
Pesquisa do Instituto Japonês
Para o Investimento Externo
coloca o Brasil no sexto destino
mais promissor e desejado para
investimentos a médio prazo.
Na balança comercial, o Japão
vem perdendo espaço, especial-
mente para os chineses, e hoje
ocupa a sétima colocação entre
os parceiros do Brasil.

Para especialistas, a vinda
da comitiva japonesa explici-
ta o interesse do país asiático

em ampliar o volume de re-
cursos destinados ao Brasil.

“O Japão sempre teve pre-
sença forte no Brasil. Perdeu
espaço para os chineses. Mas
o momento econômico brasi-
leiro é propício para a amplia-
ção dos investimentos”, co-
menta o economista Silvio
Miyazaki, autor do livro As
origens do investimento japo-
nês na Ásia. Ele lembra que
os japoneses dispõem hoje da
melhor tecnologia em áreas
de interesse do Brasil, como
é o caso da infraestrutura. “O
Japão detém a tecnologia do

trem-bala que o Brasil preten-
de construir”, ressalta.

“Além do programa que o
governo brasileiro anunciou
para logística e transporte, há
eventos importantes a serem
realizados no país, como as
Olimpíadas de 2016, em que o
Japão tem boas oportunida-
des de participar”, opina.
Lembra ainda que o país
oriental investe pesado em
outra área de interesse do Bra-
sil, que é a energia limpa.

No entanto, o pesquisador
acredita que, ao invés de tratar
investimentos pontuais, o Bra-

sil deveria realizar um acordo
de livre comércio com o Japão.
“O comércio entre Japão e Bra-
sil se enfraqueceu, nos últimos
anos, especialmente pela inca-
pacidade do Brasil de realizar
acordo bilateral com o Japão”,
diz, acrescentando que a diplo-
macia brasileira se prendeu a
“um impedimento institucio-
nal”, por causa do Mercosul,
sacrificando seu o desenvolvi-
mento. “Países vizinhos, como
Chile, deram um salto na eco-
nomia por conta dos acordos
bilaterais que fizeram com o Ja-
pão”, cita. . ■ E.L.

Pesos pesados da indústria japo-
nesa estiveram em Brasília on-
tem para manifestar ao governo
brasileiro a intenção de partici-
par do programa de investimen-
tos em infraestrutura. Chefiados
pelo ministro da Indústria e Co-
mércio do Japão, Toshimitsu Mo-
tegi, os 68 empresários do país
asiático mostraram interesse, es-
pecialmente, nas áreas de petró-
leo e gás e energia renovável.

A comitiva esteve com os mi-
nistros Fernando Pimentel, do
Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior, e Edison Lo-
bão, de Minas e Energia. Além
disso, a ministra-chefe da Casa
Civil, Gleisi Hoffmann, recebeu
o ministro japonês.

“Há um grande interesse dos
japoneses em aturem no progra-
ma de expansão e melhoria da
infraestrutura do Brasil”, co-
mentou a Secretária de Comér-
cio Exterior, Tatiana Prazeres,
após o encontro. Entre os em-
presários, participaram do en-
contro, executivos como o vice-
presidente da Mitsubishi Hea-
vy, Atsushi Maekawa, o Chair-
man da Honda Motors, Fumihi-
ko Ike, o presidente da Toyota
no Mercosul, Shunichi Naka-
nishi e o vice-presidente da Ni-
ppon Steel & Sumitomo Metel,
Kozuka Shuichiro.

De olho na retomada, ainda
neste ano, das rodadas de licita-
ção de áreas de exploração do
pré-sal, a comitiva informou ao
ministro Lobão que pretende
participar de todas as licitações.
O país tem interesse em firmar
parceria com a Petrobras na
área de transporte e logística. O
ministro japonês também ofere-
ceu ao Brasil a tecnologia do por-
to flutuante, que funciona a 200
quilômetros da costa.

Os dois países querem ainda
intensificar a parceria no setor
naval. Atualmente, há a partici-

pação da Kawasaki Heavy In-
dustries no Estaleiro Enseada
do Paraguaçu S.A e a parceria
tecnológica entre a IHIMU, con-
trolada pela Mitsui, e o Estaleiro
Atlântico Sul (EAS). Segundo
membros da delegação empresa-
rial, o Japão dispõe hoje da me-
lhor tecnologia em matéria de
transportes de navios rápidos.

Lobão ressaltou o investi-
mento de U$ 236 bilhões a se-
rem feitos pela Petrobras nos
próximos cinco anos. “Os japo-
neses precisam se habilitar”,
disse Lobão à comitiva. O minis-
tro de Minas e Energia também
lembrou que em dez anos, o nú-
mero de pessoas trabalhando
nos estaleiros brasileiros saltou
de 4 mil para 80 mil.

O setor de mineração é outra
área de interesse dos japoneses.
Segundo interlocutores que esti-
veram no encontro, eles aguar-
dam o novo marco regulatório
para apresentarem propostas.
Não só infraestrutura foi tema
dos encontros. Empresários dos
mais variados ramos, como tele-
visão, nanotecnologia, automó-
veis, apresentaram suas pros-
pecções para o Brasil.

O ministro do Desenvolvi-
mento, Indústria e Comércio Ex-
terior, Fernando Pimentel, pro-
pôs investimentos no desenvol-
vimento da cadeia industrial de
semicondutores e displays, lem-
brando que o Brasil adotou o pa-
drão nipônico de tevê digital,
que influenciou a maioria dos
países da América do Sul.

O ministro de comércio bra-
sileiro aproveitou a visita do
homólogo brasileiro para pe-
dir apoio do Japão na candida-
tura do brasileiro Roberto Aze-
vedo para diretor-geral da Or-
ganização Mundial do Comér-
cio (OMC). “O Japão concorda
com o Brasil que o sistema
OMC precisa se fortalecer”,
foi a resposta que ouviu de Mo-
tegi, que preferiu não explici-
tar o apoio. ■

Edla Lula, de Brasília

elula@brasileconomico.com.br
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Asiáticos veem país como sexto destino para aportes

“O Japão sempre teve
presença forte no Brasil.
Perdeu espaço para os
chineses. Mas o momento
econômico é propício para a
ampliação dos investimentos”

Japoneses mostram
interesse em investir
nas áreas de petróleo e
infraestrutura do Brasil
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Uma comitiva com 68 empresários do país asiático, comandada pelo
ministro japonês Toshimitsu Motegi, foi recebida ontem em Brasília
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 3, 4 e 5 maio 2013, Destaque, p. 4.




