
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em entrevista exclusiva:
Vamos recuperar o dinamismo e a prioridade

das nossas relações



JOÃO PAULO NUCCI

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e sua comitiva
desembarcam no Japão transportando na bagagem
promissoras oportunidades de negócios, escoradas
pelos consistentes indicadores de desempenho que a
economia brasileira vem produzindo.

De fato, a atividade econômica brasileira mostra
um vigor poucas vezes visto na história recente, a
começar pela evolução de seu Produto Interno Bruto
(PIB), que atingiu em 2004 o patamar de US$ 670
bilhões, registrando a maior expansão anual dos últimos
dez anos – 5,2% em relação a 2003.

Produção de aço da Usiminas:

projeto concretizado com capital japonês

Missão comandada pelo presidente
Luiz Inácio Lula da Silva busca
ampliar investimentos e comércio
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A saúde da economia brasileira é explicada pela
boa performance de setores como o industrial, que
registrou crescimento de 6,2% no ano passado e do
comércio, que vendeu 9,2% a mais em relação a
2003. Além da recuperação do consumo interno, o
País atingiu uma marca histórica, ao romper a
barreira dos US$ 100 bilhões anuais – em março o
País havia acumulado, nos 12 meses antecedentes,
vendas da ordem de US$ 102 bilhões. Esse
desempenho já havia garantido, em 2004, um saldo
comercial de US$ 34 bilhões.

O desemprego, neste ambiente, não encontrou
espaço para crescer: o índice despencou dos 12,3%
registrados em 2003, para os 11,5% do ano passado.
E cerca de 2 milhões de novos postos de trabalho foram
criados nos últimos dois anos. “Hoje, a economia
brasileira está mais competitiva do que a de vários países
europeus”, diz o ministro da Fazenda, Antonio Palocci.

Neste contexto, as oportunidades de investimento
no Brasil para as companhias japonesas são
excelentes, dada a complementaridade das economias
e a histórica relação cultural entre as duas nações.
Atentas a essa favorável conjuntura, diversas
corporações japonesas tratam de aproveitar o bom
momento, contando com a retaguarda de instituições
de fomento, como o Japan Bank International of
Cooperation, que dispõe de US$ 8 bilhões para apoiar
projetos no Brasil.

A colaboração japonesa se dará em várias frentes,
desde setores em que as empresas japonesas têm
tradição, como automotivo, eletroeletrônico,
siderúrgico e papel e celulose, até projetos ligados à
preservação ambiental, incentivados pela assinatura do
Protocolo de Quioto.

O terreno para a realização de investimentos no
Brasil também está sendo pavimentando pelas reformas
institucionais promovidas pelo governo brasileiro. Em
dezembro do ano passado, importante passo foi dado
neste sentido, quando o governo sancionou legislação
que incentiva investimentos da iniciativa privada em
grandes obras de infra-estrutura, e criou o sistema
conhecido como de Parceria Público-Privada (PPP).

Decidido a fazer deste novo modelo uma das
principais alavancas do desenvolvimento econômico do
País, o governo brasileiro está investindo recursos e
energia na fórmula de associação com a iniciativa
privada. Só o Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES) reservou R$ 21 bilhões
para projetos de PPP durante o ano de 2005. “Temos
recursos disponíveis para viabilizar bons projetos que
os empresários venham a apresentar. Estamos de portas
abertas para apoiar esses empreendimentos”, diz o
presidente do BNDES, Guido Mantega.
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Um dos objetivos da viagem do presidente Luiz
Inácio Lula da Silva ao Japão é justamente o de
apresentar as oportunidades abertas com a aprovação
das PPPs, além, é claro, de intensificar as relações
comerciais entre os dois países. E as perspectivas são
promissoras, como se depreende do estado de ânimo
dos integrantes da missão.

“Vamos discutir, no Japão, as bases do que pode
vir a ser, no futuro, um tratado de livre comércio entre
os dois países”, diz José de Freitas Mascarenhas,
presidente do Comitê de Cooperação Brasil-Japão da
Confederação Nacional das Indústrias (CNI).

A constituição de um acordo de comércio entre os
dois países faz todo o sentido. Afinal, ambas as
economias apresentam, antes de tudo, perfis
complementares. O Brasil é um grande produtor de
bens primários, como extratos minerais e produtos
agroindustriais, muito demandados pelo Japão. No ano
passado, as exportações brasileiras para o Japão
somaram US$ 2,77 bilhões.

O mercado brasileiro, de sua parte, é um atraente
destino para as exportações japonesas, principalmente
produtos manufaturados – sejam máquinas pesadas,
eletroeletrônicos ou automóveis. Em 2004, o Brasil
comprou US$ 2,87 bilhões em mercadorias japonesas.

Rodovia dos Imigrantes, uma das mais modernas do País:

investimento da iniciativa privada
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O volume de negócios realizado entre os dois países,
que registrou o maior movimento da década em 2004,
promete intensificar-se ainda mais a partir da missão
brasileira ao Japão, pois os contatos comerciais
priorizam a diversificação e a sofisticação das pautas
de exportação de ambos os países. Desta forma, o Brasil
deve começar a vender com mais intensidade produtos
manufaturados, como calçados, programas de
computador, móveis.

“Temos que ser criativos e encontrar novas fórmulas
para modernizar no comércio entre os dois países”,
assevera o embaixador Mario Vilalva, diretor do
Departamento de Promoção Comercial do Ministério
das Relações Exteriores do Brasil.

Vilalva chama a atenção para o envelhecimento da
pauta comercial Brasil-Japão, principalmente no que
se refere às exportações brasileiras, até hoje
fundamentalmente baseadas em produtos primárias.
Para demonstrar esse anacronismo, Vilalva revela uma
comparação: “Enquanto em nosso comércio com os
Estados Unidos cada dois quilogramas exportados
equivalem a um quilograma de mercadoria importada,
nas trocas com o Japão temos que vender quarenta e
cinco (45) quilogramas para poder comprar um
quilograma”

Os negócios japoneses com o Brasil porém vivem
uns bons momentos. O Brasil foi a sexta nação do
mundo que mais recebeu recursos do Banco Japonês

Porto de Santos, o maior da América Latina:

modernização resulta em maior eficiência operacional
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ANÚNCIO HONDA



A visita do presidente Lula e de sua comitiva ao
Japão nasceu de um convite feito pessoalmente pelo
primeiro-ministro japonês Junichiro Koizumi, durante
sua passagem pelo Brasil em setembro de 2004. Na
mesma oportunidade, um almoço que reuniu os dois
mandatários foi o responsável pela conclusão de uma
negociação que já durava 32 anos: a liberação das
exportações brasileiras de manga para o mercado
japonês – até então proibidas. O veto baseava-se no
perigo de contaminação da fruta brasileira, embora há
muitos anos tivesse sido desenvolvida uma tecnologia
perfeitamente idônea para afastar esse risco.

Koizumi experimentou o produto brasileiro como
sobremesa e isso foi decisivo para que o nó fosse
desfeito. Em janeiro deste ano, o primeiro lote de
mangas brasileiras desembarcou em território japonês.
Símbolo mais recente da confiança mútua entre as duas
nações, o negócio da manga deve servir de inspiração
para empresários brasileiros e nipônicos em sua nova
fase de relacionamento.

de Cooperação Internacional (JBIC) em 2003, com um
total de US$ 6,9 bilhões em empréstimos.

Boa parte desses recursos foi aplicada em obras de
recuperação e proteção ambiental. Entre 2001 e 2004,
o investimento direto em companhias que atuam no
Brasil – o capital privado japonês direcionado ao setor
produtivo, segundo critério do Banco Central –, atingiu
US$ 3 bilhões.

É na área dos projetos ambientais e energéticos,
entretanto, que estão reservadas as mais promissoras
oportunidades. Um enorme leque de possibilidades foi
aberto a partir da entrada em vigência do Protocolo de
Quioto – o que ocorreu em fevereiro passado. E neste
aspecto, mais uma vez, as economias se mostram
complementares.

O Japão deve ser um dos principais protagonistas
do mercado de créditos de carbono criado com o
protocolo. De sua parte, o Brasil é o maior laboratório
de experiências em torno da produção e utilização
de novas fontes de energia limpa e renovável. O etanol
obtido a partir de tecnologia avançada plenamente
dominada pelo Brasil, e utilizado em veículos
misturado à gasolina ou puro. É um combustível
ambientalmente não agressivo, que pode ser também
usado na mistura queimada para a geração de energia
termoelétrica e desperta especial interesse japonês e
dos países asiáticos.

O exemplo da manga

10

M
in

is
té

rio
 d

as
 R

el
aç

õe
s 

Ex
te

rio
re

s



ANÚNCIO VALE



Brasil Marca de Excelência – Vossa Excelência
prepara-se para visitar o Japão, no próximo mês de maio.
Que resultados espera dessa iniciativa? Que avanços
políticos e econômicos poderão ser alcançados?

