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● Após décadas de crise econômica, empresas 

japonesas voltam a investir no País

Investimento direto 
EM US$ MILHÕES

Número de empresas
japonesas em São Paulo**

RETOMADA JAPONESA

INFOGRÁFICO/ESTADÃOFONTES: BANCO CENTRAL, CCIJB E FEDERAÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES ECONÔMICAS DO JAPÃO (NIPPON KEINDANREN)
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O capital da retomada não vem
apenas das novas empresas que
chegam curiosas ao País, mas
de companhias que fincaram os
pés aqui há décadas, mas fecha-
ram suas operações. Um exem-
plo é a multinacional IHI, que
chegou ao Brasil em 1958 e en-
cerrou atividades em 1994,
quando fechou uma fábrica de
máquinas para o setor de mine-
ração e o estaleiro Ishikawaji-
ma, no Rio de Janeiro.

Quase 20 anos depois, em ju-
nho deste ano, a empresa deter-
minou seu retorno ao adquirir
uma fatia de 25% do Estaleiro
Atlântico Sul (EAS), em Per-
nambuco. Além de trazer sua

tecnologia, a japonesa fará um
aporte de R$ 207 milhões.

“Nossa meta é implementar
nossa tecnologia, acelerar o pro-
cesso e atender à demanda de
clientes como Petrobrás e
Transpetro”, diz Osami Imai,
presidente executivo da IHI no
Brasil. Ele afirma que a empresa
está de olho em outros projetos
de logística e energia, mas que
por ora pretende se focar no
EAS e, quem sabe, aumentar
sua participação acionária.

A Honda, que chegou em
1971, anunciou recentemente
sua segunda fábrica de automó-
veis no País, na cidade de Itirapi-
na, interior de São Paulo. Com
investimento de R$ 1 bilhão, a
fábrica, que será inaugurada em
2015, dobrará a produção da em-
presa, hoje de 120 mil unidades
ao ano. “Vamos fabricar o
maior número de itens possível
aqui. Queremos atingir 90% no
primeiro estágio, e a meta final

é 100%, para baratear custos”,
diz Paulo Takeuchi, diretor sê-
nior de relações institucionais
da Honda América do Sul.

No entanto, ele afirma que só
a fábrica não é suficiente para
sustentar uma indústria tão com-

petitiva quanto a automobilísti-
ca. “Estamos criando o Centro
de Pesquisa e Desenvolvimento
da empresa na fábrica em Suma-
ré (SP), para investir na forma-
ção de capital humano em enge-
nharia, viabilizar aperfeiçoamen-

to de produto e utilizar o máxi-
mo possível do parque nacio-
nal”, diz. O centro, que receberá
investimento de R$ 100 mi-
lhões, será inaugurado em no-
vembro.

O diretor também cita a cons-

trução do parque eólico em Xan-
gri-Lá, no Rio Grande do Sul, que
vai suprir toda a demanda de
energia elétrica da fábrica de Su-
maré e será inaugurado em se-
tembro do ano que vem.

A Mitsubishi, que adquiriu
uma empresa de elevadores es-
te mês, diz estar atenta a outras
companhias e também nas con-
cessões. “Atuamos também na
área de infraestrutura, e é nesse
momento que as regras come-
çam a ser definidas”, diz Luiz
Tadashi Akuta, gerente de de-
senvolvimento de negócios da
Mitsubishi Electric.

Ele afirma, porém, que as re-
gras do jogo precisam ser expos-
tas de forma mais clara pelo go-
verno, de forma a não afugentar
empresas interessadas. “Esta-
mos focando na área de energia,
tratamento de água e estudan-
do as concessões aeroportuá-
rias”, diz. / A.C.P.

Um dos principais pontos trata-
dos na conferência em Belo Ho-
rizonte foi um eventual acordo
de parceria econômica entre o
Japão e o Mercosul.

A partir das discussões, a Fe-
deração das Indústrias do Esta-
do de São Paulo (Fiesp) e a Con-
federação Nacional da Indús-
tria (CNI) ficaram encarrega-
das de trabalhar com a organiza-
ção empresarial japonesa para

analisar o tema no ano que vem
e, em 2015, apresentar uma pro-
posta ao novo governo.

