Merca-
do e Capitais (Ibmec).

Por outro lado, pela atual cri-
se econômica que atinge o mun-
do, o mercado brasileiro é atrati-
vo para exportações, cenário
que os japoneses devem explo-
rar com sua recuperação de
competitividade. “Hoje o Brasil
tem uma taxa de câmbio favorá-
vel à importação. Em um mun-
do que começa a ter uma retra-
ção pontual, o Brasil é uma alter-
nativa. O Japão pode a médio
prazo voltar ao patamar de anos
atrás”, disse Castro.

A retomada em médio prazo
acontece porque o Japão precisa
brigar em mercados que estão
sendo atendidos por chineses e
coreanos. Investir em novos
mercados, como a construção
de portos flutuantes, é uma al-
ternativa, já que não existiram
contratos pré-existentes com
outros países. Na década de 70,
o país asiático era o 2º principal
parceiro comercial do Brasil.

“Se olhar o espaço, o Japão
perdeu aquele destaque e a Co-
reia ganhou. O Japão poderia
sentar e montar um programa
de lado a lado para intensificar
as trocas comerciais, mas este
trabalho não foi feito. Precisa fa-
zer como fizemos com a China,
em uma relação bilateral”, con-
clui Evaldo Alves, da Fundação
Getúlio Vargas.■

A trajetória das relações comer-
ciais entre Brasil e Japão sempre
foi marcada pela exportação de
produtos agrícolas e minério pe-
lo lado brasileiro. Apesar da im-
portância dentro do mercado ja-
ponês, este tipo de bens não
agrega valor. Para garantir uma
balança comercial vantajosa, a
indústria brasileira precisa di-
versificar sua penetração na re-
gião. Após viver por um perío-
do no Japão, a pesquisadora Cris-
tiane Serpa, do Centro de Estra-
tégias e Negócios Internacio-
nais do Ibmec, acre-
dita que os fabrican-
tes brasileiros pos-
suem qualidade su-
ficiente para diver-
sificar as exporta-
ções para o país.

“Tem uma série
de processos e pro-
dutos que o Brasil
tem a possibilidade
de investir. Você pode ampliar
a penetração de produtos de
moda, como joias e sapatos.
São produtos que não concor-
rem com a China. A lógica de
entrada é dentro da estrutura
de diferenciação e qualidade”,
explicou Cristiane.

O investimento em novas ex-
portações, no entanto, não po-
dem frear o ritmo dos negócios
já existentes. “Não pode abrir
mão da ideia de complementari-
dade das indústrias que existe.
Temos que mantê-la e criar ou-
tras sinergias. Por exemplo, de-
senvolver negócios entre as em-
presas japonesas que investem
aqui e as brasileiras que quei-
ram entrar no Japão.”

A busca por novas oportuni-
dades no mercado japonês pode
acontecer na intensificação de
acordos bilaterais, tornando a
complementaridade das indús-
trias ainda maior. O caminho se-
ria investir na exportação de se-
mimanufaturados.“Podemos
aumentar a parceria com a inte-
gração nesta produção fraciona-
da que existe hoje. Por exem-
plo, os japoneses têm uma forte
indústria de autopeças e nós po-
demos fazer componentes para
eles. É um mecanismo de troca
na área industrial, que é nossa
fragilidade”, afirmou Evaldo Al-
ves, mestre em economia da
Fundação Getúlio Vargas.

Com uma visão
mais pessimista, Jo-
sé Augusto de Cas-
tro, presidente da
Associação de Co-
mércio Exterior do
Brasil (AEB), acredi-
ta que o Brasil ain-
da tem sua capaci-
dade industrial fra-
gilizada para dispu-

tar o mercado japonês, uma
vez que tem China e Índia com
condições logísticas favoráveis
para abastecer o Japão. Além
disso, os asiáticos já frustraram
o Brasil como consumidores de
vários produtos.

“O Japão tem uma política ri-
gorosa, vários produtos agríco-
las brasileiros não conseguem
entrar. Havia uma expectativa
do Japão ser um grande importa-
dor de etanol, mas eles optaram
por não usar de forma intensa.
Além disso, até a compra de mi-
nério, que aumentou na última
década, teve redução recente-
mente. É um mercado complica-
do para o Brasil disputar com
China e Índia”, lembrou. ■ AP

DEOLHONOMERCOSUL

Projeto quer reduzir custos da produção rural

O deputado Luis Carlos Heinze (PP-RS) quer votar, na terça-feira, seu

parecer sobre a harmonização de políticas tributárias, agrícolas e

econômicas, prevista no Tratado de Assunção (do Mercosul) e que não

acontece. Entre as medidas estão a redução da carga tributária

incidente sobre máquinas e implementos agrícolas, a desoneração do

óleo diesel utilizado na produção de alimentos, a criação de programa

de redução da energia elétrica rural, entre outros. ■ Agência Câmara
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Brasil deve ter déficit na
balança comercial com o Japão
pela volta das importações

A intensificação dos acordos
bilaterais pode gerar novas
oportunidades às empresas

Os produtos
japoneses estão

recuperando sua
capacidade de
exportação no

mercado

Por conta
da logística,

Brasil sofre na
concorrência
com China

e Índia
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 3, 4 e 5 maio 2013, Destaque, p. 5.