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva – O Japão
tradicionalmente foi o principal parceiro do Brasil na
Ásia como resultado de uma agenda bilateral muito
ampla e variada. Meu objetivo ao visitar o Japão é
recuperar o dinamismo e prioridade dessas relações,
perdidos nos últimos anos como resultado das
dificuldades, sobretudo econômicas, por que nossos
países passaram. Em Tóquio, vamos retomar e
aprofundar as discussões mantidas quando da vinda
do Primeiro-Ministro Koizumi ao Brasil, em setembro
passado, sobre o caminho à frente. O processo de
recuperação econômica por que passam nossas
respectivas economias agora permite que o Japão volte
a ser, como nos anos 70 e início dos 80, um dos
principais investidores estrangeiros no País. Na esfera
comercial, estamos superando os entraves em certas
áreas tradicionais – como, por exemplo, nas exportações
de carnes e manga – e identificando novas
oportunidades para produtos brasileiros. A introdução
do etanol como combustível no Japão, a partir da
exitosa experiência brasileira, é exemplo do rico
potencial comercial e de investimentos a ser
desenvolvido bilateralmente. No campo político,
sempre compartilhamos a fé no multilateralismo e na
solução pacífica das controvérsias. Por essa razão,
atuamos de forma conjunta em muitos foros
internacionais e, em particular, juntamos esforços na
defesa da reforma do sistema das Nações Unidas. Por
meio do G-4, integrado também por Índia e Alemanha,
temos defendido a renovação do Conselho de
Segurança, de forma a dar maior representatividade e
legitimidade ao sistema internacional de segurança
coletiva. Também na área ambiental, temos atuado em
parceria para dar eficácia ao Protocolo de Quioto.

Presidente Luiz Inácio Lula da
Silva viaja para o Japão com o
firme propósito de estreitar laços
econômicos, políticos e culturais
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BME – A visita do Primeiro-Ministro japonês
Junichiro Koizumi ao Brasil teve fortes componentes
pragmáticos e emocionais. Tomando por base as
tendências apontadas por essa visita, como o Senhor
antevê o futuro das relações Brasil-Japão?

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva – Os
muitos campos de cooperação mencionados acima
dão bem a noção dos interesses econômicos e
políticos concretos que nos unem. Diante do elevado
grau de diversificação e maturidade da agenda Brasil-
Japão, é natural que atuemos de forma pragmática,
buscando maximizar as importantes conquistas na
agenda bilateral, assim como nossas visões
convergentes a respeito da realidade internacional.
No entanto, é verdade que nossas relações também
têm um forte componente emocional, o que vem
reforçar esses objetivos pragmáticos. Desde 1908, o
Brasil foi o principal destino dos emigrantes
japoneses. Durante sua visita, o Primeiro-Ministro
Koizumi pôde sentir o elevado grau de integração
da comunidade japonesa na sociedade brasileira, de
que é prova o grande número de famílias nipo-
brasileiras que vivem no País e a presença marcante
de muitos descendentes de japoneses na vida
nacional. Ao mesmo tempo, vivem hoje no Japão
cerca de 275.000 brasileiros, que vêm contribuindo
com seu trabalho para o desenvolvimento tanto do
Brasil como do Japão. Não há melhor ilustração do
potencial da convivência e cooperação entre nossos
dois povos. Os laços de história e de família tornam

O Presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva e o

Primeiro-Ministro japonês Junichiro Koizumi: ação conjunta

para dinamizar negócios entre os dois países
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ainda mais intensa a cooperação na agenda bilateral.
São essas as bases sobre as quais continuaremos a
construir nossas relações.

BME – Em termos comerciais, o Senhor leva para
esse seu novo encontro com o Ministro Koizumi o
etanol como produto prioritário que o Brasil espera
colocar no mercado japonês? Quais outros produtos
são também prioritários?

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva – Estou
confiante de que minha visita a Tóquio contribuirá para
viabilizar a cooperação na área do etanol. Já a partir
da visita do Primeiro Ministro Koizumi, estamos
proporcionando ao lado japonês informações sobre
aspectos econômicos e ambientais desse produto, de
cuja produção o Brasil é pioneiro no mundo. Prevejo
um extraordinário potencial de penetração do etanol
no mercado japonês. Além disso, há espaços a explorar
em muitas outras áreas, como no agro-negócio e no
setor mineral, para citar apenas duas.

BME – A visão compartilhada quanto à reforma da
Organização das Nações Unidas, para que tanto Brasil
quanto Japão tenham assento permanente no
Conselho de Segurança, resultará em ações políticas
conjuntas? De que maneira?

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva – Com
certeza sim, porque Brasil e Japão têm visões
complementares da realidade internacional. Já atuamos
juntos, por exemplo, em Timor-Leste, onde cooperamos
com as Nações Unidas, desde 1999, para ajudar os
timorenses a construir o seu Estado soberano e preparar
o caminho para o desenvolvimento sustentável. Temos
uma compreensão dos problemas da construção da
paz que não é exclusivamente militar, que engloba
também os problemas de consolidação da democracia
e de desenvolvimento econômico e social. No que diz
respeito diretamente ao Conselho de Segurança,
integramos, como já adiantei, o G-4 para levar adiante
uma proposta de reforma do Conselho que assegure
maior transparência e credibilidade às ações de
segurança coletiva por parte das Nações Unidas.

BME – Como Brasil e Japão podem atuar em
conjunto no âmbito dos Objetivos do Milênio
estabelecidos pela ONU?

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva – O Brasil,
junto com outros países, está promovendo uma
iniciativa – a Ação Internacional contra a Pobreza e a
Fome – de mobilização não só de recursos, mas
também de atenção política no mais alto nível, que se
encaixa plenamente nos Objetivos do Milênio das
Nações Unidas. É inaceitável que, com a capacidade
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de produção que o mundo
tem hoje, com os recursos
tecnológicos de que
dispomos, quase um
bilhão de pessoas
continuem não tendo
meios para alimentar suas
famílias. O Japão é um
grande e tradicional
provedor de cooperação
internacional para o
desenvolvimento, o que
respeitamos muito. Acho
que o melhor caminho é
nos juntarmos no apoio às
Nações Unidas, que é o
foro natural onde países
desenvolvidos e em
desenvolvimento podem
formular consensos e
trabalhar em conjunto.
Não podemos nos
acostumar com essa
tragédia humana da fome
e da pobreza extrema,
como se fosse inevitável, porque não é. No passado, o
imigrante japonês chegou ao Brasil, muitas vezes sem
nada, passou dificuldades, mas a geração seguinte já
era próspera. Portanto, a mudança é possível, temos
de aprender a reproduzir as experiências de sucesso e
derrotar o pessimismo e o conformismo.

BME – Como países em estágios distintos de
desenvolvimento econômico, como Brasil e Japão
podem estabelecer relações políticas e econômicas que
sejam favoráveis e justas para ambos?

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva – A diferença
entre nossos estágios de desenvolvimento não é um
entrave ao fortalecimento das relações bilaterais. Ao
contrário, dá margem à identificação de
complementaridades, das quais podem resultar
benefícios para ambos. Isso requer, por um lado, ações
comuns que nos permitam conhecer melhor um ao
outro, de modo a ter uma visão mais clara de nossas
vantagens comparativas. Não é necessário fazer um
esforço muito grande para identificar um grande
número de áreas potenciais de ação conjunta. Temos
alta competitividade no agro-negócio, onde o Japão
constitui um grande mercado importador. Somos
importantes fornecedores de matérias primas essenciais
ao funcionamento da economia japonesa, enquanto
o Japão é um exportador líquido de capitais, que podem
nos ajudar a aperfeiçoar nossa rede de infra-estrutura.

O Presidente Luiz Inácio Lula

da Silva discursando na

ONU: proposta de articulação

dos países que integram as

Nações Unidas em torno da

Ação Internacional contra a

Pobreza e a Fome
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Temos uma indústria doméstica que se aprimora
progressivamente, em termos de capacidade produtiva
e perfil tecnológico, enquanto o Japão é um dos líderes
mundiais na exportação de bens de alta tecnologia.
Dispomos de produtos e tecnologias na área ambiental
– como, por exemplo, o etanol – que podem contribuir
muito positivamente para que o Japão se conforme às
regras do Protocolo de Quioto. Por outro lado, requer
também regras claras, justas e não-discriminatórias para
nossas relações econômicas bilaterais. Para isso,
estamos trabalhando para eliminar restrições
desnecessárias à expansão do comércio bilateral, tais
como as que enfrentamos nas nossas exportações de
carne para o Japão.

BME – Como esses dois
países podem cooperar
mutuamente no campo
econômico, científico e
tecnológico? O que o Brasil
tem a oferecer ao Japão e o
que espera desse parceiro?

Presidente Luiz Inácio
Lula da Silva –A agenda com
o Japão na área de ciência e
tecnologia está longe do
nosso potencial. A cooperação
bilateral tem como marco o
Acordo firmado em 1985, que
lista uma série de setores
prioritários. Vamos revisar
esses objetivos e identificar
novos campos de cooperação,
levando em conta nossas
complementaridades e as
transformações vividas por
ambos os países nos últimos
anos.  Uma coisa é certa: o
fato de termos estágios
distintos de desenvolvimento
econômico, volto a dizer, não deve impedir a busca de
oportunidades mutuamente vantajosas de cooperação
que ajudem a aprimorar nossas instituições de pesquisa
e nossos sistemas produtivos.

BME – Quais as perspectivas de incremento do
investimento direto japonês no Brasil e de aumento
do comércio bilateral? Que setores Vossa Excelência
considera prioritários para esses investimentos?