“Os japoneses têm uma espé-
cie de um roteiro para conduzir
o fechamento de um acordo des-
te tipo, o Economic Partnership
Agreement, EPA, que implica fa-
ses preliminares em estudos fei-
tos pelos setores privados dos
dois países envolvidos”, diz Tho-
maz Zanotto, diretor titular ad-

junto do Departamento de Rela-
ções Internacionais e Comércio
Exterior da Fiesp.

Ele explica que o acordo que o
Japão propõe é ambicioso, pois
abrange não apenas tarifas, mas
transparência das regulações do-
mésticas e barreiras não tarifá-
rias, nas quais são bem criterio-
sos. O país, maior importador de
carne suína do mundo, só autori-
zou a importação de carne suína

brasileira, de Santa Catarina, em
setembro, após sete anos de ne-
gociação. “É um estudo que tem
de ser feito dos dois lados, para
analisar as áreas ofensivas e
quais setores de cada país po-
dem fazer restrições”, diz.

“Hoje temos muitos proble-
mas com o Japão na área de agri-
cultura, como as frutas. A gran-
de vantagem de um acordo é dis-
cutir a quebra das barreiras não
tarifárias”, afirma Abijaodi, da
CNI. “Isso depende de o Brasil
se posicionar firmemente pe-
rante o Mercosul.” / A.C.P.

Indústria quer acordo entre Japão e Mercosul

Empresa que fechou
fábrica nos anos 90
retorna ao País

Anna Carolina Papp

O investidor japonês voltou
com força total ao País. Após
20 anos de crise interna e dis-
creta relação econômica
com o Brasil, os empresários
japoneses, animados com a
expansão econômica do país
em 2012 e 2013, tentam com-
pensar o atraso e aproveitar
a expansão do consumo no
mercado brasileiro.

De janeiro a julho deste ano, o
acumulado de investimentos di-
retos de empresas japonesas no
País – US$ 1,57 bilhão – ultrapas-
sou o total no ano passado, colo-
cando o Japão em sexto lugar no
ranking dos maiores investido-
res em solo brasileiro. Até agos-
to, nos oito primeiro meses do
ano, foram investidos US$ 1,657
bilhão, contra US$ 1,471 bilhão
em todo o ano de 2012.

Nesta semana, empresários
japoneses e brasileiros se reuni-
ram em Belo Horizonte na 16ª
Reunião do Comitê de Coopera-
ção Econômica Brasil-Japão, pa-
ra discutir oportunidades de in-
vestimento na produção de ma-

nufaturas e serviços, além de es-
tudar um possível acordo de li-
vre comércio com o Mercosul
para ampliar o intercâmbio co-
mercial entre os dois países.

Foram destacadas duas áreas
estratégicas para investimen-
tos – infraestrutura e energia –,
com a meta de acelerar a cons-
trução de obras de transporte e
logística, importar tecnologia e
reduzir o custo de produção no
Brasil.

“O Japão é um País que tem
necessidade de buscar novos in-
vestimentos. Ele já descobriu o
Brasil há muitos anos”, diz Car-
los Eduardo Abijaod, diretor de
desenvolvimento industrial da
CNI. As primeiras empresas co-
meçaram a chegar ao País na dé-
cada de 1950 e proporcionaram
um boom de investimentos nos
anos 70. A estagnação teve iní-
cio com a crise brasileira nos
anos 80 e continuou com a bo-
lha japonesa em 1990. A recupe-
ração começou nos anos 2000 e
se intensifica agora.

“O Brasil e a América do Sul
foram esquecidos pelas empre-
sas japonesas nas décadas perdi-

das, sobretudo pela distância –
era mais fácil fazer transações
com os vizinhos asiáticos, co-
mo a China”, diz Fujiyoshi Hira-
ta, presidente da Câmara de Co-
mércio e Indústria de Empre-
sas Japonesas no Brasil (CCI-
JB). “Mas agora não, porque o

mercado brasileiro é gigante.
Todo mundo está olhando para
cá”, diz ele, que chegou ao País
em 1967, mas sempre se define
como “gaúcho”.