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva – Na fase
do chamado “milagre brasileiro”, entre o final dos anos
60 e a década de 70, o Japão foi uma das principais
fontes de investimento direto estrangeiro no Brasil. Nas
décadas de 80 e parte da década de 90, essa relação

O Primeiro-Ministro

Koizumi, durante visita

ao Brasil: reforçando

relações econômicas
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foi prejudicada pelas dificuldades econômicas que
enfrentamos. As condições, no entanto, mudaram.
Melhoraram as perspectivas de crescimento econômico
no Japão. O Brasil conduziu um amplo programa de
reformas estruturais; conquistou a estabilidade
macroeconômica; afirmou o MERCOSUL como ator
central do processo de integração regional; obteve
ganhos de competitividade em vários setores da
economia, sobretudo, naqueles com forte potencial
exportador. Esses aspectos serão abordados em
seminário sobre oportunidades de investimento
durante minha visita ao Japão. Vamos organizar
seminários temáticos sobre etanol, turismo e tecnologia
da informação e vamos avaliar as oportunidades que
as parcerias público-privadas abrem para a cooperação
nesses setores.

BME – Qual a agenda do Governo brasileiro com
relação aos brasileiros que trabalham e residem no Japão?

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva –
Almejamos que a comunidade brasileira no Japão,
que hoje é da ordem de 275.000 pessoas, encontre,
no Japão, as mesmas condições de inserção que a
comunidade japonesa encontrou no Brasil. É certo que
esse processo não pode se dar de forma abrupta, que
leva tempo. Mas não podemos perder de vista essa
meta. Pretendo discutir com o Primeiro-Ministro
Koizumi fórmulas concretas para melhor integrar os
brasileiros à sociedade japonesa. Sabemos que
educação e saúde são elementos decisivos para
melhorar as condições de vida de qualquer cidadão,
ainda mais se for emigrante. Por isso, vamos explorar
formas de facilitar o acesso dos cidadãos brasileiros
ao ensino e a serviços de previdência social.

BME – E em relação ao centenário da imigração
japonesa, que se comemorará em 2008?

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva – Será sem
dúvida uma grande festa. Vamos celebrar o espírito
de acolhimento e solidariedade que distingue o povo
brasileiro, e que nos permitiu construir uma sociedade
de diversidade cultural e étnica. Vamos lembrar a
grande contribuição prestada pela colônia japonesa
à prosperidade nacional. Estou certo de que
recordaremos também o importante aporte da
comunidade brasileira no Japão. Será uma boa ocasião
para estudarmos formas de reforçar a inserção da
comunidade japonesa no Brasil e da comunidade
brasileira no Japão. A valorização desse patrimônio
humano tem de ser um objetivo permanente de
ambos os Governos e os festejos de 2008 serão
oportunidade ímpar para celebrarmos esses valores
tão caros a nossas sociedades: solidariedade e
cooperação na diversidade. 17
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Para aumentar participação no
mercado brasileiro ou para ingressar
no País, empresas japonesas
programam investimentos de US$ 2,1
bilhões somente nos próximos meses

CELIA DEMARCHI

As relações comerciais entre Brasil e Japão vivem
um momento de grande atividade. A temperatura dos
negócios pode ser medida pelo crescimento do
comércio bilateral em 2004: o volume de transações
ficou próximo dos recordes históricos dos anos de 1990,
somando US$ 5,64 bilhões, US$ 805 milhões mais do
que em 2003, o que significou incremento de 16,7%.

Outro indicador é o crescimento do volume de
investimentos japoneses diretos feitos no Brasil – que
somaram quase US$ 3 bilhões nos últimos quatro anos
–, e devem ser encorpados em mais US$ 2,1 bilhões
nos próximos meses, conforme apurou a reportagem
de Brasil Marca de Excelência.

Boa parte destes investimentos está sendo aplicada
em áreas em que as empresas japonesas já têm forte
presença no mercado brasileiro, como nos setores de
celulose, siderurgia, logística, indústria automobilística
e eletroeletrônica. Além destas áreas, o capital japonês
também está focando novos campos de atuação, como
o de exploração de gás natural, produção de etanol e
projetos relacionados às compensações de crédito
carbono previstas no protocolo de Quioto.

“O Brasil desperta grande interesse das empresas
japonesas, principalmente por contar com boa
disponibilidade de recursos naturais; por ser um grande
produtor de alimentos e pelo bom desempenho de
sua economia”, confirma Teiji Sakurai, presidente, em
São Paulo, do Japan External Trade Organization (Jetro).

Uma boa medida desse interesse pode ser extraída
de investimentos como os da Celulose Nipo-Brasileira
(Cenibra), empresa controlada pela Japan Brazil Paper
and Pulp Resources Development – JBP. Uma das
maiores fabricantes de celulose do mundo, a Cenibra
está injetando US$ 1 bilhão para ampliar a produção,18
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hoje em torno das 900 mil toneladas anuais, sob a
coordenação da Itochu, a terceira maior trading do
Japão com faturamento da ordem de US$ 100 bilhões.
Destes recursos, US$ 250 milhões serão aplicados até
2006.

A Cenibra é um bom exemplo do tipo de negócio
que os japoneses vislumbram no Brasil, ao combinar a
fartura de recursos naturais do País com a forte
demanda nipônica por matérias-primas – a companhia
exporta 95% de sua produção, a maior parte, cerca de
40%, para o Japão.

Mesma estratégia é trilhada por empresas como a
Usiminas (Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais), cujo
acionista principal, a Nippon Steel, anunciou, no final
ano passado, investimento da ordem de US$ 600
milhões para aumentar sua capacidade de produção.

Maior fabricante de aços planos da América Latina,
a companhia colheu no ano passado um lucro recorde
de aproximadamente US$ 800 milhões, relativos ao

Nos trilhos do crescimento: privatizadas,

ferrovias ganharam maior competitividade
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faturamento de US$ 4,4 bilhões, movimentados com
a produção de mais de 8 milhões de toneladas.

O crescimento econômico brasileiro tem gerado
também novas oportunidades. O das exportações
brasileiras no ano passado, por exemplo, foi logo
percebido pela trading japonesa Mitsui. Depois de ter
aplicado US$ 830 milhões na compra de ações da
Valepar, controladora da Companhia Vale do Rio Doce,
a empresa – que fatura 130 bilhões de dólares em todo
o mundo – ingressou no ramo de logística no País.

O grupo iniciou atividades no segmento ferroviário,
ao investir US$ 50 milhões na aquisição de 650 vagões
ferroviários, que foram alugados para a operadora ALL
Logística. Os planos da Mitsui neste segmento estão
delineados para até 2007, com a aquisição de outros
seis mil vagões, negócio que exigirá investimentos
superiores a mais US$ 300 milhões.

A trading Marubeni, uma das cinco maiores do
Japão, com faturamento de US$ 74,6 bilhões em 2004,
por seu lado, estuda investimentos em vários grandes
projetos na área de infraestrutura no Brasil, país no
qual atua há exatos 50 anos.

O dinamismo do mercado interno brasileiro
também não passa despercebido pelas empresas
japonesas. É o caso, por exemplo, do mercado de
veículos automotores, cuja produção atingiu o recorde
de 2,2 milhões de unidades no ano passado, 29,2%
superior à de 2003. E o fôlego do setor não dá mostras
de arrefecimento: no primeiro trimestre deste ano já
foram produzidas 12,5% mais unidades em
comparação com o mesmo período de 2004.

Fábrica da Honda, em Indaiatuba, São Paulo: investimentos

da empresa no País superam US$ 1 bilhão

20

M
in

is
té

rio
 d

as
 R

el
aç

õe
s 

Ex
te

rio
re

s



ANÚNCIO PETROBRAS



Para acompanhar esse ritmo de crescimento, as
montadoras japonesas estão colocando em curso seus
projetos de investimentos. A Honda, por exemplo,
programa investir US$ 166 milhões no Brasil este ano,
o que elevará o total de recursos já aplicados pela
empresa a mais de US$ 1 bilhão, desde 1976, quando
montou, em Manaus, Amazonas, sua primeira fábrica,
de motocicletas, da qual saíram 1 milhão de unidades
em 2004, um outro recorde.

Com os investimentos, a empresa pretende reforçar
sua posição no mercado interno, aumentando as vendas
de motocicletas e de automóveis com os modelos Civic
e Fit, produzidos na fábrica de Sumaré, São Paulo,
instalada há nove anos: “O mercado interno brasileiro
tem enorme potencial de crescimento, principalmente
a partir dos sinais de consolidação do processo de
estabilização econômica”, diz Tetsuo Iwamura, diretor-
presidente da Honda na América do Sul.

O potencial do mercado de motocicletas está na
mira dos executivos da também japonesa Yamaha,
instalada no Brasil desde o final da década de 1970.
Para duplicar a produção e a sua rede de
concessionárias (que contará com 643 lojas até
dezembro), a companhia está aplicando US$ 126
milhões. A meta da empresa é comercializar 300 mil
motocicletas por mês até o final deste ano.

Com a produção de veículos em alta, os
fornecedores do setor também estão investindo no
Brasil. A Bridgestone/Firestone, maior fabricante de
pneus e artefatos de borracha do mundo, por exemplo,
decidiu, no ano passado, construir uma nova fábrica
em Camaçari, Bahia, à qual destinará US$ 280 milhões,
com a meta de produzir 8 mil pneus por dia, já a partir
do próximo ano.

Com forte presença no mercado de protetores para
carga de caminhões, a Sansuy Indústria de Plásticos é
uma empresa que se destaca entre as criadas por
membros da comunidade japonesa no Brasil.
Recentemente, a Sansuy recebeu um convite do
Ministério de Economia, Indústria e Comércio do Japão
para apresentar o seu projeto de “Biodigestor”.

Os bons resultado da economia brasileira também
estão empolgando os fabricantes japoneses de
eletroeletrônicos. É o caso da Panasonic, que opera há
mais de 30 anos no País, com duas unidades industriais:
uma em Manaus, Amazonas, e outra em São José dos
Campos, São Paulo.

Satisfeita com o crescimento “de dois dígitos”
contabilizado em 2004, – “o melhor dos últimos anos”,
segundo o gerente de relações externas José Mariano
Filho, – a companhia decidiu investir US$ 10 milhões
em programas de desenvolvimento tecnológico,
baseada no forte crescimento das vendas de
equipamentos digitais, como as TVs de plasma.22
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Outra grande do segmento, a Sony investe cerca
de US$ 10 milhões por ano em suas linhas de produção
no País. A empresa decidiu focar sua ações em 2005
nos segmentos de aparelhos de TV de tela grande,
DVDs, câmeras digitais e, sobretudo, home theaters –
cuja demanda, segundo a empresa, chegou a superar
a oferta em 2004.

O mercado também é favorável à NSK, que possui
no Brasil a maior fábrica de rolamentos de esfera da
América Latina. A excepcional produtividade dessa
unidade, a levou a bater, em 2004, o seu próprio
recorde, com uma produção de 3.950.000 rolamentos/
mês (o que representa uma produção diária de 1,5
milhão de esferas para rolamento).Hoje, mais de
150.000 rolamentos são produzidos diariamente na
planta da empresa, localizada em Suzano (SP).

Está instalada também no interior paulista
também, mais precisamente no município de Limeira,
a base da divisão Fastening da América do Sul da YKK
do Brasil – maior fábrica da companhia no continente.
A unidade industrial é objeto de investimentos da
ordem de US$ 30 milhões, cujo objetivo é diversificar
e aumentar a produção anual de botões metálicos,
fechos, argolas e zíper das atuais 300 milhões para
500 milhões de unidades.

Outro mercado que merece atenção cada vez maior
por parte das empresas japonesas é o de alimentos. Maior
fabricante de aminoácidos do mundo, a Ajinomoto
anuncia investimentos de US$ 86 milhões na construção
de uma nova unidade industrial em Pederneiras, São

Fábrica da Sansuy se destaca entre as criadas por membros da

comunidade japonesa no Brasil
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Paulo, para produzir, a partir do segundo semestre de
2006, 60 mil toneladas anuais de lisina – ingrediente
básico para ração de aves e suínos. Essa fábrica vai atender
principalmente o mercado externo.

 No ano passado, a Ajinomoto já havia ampliado
sua fábrica do realçador de sabor glutamato
monossódico, o que demandou US$ 66 milhões. A
partir do segundo semestre deste ano, a fábrica desse
produto, em Limeira, também no estado de São Paulo,
passará a produzir 4 mil toneladas de aminoácidos para
a indústria farmacêutica e de alimentos funcionais por
ano, mercado mundial de 17 mil toneladas, do qual a
companhia detém 60%.

No campo da prestação de serviços opera no Brasil
há quase um século a NYK Line (Nippon Yusen Kaisha).
Uma de suas embarcações, o navio Kanagawa Maru,
partiu de Kobe em 1912, com destino à Europa levando
1.416 imigrantes a bordo. Porém fez uma viagem especial
para Santos, onde desembarcou alguns dos primeiros
imigrantes japoneses. Atualmente,  a empresa oferece
três linhas de serviço: Full-Container para o Extremo-
Oriente e norte da Europa e outra RoRo para os EUA.

O espaço para o crescimento de negócios entre
empresas brasileiras e japonesas, entretanto, ainda é
muito grande. “Só agora os japoneses começam a se
dar conta do leque de oportunidades aberto pelo atual
ciclo de crescimento econômico brasileiro”, diz Emi Imai,
da consultoria Mitsuwa Investimentos: “Com a ascensão
recente de nisseis e sanseis a cargos importantes nas
multinacionais japonesas, isso começa a mudar”, diz
ela. “Com este contato direto, fica mais fácil mostrar às
matrizes o potencial da economia brasileira”.

A NYK está ligada há quase um século à

história e economia do Brasil24
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Brasil Marca de Excelência - A visita do primeiro-
ministro japonês Junichiro Koizumi ao Brasil teve uma
importância muito grande. Tomando por base as
tendências apontadas por essa visita como o senhor
antevê o futuro das relações Brasil-Japão?

Embaixador Horimura - Historicamente, Japão
e Brasil possuem uma relação profunda em áreas
amplas como política, economia, cultura, sociedade
etc. Em especial, o elo humano formado pela
imigração japonesa, com cem anos de história, tem
um sentido importante nas relações bilaterais. Relações
econômicas intensas, estreitadas por vultosos
investimentos japoneses nos anos 70, foram
importantes tanto para o Brasil, que pôde se firmar
como um país exportador de matérias-primas, como
para o Japão, que assim garantia os recursos na-turais
necessários ao seu crescimento econômico. As relações
econômicas variam segundo as circunstâncias de cada
momento histórico e, considerando as atuais
potencialidades dos dois países, sua relação mostra-
se aquém do nível máximo, havendo espaço para a
revitalização das relações comerciais e do investimento.
De qualquer modo, com as visitas dos líderes, espera-
se que se estreitem ainda mais as relações
nipo-brasileiras, reforçadas pelos laços construídos
tradicionalmente em áreas diversas.

BME - Existe uma visão compartilhada por Brasil e
Japão quanto à reforma da Organização das Nações
Unidas, para que tanto Brasil quanto Japão tenham
assento permanente no Conselho de Segurança? Essa

Em entrevista exclusiva a Brasil
Marca de Excelência, o
embaixador do Japão no Brasil,
Takahiko Horimura, afirma que
seria interessante se Brasil e Japão
estudassem um Acordo de Parceria
Econômica (EPA)
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visão poderá resultar em
ações políticas con-
juntas? De que maneira?

E m b a i x a d o r
Horimura  - Japão e
Brasil consideram
importante aumentar a
representatividade da
ONU, em especial o
Conselho de Segurança,
parti lham da mesma
percepção sobre a
necessidade de uma
reforma que amplie o
número de membros
permanentes e não-
permanentes do
Conselho de Segurança,
aí incluindo países
industrializados e em
desenvolvimento, na
condição de novos
membros permanentes.
Japão e Brasil, ao lado
da Alemanha e da Índia,
baseados na percepção
compartilhada de que
ambos são candidatos
justos a membros permanentes do Conselho de
Segurança ampliado, cooperam e exercem esforços
diplomáticos conjuntos em favor da reforma.

BME - Em sua opinião, como vão evoluir as
relações comerciais bilaterais de agora em diante?

Embaixador Horimura - Visando uma evolução
maior das relações comerciais, a vitalização do
investimento das empresas japonesas no Brasil deve
aumentar a importação de peças do Japão e
exportação de produtos acabados para o Japão. Se o
Brasil esforçar-se para elevar o nível de acesso ao
mercado japonês, o maior da Ásia, espera-se um
aumento ainda maior das exportações. Muitos
empresários brasileiros acompanham o presidente Lula
na visita ao Japão. Ao mesmo tempo, a Nippon
Keidanren (Federação Empresarial do Japão) e a CNI
vão realizar uma reunião conjunta do Comitê de
Cooperação Econômica Japão – Brasil. Espera-se que,
nessas ocasiões, se acelerem os negócios concretos.

BME - Qual a possibilidade de um Acordo de Livre
Comércio (FTA) Mercosul-Japão ou Brasil-Japão?

Embaixador Horimura - Em minha opinião,
“amarrar” o Japão, núcleo do círculo econômico asiático,

Para o embaixador do

Japão no Brasil, Takahiko

Horimura, é necessário

expandir o conhecimento

das empresas japonesas

sobre o Brasil
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ao Brasil / Mercosul, núcleo do círculo econômico sul-
americano, não só seria proveitoso para ambos os lados,
como traria uma revitalização no sentido verdadeiro das
relações econômicas entre Japão e Brasil. Como quadro
legal para que isso se concretize, seria importante, no
médio prazo, estudar a possibilidade de uma EPA entre
Japão e Brasil / Mercosul.

BME - Qual é a agenda sobre a qual ambos os
países cooperam nas negociações da OMC?

Embaixador Horimura - O Japão avalia que o
Brasil, através do G20, desempenha um papel
importante para levar adiante as negociações na área
agrícola. Nossas posições são diferentes, mas Japão e
Brasil concordam, por exemplo, quanto ao subsídio e
crédito para exportação na área agrícola. Quanto às
regras antidumping, o Brasil está no grupo dos
“friends”, com os quais compartilhamos a mesma
posição. Esperamos poder colaborar nessas áreas e levar
adiante as negociações. Quanto às áreas não-agrícolas,
de serviços e facilitação de comércio, tenho grande
esperança  de que o Brasil – maior nação industrial da
América do Sul, dono de uma indústria aeronáutica
mundialmente competitiva e cada vez mais competitivo
nas exportações – , colabore com o Japão, como já
vem fazendo na agricultura, e desempenhe um papel
ativo no progresso das negociações.

BME - O que o senhor espera do Brasil na área
econômica?