Surpresa positiva para o gover-
no, as exportações brasileiras pa-
ra o Japão aumentaram 8,2% de

janeiro a agosto em relação ao
mesmo período do ano passado,
interrompendo um ciclo de que-
da em 2012. O investimento das
empresas japonesas cresceu nos
últimos cinco anos, atingindo pa-
tamar acima de US$ 1 bilhão a
partir de 2008, com recorde de

US$ 7,5 bilhões em 2011.
Segundo a Nippon Kei-

danren, entidade empresarial
do Japão, o País abriga 455 em-
presas de capital japonês, algu-
mas recém-chegadas. “O Brasil
é um país que vai ter grandes
eventos, todo mundo vê isso no
exterior. Mas todos sabem dos
problemas estruturais, como
falta de aeroportos apropria-
dos, rede hoteleira e estrutura
de telecomunicações”, afirma
Luiz Carlos Cabral, vice-presi-
dente de vendas da filial brasilei-
ra da Daikin, líder mundial em
ar-condicionado e refrigeração.

No Brasil há dois anos e meio,
a empresa, que já possui uma pe-
quena unidade produtora em
Mogi das Cruzes, se prepara pa-
ra abrir uma grande fábrica em
Manaus, que deve começar a pro-
duzir em junho do ano que vem.

“Em janeiro, queremos que
ela esteja pronta para começar-
mos a colocar o maquinário. O
investimento será da ordem ini-
cial de R$ 100 milhões”, diz. “O
nosso objetivo seguramente é
de liderar o mercado, estamos
aqui para disputar isso”, diz.

NILTON FUKUDA/ESTADÃO

Japonesa IHI, que saiu
do mercado brasileiro
em 1994, acertou
investimento de R$ 207
milhões em Pernambuco

Retomada econômica japonesa se
traduz em investimentos no Brasil

Multinacionais. Empresas do Japão já investiram US$ 1,65 bilhão no Brasil em 2013, mais do que em todo o ano passado; apesar de
atrasados em relação ao ‘boom’ de investimentos no País, japoneses estão animados com as oportunidades na área de infraestrutura

Ar-condicionado. Daikin, de Cabral, vai investir R$ 100 milhões em fábrica em Manaus

VENDAS PARA
EMPRESAS 11 3347-7000 0800-0195566

GRANDE SÃO PAULO OUTRAS LOCALIDADES

As ofertas anunciadas terão validade em nossas lojas, na Internet e no Televendas. No caso de promoções que envolvam trocas, a apresentação de NF e outras similares terão validade apenas em nossas lojas. Garantimos o estoque de 40 unidades de cada produto ofertado na rede até o término desta promoção ou enquanto durarem nossos estoques. 
No Televendas, exclusivamente para a capital de São Paulo e Grande Rio de Janeiro, o frete é grátis para compras acima de R$ 250,00. Para os pedidos abaixo desse valor, o frete será por conta do cliente. Promoção para todos os tipos de mercadorias. Para vendas a prazo em cheque, com ou sem juros, somente com aprovação cadastral. Apresen-
tação de CPF, RG, referências pessoais, comprovantes de residência e de rendimentos para Pessoa Física. Para Pessoa Jurídica, acrescer CNPJ, documentos dos sócios, referências comerciais e bancárias. As parcelas mínimas em cheques são de R$ 30,00 cada. Não abrimos embalagens. SACK - Serviço de Atendimento ao Cliente Kalunga: 11 3346-9966

Fo
to

s 
m

er
am

en
te

 il
u

st
ra

ti
va

s.

Ofertas válidas até 6.10.2013 ou enquanto durarem nossos estoques.

Multifuncional laser MFC8512DN
BROTHER
Imprime até 38 ppm
Cód. 220654

Multifuncional laser DCP9020CDN
BROTHER
Resolução de até 
1200 x 2400 dpi, colorida 
Cód. 2206042.189,00

R$ à vista

ou em 10x sem juros
nos cartões

2.029,00
R$ à vista

ou em 10x sem juros
nos cartões

● Carne suína

US$ 5,1 bi
foi quanto o Japão gastou com
importação de carne suína em
2012, o equivalente a 779 mil
toneladas; o país é líder na impor-

tação do produto, seguido pela
Rússia, que comprou US$ 2,5
bilhões no ano passado
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 28 set. 2013, Economia & Negócios, p. B15.