Embaixador Horimura - Percebo que um dos itens
mais importantes na agenda para o fortalecimento das
relações econômicas entre os dois países é aumentar o
investimento japonês no Brasil. Isto significa, para o
Japão, garantir o mercado brasileiro e fortalecer o pólo
de exportação em outras áreas. Do ponto de vista do
crescimento sustentável do Brasil, este país poderá
incrementar sua competitividade internacional com a
transferência de tecnologia proporcionada por tais
investimentos e obter divisas estrangeiras. Assim, noto
que o aumento de investimentos japoneses é
fundamental para ambos os países. Para isso, é
necessário expandir o conhecimento das empresas
japonesas sobre o Brasil e, ao mesmo tempo, construir
um ambiente de investimento atraente por meio da
diminuição do chamado “custo Brasil”, apontado
atualmente, e da eliminação da regulamentação que
impede a introdução de tecnologia. Além disso,
esperamos que se fortaleça ainda mais a cooperação
bilateral em áreas como recursos naturais, cuja oferta
vem-se contraindo, e recursos ambientais, tais como
medidas para a solução da questão das mudanças
climáticas (CDM – Clean Development Mechanism).
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BME - Qual a visão do governo japonês com
relação aos japoneses e seus descendentes que
trabalham e residem no Brasil?

Embaixador Horimura - A comunidade nikkei
é um elemento importante que sustenta as relações
bilaterais. A contribuição dessa comunidade em
diversas regiões do Brasil, até agora, tem sido
importante para o desenvolvimento sócio-
econômico do país. Eu gostaria de reiterar meu
respeito pelo esforço e pelo papel dos imigrantes
japoneses e seus descendentes. O governo japonês,
em colaboração com o Brasil, continuará prestando
o apoio necessário.

BME - E em relação à comemoração do centenário
da imigração japonesa, o que ocorrerá em 2008?

Na visita do Primeiro-Ministro Koizumi ao Brasil,
em setembro do ano passado, ambos os governos
concordaram em celebrar 2008 como “Ano do
Intercâmbio Japão – Brasil” e colaborar para que esta
se torne uma oportunidade para o desenvolvimento
mais amplo das relações bilaterais. Continuam os
preparativos para realizar, em 2008, não só uma
cerimônia, como também diversos eventos
comemorativos, principalmente nas áreas de
intercâmbio cultural e humano.
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Com 275 mil membros, colônia
brasileira é a terceira maior do Japão,
atrás apenas da coreana e da chinesa

LUIZ CINTRA

Há quinze anos, quando os primeiros descendentes
de japoneses nascidos no Brasil começaram a
desembarcar no Japão, ninguém imaginaria que
chegariam a ter a expressão que possuem hoje. Em
meados da década de 80, o total de brasileiros residindo
em território japonês somava alto em torno de 2 mil
imigrantes. Hoje, esse contingente soma mais de 275
mil nikkeis, compondo a terceira maior colônia de
estrangeiros no Japão, atrás apenas dos coreanos, com
635 mil residentes, e dos chineses, com 335,5 mil.

A trajetória de crescimento da população dekassegui,
entretanto, não foi linear. O pico ocorreu no final da
década de 80, quando a taxa de crescimento anual
chegou a quase 300%, de acordo com números do
Ministério da Justiça do Japão. E continuou registrando

A colônia brasileira no Japão só é menor do que

a residente nos Estados Unidos
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um crescimento acelerado na década seguinte. Entre os
anos de 1990 e 1995, o número de brasileiros residentes
no Japão mais que triplicou, e a presença de
trabalhadores brasileiros no país continua a aumentar.

Vale destacar que, ao contrário da emigração
brasileira para os EUA, o fluxo migratório para o Japão
foi intermediado pelas agências de recrutamento de
trabalhadores, que de certa forma definiram algumas
características que a população dekassegui consolidou.
Uma delas é o fato de a comunidade ser mais
fragmentada, em vez de concentrada em alguns
grandes centros, como ocorre com a população
brasileira residente nos EUA.

As situações de profissionais brasileiros que atuam
no Japão são diversas. É possível encontrá-los nas mais
variadas atividades, ocupando muitas vezes postos de
comando de primeiro escalão. Basta lembrar a presença
de Carlos Ghosn, o celebrado presidente e CEO da
Nissan, ou o ex-craque da seleção brasileira Arthur
Antunes Coimbra, o Zico, técnico da seleção japonesa
de futebol e de longe o principal responsável pela
brilhante campanha do time nas eliminatórias asiáticas
da Copa da Alemanha de 2006.

O time comandado pelo técnico Zico, também
conhecido no Brasil como o Galinho de Quintino, numa



referência a seu modo
de jogar e ao bairro em
que nasceu, no Rio de
Janeiro, conseguiu seis
vitórias em seis jogos,
com um saldo de 15
gols a favor do Japão.
Essa dobradinha nipo-
brasileira não deixa de
ser um símbolo im-
portante dessa parceria
histórica, com todos os
seus aspectos eco-
nômicos e também
culturais. E isso em
pleno ano do galo, de
acordo com o tra-
dicional calendário
chinês, tão popular
entre os japoneses.

Mas a importância
dos dekasseguis para o
Brasil também merece ser
destacada. Isso porque o
Japão repre-senta o
terceiro destino preferido
dos brasileiros que se
aventuram em terras estrangeiras. De acordo com o
Ministério das Relações Exteriores do Brasil, a comunidade
dekassegui fica atrás apenas da comunidade brasileira
nos Estados Unidos, onde residem atualmente 600 mil
brasileiros, e para o vizinho Paraguai, onde vivem hoje
460 mil “brasiguaios”, como são chamados os brasileiros
que cruzam a fronteira paraguaia.

Na balança externa brasileira, são importantes como
fonte de remessa contínua de dólares, enviados
mensalmente a familiares que continuam morando no
Brasil. Para alegria das autoridades monetárias
brasileiras, os dekasseguis enviam em média US$ 2
bilhões de dólares ao Brasil.

De olho nesse nicho de mercado, algumas
empresas e bancos brasileiros estão ampliando a
oferta de serviços. Uma campanha publicitária
realizada pelo Bradesco, o maior banco privado
brasileiro, em canais de TV japoneses dá uma boa
medida da disposição dessas empresas. O garoto-
propaganda, como não poderia deixar de ser, foi o
craque Zico. Já a operadora de telefonia celular Claro
já permite a seus usuários paulistanos usar
normalmente seu celular quando estiverem em
viajando pelo Japão.

Para manter os vínculos dos dekasseguis com o
Brasil, lideranças empresariais brasileiras articularam um
apoio importante para que esse dinheiro seja bem

Carlos Ghosn: um brasileiro

no comando da Nissan
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aproveitado. Uma parceria do Sebrae (Serviço Brasileiro
de Apoio a Pequena e Média Empresas) e do BID (Banco
Interamericano de Desenvolvimento), anunciada em
abril, criou um programa de desenvolvimento
profissional para capacitar os dekasseguis que desejam
abrir um negócio e assim garantir um retorno seguro
ao Brasil.

Por coincidência, o diretor de administração e
finanças do Sebrae Nacional, Paulo Okamotto, que
selou a parceria com Franscico Iglesias, do BID, é
um dos milhares de descendentes de japoneses que
vivem no Brasil.

A parceria entre o Sebrae e o BID foi o resultado,
na verdade, de uma idéia que surgiu entre os próprios
dekasseguis, por meio da ABD (Associação Brasileira
de Dekasseguis), que
encaminhou ao Sebrae um
esboço do projeto.

A parceria entre a ABD
e o Sebrae também
resultou em uma pesquisa
importante para mapear a
comunidade de nipo-
brasileiros. De acordo com
a pesquisa, aplicada no
Brasil e no Japão, metade
dos brasileiros que
emigram para o Japão
pretende abrir um negócio
no Brasil com o dinheiro
que ganharem traba-
lhando. Trabalho, por
sinal, parece não faltar: a
jornada média dos
trabalhadores brasileiros
no Japão, ainda de acordo
com a pesquisa da ABD, é
de 60 horas semanais.

Na frente cultural, a
música popular parece ser
a preferida das artes
brasi leiras ao gosto
japonês. Desde o início da
carreira internacional da MPB brasileira, ainda no
final dos anos 50 e início dos anos 60, passando
pela música instrumental e agora pela versão
eletrônica de ritmos consagrados, incluindo a própria
Bossa Nova mas também o samba e suas variantes
jazzísticas. O fato é que cresce o interesse dos
japoneses pela música brasileira de qualidade, e
Caetano Veloso, Gilberto Gil, João Gilberto e mais
recentemente sua filha, Bebel Gilberto, são alguns
dos nomes que ao menos uma vez ao ano
comparecem em palcos japoneses.

O jornal “Tudo Bem”,

impresso em português,

veicula notícias de

interesse da comunidade

brasileira no Japão, que

soma mais de 275 mil

imigrantes

60
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Na capital do Estado de São Paulo,
onde vivem mais de 400 mil
descendentes de japoneses, existem
mais de 600 restaurantes típicos e são
impressos seis jornais em japonês

LUIZ CINTRA

A cidade de São Paulo orgulha-se de ser a principal
colônia de descendentes de japoneses fora do Japão.
Quem conhece essa metrópole, com mais de 18 milhões
de habitantes, sabe da força da presença japonesa, que
vai muito além dos limites territoriais do tradicional
reduto oriental, o  bairro da Liberdade.

Os números impressionam: a comunidade nipônica
de São Paulo soma quase 400 mil pessoas, sendo que
mais de 370 mil nasceram no Brasil, numa história de
mais de cem anos de convivência. A cidade abriga mais
de 600 restaurantes de comida típica japonesa, 100
associações de karaokê, mais de 600 praticantes do
tradicional sumô, mais de 1,2 mil sushimen trabalhando
para atender o aparentemente insaciável apetite
paulistano por sushis.

Esses números são o resultado de uma pesquisa
realizada pela Fundação Japão no início de 2004, cujo
objetivo era justamente o de mapear a presença
japonesa na maior e mais rica capital brasileira.
Abrangendo da gastronomia à música, dos esportes
ao artesanato, o volume de informações encontradas
foi tão grande que resultou na edição do “Guia da
Cultura Japonesa”, publicado pela Fundação Japão no
ano passado.

A presença japonesa, entretanto, não está restrita
à cidade de São Paulo. A comunidade é numerosa em
estados do Centro-Oeste, no Paraná e no Norte do País,
engajada, principalmente, em atividades
agroindustriais. É na capital paulista, entretanto, que
se mostra mais presente. Em São Paulo são impressos
pelo menos seis jornais, entre diários e semanais,
editados em japonês, incluindo os mais conhecidos São
Paulo Shimbun e Nikkei Shimbun.

A cultura japonesa também é expressa pela obra
de consagrados artistas descendentes de japoneses ou
residentes no Brasil há muitos anos, como os mestres
da pintura Manabu Mabe e Tomie Ohtake, que
completou 90 anos em 2004 e ganhou um centro
cultural com o seu nome.52
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O prédio onde o centro está instalado foi projetado
por um de seus filhos, o arquiteto Ruy Ohtake, também
autor do projeto da embaixada brasileira em Tóquio,
encomendado pelo governo brasileiro no início da
década de 80.

Em 2004, nas comemorações dos 450 anos da
cidade de São Paulo, a colônia japonesa também esteve
representada. No concurso oficial organizado pela
prefeitura da cidade para a escolha do logotipo que
marcou a festa dos 450 anos, o ganhador foi o artista
plástico nissei Celso Ninomyia, atualmente residente
em Tóquio. O projeto de Ninomyia foi elaborado em
parceria com o artista plástico paulistano Sérgio
Galhardi, e teve de dar conta do tema do concurso,
“Declare Seu Amor a São Paulo”.

A literatura também ocupa um espaço cada vez
mais importante na estante do brasileiro. Dois livros
de autores japoneses – “Musashi”, de Eiji Yoshikawa,
e de “Vagabond”, de Takehiko Inoue – foram muito
bem recebidos pela crítica especializada. “Musashi”
ficou várias semanas na lista dos mais vendidos,
enquanto que o mangá “Vagabond” conseguia atrair
não apenas o público jovem mas também o adulto.
Dois grandes sucessos editoriais.

Ao lado dos animês, os mangás são considerados
a expressão mais bem sucedida da cultura pop
japonesa, ganhando fãs mundialmente. Já chegou

Decoração típica do

bairro da Liberdade,

em São Paulo: cidade

concentra a maior

comunidade japonesa

fora do Japão
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inclusive à academia brasileira. Em 2003, a Universidade
Católica de Santos realizou o primeiro Seminário
Internacional de Cultura Pop Japonesa, tendo como
foco principal os vários aspectos dos quadrinhos
realizados no Japão.

De olho nessas experiências, editoras brasileiras já
investem em outros títulos da literatura japonesa
contemporânea, não apenas mangás, mas também
autores como o prêmio Nobel de literatura Kenzaburo
Oe, Tanizaki Jun´Ichiro e Mishima Yukio.

Investindo nas manifestações tradicionais, a
Fundação Japão também teve um papel importante
nos últimos anos, promovendo exposições e
espetáculos em várias cidades brasileiras. Grupos de
teatro clássico – nô e bunraku – vieram em excursões
ao Brasil, com uma generosa acolhida dos especialistas.
Faltou apenas a terceira vertente do teatro clássico
japonês, o kabuki, que na última hora não pôde
embarcar para o Brasil por conta dos atentados de 11
de setembro, período em que ocorreriam as
apresentações.

Além da imbatível culinária japonesa, cresce também
o interesse por outros aspectos da cultura do Japão. O
zen-budismo, por exemplo, ganha adeptos e há uma
extensa agenda de eventos para os interessados, de
retiros espirituais em mosteiros brasileiros a cursos de
meditação e ioga. O templo Busshinji, no bairro da
Liberdade, região central de São Paulo, criado pela monja
Coen, é um dos centros mais procurados.

Autora de uma coluna publicada diariamente em
um jornal paulistano, o Agora, que não é voltado
exclusivamente à comunidade nipônica, a monja Coen
é autora do livro “Viva Zen”, uma coletânea de suas
colunas. Como aconteceu com a saga “Musashi”, o
livro da monja Coen também tem fre-quentado as listas
dos mais vendidos.

Praticantes de judô

em academia paulista:

o estado de São Paulo

conta com mais de

20.000 atletas do

esporte54
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Petrobras investe US$ 1 bilhão em
parcerias com empresas japonesas para
explorar grandes reservas recentemente
descobertas no País e ampliar a rede de
distribuição de gás natural

PEDRO ROCHA

Decidida a promover o aumento da participação
do gás natural na matriz energética brasileira, a
Petrobras, maior empresa do País, colocou em
operação o chamado Projeto Malhas – que prevê a
construção e operação de uma rede de gasodutos
com 440 quilômetros de extensão entre Campinas
(SP) e Rio de Janeiro e 820 quilômetros ao longo da
costa do Nordeste.

Esse projeto, orçado em torno de US$ 1 bilhão, conta
com a participação de quatro grandes corporações
japonesas: Tokyo Gas (maior distribuidora de gás do
Japão), Mitsui, Mitsubishi e Itochu. O empreendimento
conta com o financiamento do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), do Japan
Bank for International Cooperation (JBIC), banco japonês
de fomento, além de outros bancos comerciais brasileiros
e internacionais.

O potencial do
projeto ganhou
maiores perspectivas
a partir da descoberta
feita pela Petrobras
em 2003 na Bacia de
Santos, de uma
gigantesca reserva de
gás natural, estimada
em 419 bilhões de
metros cúbicos. Trata-
se de uma reserva
duas vezes superior
aos depósitos totais
de gás conhecidos no
Brasil, estrategica-
mente situada pró-
xima aos grandes
centros de consumo
do País.

Gasoduto: os investimentos da

Petrobras na expansão da malha

somam cerca de US$ 5 bilhões50
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As obras para exploração desta reserva já foram
iniciadas e o gasoduto deve iniciar sua operação no
segundo semestre deste ano. “O aproveitamento do
gás da Bacia de Santos vai criar uma nova cadeia de
riquezas para a sociedade brasileira”, diz o diretor da
área de gás e energia da Petrobras, Ildo Sauer,
destacando o enorme potencial de aproveitamento
deste recurso natural.

O gás natural pode produzir eletricidade por meio
da co-geração e substituir o diesel no transporte urbano
– reduzindo o custo do transporte e melhorando o ar
das cidades. A Petrobras estuda também a ampliação
da rota de “gasodutos virtuais”, que consistem no
transporte de gás comprimido ou liquefeito para
atendimento a consumidores num raio de 200
quilômetros dos citygates.

Com a implantação do Projeto Malhas, a
capacidade de transporte de gás natural das malhas
de gasodutos da Nordeste será dos 9 milhões de metros
cúbicos/dia para algo em torno de 14 milhões previstos
para 2012. Já a capacidade de transporte da Região
Sudeste será ampliada em 13 milhões de metros
cúbicos/dia, nos próximos dois anos. Estima-se que
com a implantação do projeto sejam gerados mais de
10 mil empregos diretos, durante a construção dos
gasodutos, sendo superior a 70% o conteúdo nacional
do empreendimento.

“Chegou a hora e a vez do gás natural para a
economia brasileira”, destaca Sauer, lembrando que
o processo de desenvolvimento da economia do País
foi inicialmente impulsionado pela energia hidrelétrica,
hoje com espaço relativamente pequeno para crescer.

O gás natural, ao contrário, demonstra grandes
possibilidades, seja como insumo direto, seja como
indutor de novos negócios. O ritmo de aumento de
consumo do combustível, calcula o executivo, será da
ordem de 12% a 15% ao ano. Os investimentos feitos
pela Petrobras na prospecção, exploração e produção
de gás natural totalizam cerca de US$ 5 bilhões – sem
considerar as aplicações realizadas na distribuição, dos
quais US$ 2 bilhões foram destinados à implantação
do gasoduto Bolívia-Brasil (Gasbol).



JOÃO PAULO NUCCI

O governo brasileiro elegeu como uma de suas
prioridades para este e os próximos anos a ampliação
e modernização de seus sistemas e equipamentos de
infra-estrutura. Boa parte destes investimentos está
sendo viabilizada com a aprovação do modelo de
Parceria Público Privada (PPP), que regulamenta a
participação de empresas privadas na execução de
obras públicas (veja reportagem “Negócios Encurtam
Distância Entre Brasil e Japão” à página 5 desta edição).

Para dar sustentação ao processo de
crescimento econômico que o País
vive, governo e empresas investem em
projetos de infra-estrutura viária

Concessão de rodovias é estratégia para conservação

e expansão da malha rodoviária
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Somente em 2005, cerca de 7 mil quilômetros de
estradas serão reabilitados e outros 8 mil quilômetros
serão recuperados, a um custo de US$ 3 bilhões. Outros
três mil quilômetros de asfalto serão entregues à
iniciativa privada, em regime de concessão. Os
investimentos na expansão da malha ferroviária
também não ficam atrás.

O Plano de Revitalização de Ferrovias, iniciado em
2003, prevê o aporte de pelo menos US$ 1 bilhão por
ano para recuperar trechos problemáticos e criar novas
rotas, que irão se somar aos 28 mil quilômetros de
linhas atualmente em operação.

A recente liquidação da Rede Ferroviária Federal,
ex-estatal que praticamente monopolizava essa
modalidade de transporte no Brasil, é um claro atestado
da disposição governamental de contar com a
participação do capital privado no processo.

A reforma da malha ferroviária vai permitir um acesso
mais fácil aos portos, responsáveis pela exportação e pela
importação de volumes recordes de mercadorias no ano
passado e que também estão passando por rodadas de
investimentos para garantir que o crescimento da
economia seja absorvido com tranqüilidade.

O porto de São Sebastião, no estado de São Paulo,
passa no momento por um processo de modernização
exemplar. Criado nos anos 30, o terminal vai ganhar
dois novos atracadouros, além de uma estrutura viária
para criar uma nova base de exportações para o rico
interior paulista. O projeto todo vai consumir cerca
de R$ 1 bilhão.

No Estado do Rio de Janeiro, que possui três portos,
o investimento programado supera R$ 1,5 bilhão,
recursos que serão aplicados na modernização da infra-
estrutura. O governo federal vai entrar com pouco mais
de R$ 110 milhões e a iniciativa privada vai se
encarregar do restante.

Outros R$ 300 milhões dos cofres estatais já estão
destinados a obras de modernização dos portos de
Santos (São Paulo), Vitória (Espírito Santo), Rio Grande
(Rio Grande do Sul), Itajaí e São Francisco (ambos em
Santa Catarina). Novamente, a iniciativa privada vai
comparecer com seu quinhão: muitos desses
investimentos deverão acontecer no formato das
parcerias público-privadas (PPPs).

O porto de Santos merece um capítulo à parte neste
processo. Sozinho, o porto responde por 27% de toda
a movimentação da balança comercial brasileira, ou
7% do Produto Interno do País (PIB). No ano passado,
seu movimento cresceu 12,5%; nos últimos dez anos,
o movimento cresceu mais de 70%. E o ritmo de
expansão segue a passos largos em 2005. Desde 2003,
com pesados investimentos feitos pelo governo, o porto
passar por um processo de modernização e adequação
das instalações.48
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O entorno também vai receber importantes
melhorias, com a criação de duas avenidas perimetrais
e um anel viário portuário que visam desafogar o trânsito
da região e facilitar o fluxo de caminhões. Somando os
aportes das companhias privadas, o investimento em
Santos vai superar facilmente a casa do R$ 1 bilhão.

O Brasil possui 8 mil e quinhentos quilômetros de
litoral e 58 portos marítimos, todos localizados no Oceano
Atlântico. Para contornar essa determinação geográfica,
governo e iniciativa privada vêm buscando rotas
alternativas que acessem o Oceano Pacífico, encurtando
as distâncias que separam o Brasil dos mercados asiáticos.

Esse atalho é particularmente conveniente para os
exportadores brasileiros de grãos, como soja, minérios,
celulose e outras commodities, que estão abrindo rotas
alternativas pelos Andes, até portos de nações
banhadas pelo Oceano Pacífico, como o Chile (portos
de Antofagasta e Arica) e Peru (porto de Iquique).

Investidores japoneses já demonstraram interesse
em participar de projetos que resultem nesse objetivo.
As primeiras linhas de comunicação entre os centros
de produção brasileiros e o Oceano Pacífico estão sendo
abertas por rodovias, cruzando o Brasil Central e a
Bolívia. Há, entretanto, projetos para a implantação
de ferrovias ligando, por exemplo, os portos brasileiros
de Santos e de Paranaguá, no Paraná, no Oceano
Atlântico, ao porto de Antofagasta, no Chile.

Por trem ou caminhão, o fato é que a consolidação
destas novas rotas de acesso ao Oceano Pacífico deverá
promover uma redução da ordem de 7 mil quilômetros
na distância entre os centros produtivos brasileiros e
os mercados asiáticos.

Novos investimentos modernizam portos brasileiros
49
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Brasil Marca de
Excelência –  Brasi l  e
Japão têm uma longa
tradição de cooperação e
projetos conjuntos no
setor de agronegócio.
Ainda há espaço para
novos empreendimentos
binacionais,  joint-
ventures ou investi -
mentos diretos?
Ministro Roberto
Rodrigues – Sim,
principalmente a partir
dos acordos bilaterais que
estão sendo realizados.
Com relação aos projetos
conjuntos e de coope-
ração no setor do
agronegócio, Brasi l  e
Japão têm um acordo em
vigor na área agro-
pecuária, que é o “Enten-
dimento sobre Expor-
tação de Carnes Brasi-
leiras para o Japão”. Há
ainda outras duas pro-
postas em negociação
que são um acordo sobre
cooperação técnica em
procedimentos sanitários e fitossanitários e um
memorando de entendimento entre os ministérios
da Agricultura dos dois países para a criação de um
comitê consultivo agrícola.

O ministro brasileiro da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, Roberto
Rodrigues, pretende impulsionar a
venda de alimentos brasileiros para o
Japão a partir da realização de
acordos e ações bilaterais

Para o ministro da

Agricultura, Roberto

Rodrigues,

biocombustíveis, carnes e

frutas são os produtos

prioritários da pauta

brasileira para o Japão
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BME  – Quais as prioridades do agronegócio
brasileiro em relação ao Japão?
Ministro Roberto Rodrigues – A prioridade é na
área de biocombustível. Até o final de abril, estará
pronto um estudo-piloto para a implantação do
Programa Brasileiro de Agricultura Bionergética. Esse
programa será entregue aos japoneses em maio,
durante visita do presidente Luís Inácio Lula da Silva
àquele país. A intenção é mostrar o potencial
brasileiro na produção de biocombustível e as
necessidades de investimentos em logística e infra-
estrutura para atender a demanda de etanol do
mercado japonês. Além disso, as frutas frescas
brasileiras já começam a entrar no mercado japonês.
O Brasil começou neste ano a exportar manga para
o Japão. A próxima fruta que deve entrar no mercado
japonês é o caqui. As negociações entre as áreas de
defesa sanitária dos dois países já estão em
andamento. Além disso, é interesse do Brasil exportar
para o mercado japonês carne suína e bovina in
natura, carne processada, café orgânico, chá, uva,
melão e milho.

BME – Quais as perspectivas de expansão das
exportações brasileiras de produtos agropecuários para
o Japão e quais entraves devem ser superados para
que o comércio se incremente?
Ministro Roberto Rodrigues – O Brasil vem
procurando abrir o mercado japonês às suas
exportações de carne bovina e suína in natura e à carne
processada. O Japão não aceita os critérios de
regionalização de áreas livres de febre aftosa.
Entretanto, o Brasil tem negociado junto ao governo
japonês a flexibilização dessa exigência. Em 2003, o
Japão importou um total de US$ 2,13 bilhões em carne
bovina, US$ 3,85 bilhões em carne suína e US$ 1,02
bilhão em carne processada, representando um grande
mercado para os produtos brasileiros. Com relação
específica às exportações de carne suína, as
perspectivas são boas, pois o Japão não tem como
ampliar sua produção interna de suínos, em razão de
fatores ambientais, e o mercado consumidor cresce a
uma média de 10% ao ano.

BME – Em que estágio se encontram as negociações
envolvendo o fornecimento de álcool brasileiro para
o Japão? Quais as dimensões e potencialidades
econômicas do projeto?
Ministro Roberto Rodrigues – Em maio de 2004,
eu apresentei a primeira versão da proposta brasileira
de agricultura bionergética. Essa proposta está sendo
adequada para que seja apresentado um estudo-
piloto para implantação do Programa Brasileiro de
Agricultura Bionergética aos japoneses já na visita44
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do presidente Lula. O Japão autorizou, em agosto
de 2004, a adição de até 3% de álcool na gasolina
de forma não compulsória. A expectativa é de que
essa mistura gere uma demanda de 1,8 bilhão de
litros de álcool por ano. Os japoneses, no entanto,
vêem obstáculos técnicos que precisam ser superados
para fechar o acordo com o Brasil. O Japão quer
garantias de que teremos condições de atender suas
demandas. Na visita do presidente Lula, a intenção é
acertar o que for possível para viabilizar esse acordo.

BME – E para a venda de carnes (bovina, suína e de
frango) sejam in natura, sejam processadas?
Ministro Roberto Rodrigues – No caso do frango,
o Brasil já exporta para o Japão, num montante de
US$ 509 mi lhões.  A importação do frango
brasileiro pelos japoneses vem crescendo em razão,
principalmente, da ocorrência da influenza aviária
na Ásia. No caso da carne bovina, como já disse, o
Japão ainda não reconhece o Brasil como área livre
de aftosa e isso dificulta as transações. Entretanto,
estamos negociando junto ao governo japonês
para tentar f lexibi l izar esse posicionamento
contrário aos critérios de regionalização, os
chamados circuitos agropecuários, para controle e
erradicação da febre aftosa. Essa regionalização,
adotada pelo Bras i l ,  é  reconhecida pela
Organização Mundial de Saúde Animal.

Colheita de soja no cerrado: produção brasileira

é a mais competitiva do mundo46
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JOÃO PAULO NUCCI

O Brasil promete ser o grande provedor de etanol
para o mercado japonês. O primeiro passo neste sentido
foi dado em fevereiro deste ano, quando os governos
dos dois países assinaram um termo de referência para
a implantação de um programa bilateral de
biocombustíveis – que inclui o biodiesel, além do etanol.

O contrato definitivo deverá ser assinado em
dezembro, ao fim do período de pesquisas e
entendimentos comerciais e as possibilidades são
avaliadas com entusiasmo, de parte a parte.

“Este acordo tem um extraordinário significado
econômico, social e ambiental, fortalecendo ainda mais
as relações entre Brasil e Japão”, diz o ministro brasileiro
da Agricultura, Roberto Rodrigues.

De fato, o espaço que o etanol brasileiro pode
ocupar no mercado japonês é enorme. Basta lembrar
que em 2003 passou a vigorar no Japão uma lei que
permite o acréscimo de até 3% de álcool à gasolina –
o que garante uma demanda inicial de 1,8 bilhão de
litros por ano. O Brasil é o maior produtor mundial de
etanol, com um volume de 14,7 bilhões de litros

Limpo, renovável e competitivo,
o álcool combustível brasileiro
produzido a partir da cana-de-
açúcar pode melhorar a matriz
energética japonesa

Destilaria de álcool Santa Elisa, no interior de São Paulo:

o maior parque de energia renovável do planeta
40

M
in

is
té

rio
 d

as
 R

el
aç

õe
s 

Ex
te

rio
re

s



produzidos no ano passado e o
maior exportador, com embarques
de 2,4 bilhões de litros em 2004.

Decorrência natural de
tamanha escala de produção, o País
detém a mais avançada tecno-logia
de utilização do etanol, consu-
mindo 13 bilhões de litros anuais
do produto, puro ou misturado à
gasolina. A tecnologia brasileira
desenvolveu motores híbridos, que
funcionam com álcool e gasolina,
e até motores a álcool para aviões
(leia o quadro “O País do Etanol”,
na página seguinte).

As perspectivas para o produto
brasileiro ganham corpo com a
preferência mundial por
combustíveis de fonte vegetal – a
Europa, recentemente, elevou de
5% para 5,75% o teto da mistura de álcool na
gasolina – e a partir da escalada dos preços
internacionais do petróleo. O Fundo Monetário
Internacional (FMI) acaba de divulgar estudo
mostrando que os preços do barril de petróleo devem
oscilar entre US$ 50,00 e até US$ 100,00 nos
próximos anos.

“Normalmente, o nosso forte é a exportação do
álcool para uso industrial. No entanto, no ano passado,
predominou o embarque de etanol combustível”, diz
o presidente da União da Agroindústria Canavieira de
São Paulo (Única), Eduardo Pereira de Carvalho. Hoje,
o consumo de etanol combustível global representa
2,5% do total gasto com gasolina. “O mercado
potencial está na nossa frente, pronto para ser
construído”, afirma Carvalho.

Tanta demanda potencial tem atraído pesados
investimentos externos para o setor. Nos próximos
anos, pelo menos US$ 3 bilhões serão aplicados na
cadeia produtiva do álcool combustível no Brasil.
Cerca de 40 novas destilarias vão entrar em operação
até o fim da década. Entre os interessados estão a
japonesa Mitsui, que se aliou à Coimex Trading para
atuar na produção.

Além dos japoneses, que já estão pesquisando a
utilização do etanol brasileiro há alguns anos, países
como China, Índia e algumas nações européias
planejam incluir ou aumentar a participação do etanol
em suas matrizes energéticas.

Os países desenvolvidos já despertaram para esse
enorme potencial e as exportações brasileiras da
chamada “agricultura energética” vêm crescendo
substancialmente. No ano passado, as exportações do
etanol gera-ram uma receita superior a US$ 3 bilhões.

Cana-de-açúcar:

fonte de energia

limpa, renovável

e competititiva
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Maior produtor de cana-de-açúcar do mundo, é
natural que o Brasil seja também é o maior e mais
competitivo produtor de etanol do planeta. A
tecnologia brasileira de extração do álcool da cana-de-
açúcar supera, em termos de custos e produtividade,
processos similares, como a obtenção de etanol a partir
do milho, largamente empregada nos Estados Unidos.

Para atingir esse posto, o Brasil passou as últimas
três décadas pesquisando e promovendo a utilização
em larga escala do combustível vegetal. Em meados
dos anos 70 do século XX, com o choque do petróleo,
o Brasil criou o Proálcool, no intuito de substituir a
gasolina dos automóveis por uma fonte limpa, barata
e abundante.

Em 2003, a indústria automobilística brasileira criou
o carro “flex fuel”, que é movido tanto a gasolina quanto
a álcool, não importando a mistura que há no tanque.
O projeto é um sucesso. No primeiro ano, 7% dos carros
vendidos eram bicombustíveis. Hoje, um a cada quatro
carros produzidos no Brasil aceita os dois combustíveis.
É muito provável que, em breve, não se fabriquem mais
automóveis que não sejam híbridos, tamanha tem sido
a aceitação da tecnologia, totalmente desenvolvida por
técnicos brasileiros.

A adoção desse modelo híbrido provocou mais um
salto na produção de etanol combustível no país. A safra
2004 registrou a colheita de 357 milhões de toneladas
de cana-de-açúcar, contra 320 milhões no ano anterior.
A produção de etanol saiu de 12,6 bilhões de litros em
2003 para 14 bilhões de litros no ano passado. Esse
volume deve chegar a 23 bilhões até 2010, segundo
previsões da indústria. Até lá, a capacidade de exportação
brasileira deverá pular dos atuais 2,4 bilhões litros/ano
para 5 bilhões de litros/ano.

No ano passado, ganhou os ares brasileiros o primeiro
avião movido a etanol, desenvolvido pela brasileira
Embraer, uma das maiores fabricantes de jatos do mundo.
Inicialmente, o modelo Ipanema EMB-202 tem sido
utilizado pelo setor agrícola. Dando passos como esse e
saltos em direção ao mercado internacional, a indústria
da cana-de-açúcar brasileira vai ganhando músculos.

Não é só o potencial combustível que estimula os
investidores a procurar o etanol. Por ser um combustível
“limpo” e de fonte inesgotável, ele se enquadra
exatamente no ideal energético que a humanidade
precisa atingir. Com a vigência do Protocolo de Quioto,
que obriga os países a reduzir sua emissão de carbono,
a adesão a formas não-poluentes de geração de energia
torna-se uma necessidade. Nesse cenário, o Brasil
desponta como uma potência, com tecnologia própria
e recursos naturais abundantes.

O País do etanol



Para o ministro do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior,
Luiz Fernando Furlan, movimento
de aproximação deve imprimir novo
ímpeto às relações comerciais entre
Brasil e Japão

Brasil Marca de
Excelência – Que resultados
o senhor espera da visita do
Presidente Lula ao Japão?

Ministro Luiz Fernando
Furlan – Espero que
possamos avançar no forta-
lecimento de nossos laços
comerciais e de inves-
timentos com os japo-neses.
Eles são parceiros
tradicionalmente impor-
tantes na indústria e no
comércio exterior brasi-leiros
e esperamos poder imprimir
novo ímpeto a essas relações.
Queremos avançar em uma
série de temas considerados
de extrema importância pelo
governo federal, como é o
caso do etanol e da atração
de investimentos para o
Brasil. Iremos mostrar que
nosso país está preparado
para receber os recursos
japoneses depois de todas as
reformas que foram feitas
nos últimos anos.

BME – O Japão possui a segunda maior economia
do mundo, no entanto, as suas relações econômicas
com o Brasil perderam o dinamismo que tinham há

“Economias

complementares, Brasil e

Japão manifestam genuíno

interesse de imprimir novo

ritmo às relações

comerciais”, diz o ministro

do Desenvolvimento,

Indústria e Comércio Exterior,

Luiz Fernando Furlan

35

M
in

is
té

rio
 d

as
 R

el
aç

õe
s 

Ex
te

rio
re

s



duas décadas. O que deve ser feito para revigorar essas
relações em termos comerciais?

Ministro Luiz Fernando Furlan – Brasil e Japão
são economias complementares e existe, na atualidade,
um genuíno interesse de imprimir um novo ritmo às
relações, elevá-lo a novo patamar. A visita do Primeiro
Ministro Koizumi ao Brasil e a visita de trabalho do
Presidente Lula são uma prova concreta disto. No
campo industrial/tecnológico desejamos agregar
qualidade ao relacionamento: almejamos vender aviões
da EMBRAER, prestar serviços de software e de offshore
back office. Os dois países têm muito a ganhar na área
agrícola. Somos muito competitivos nesse setor e
alguns passos já foram dados nesse sentido: a barreira
emblemática para a entrada das mangas brasileiras foi
removida. Esperamos poder avançar na área da carne
bovina, com a aceitação pelos japoneses do princípio
da regionalização, pois temos regiões livres de febre
aftosa. Também existe o campo do etanol, uma
tecnologia ecologicamente correta e que poderá ser
bastante útil para os japoneses, caso decidam diminuir
seus níveis de emissão de gases poluentes com a
adoção em larga escala da mistura do etanol à gasolina.
Nesse sentido, o etanol também é setor que pode
impulsionar investimentos e cooperação entre nossos
países, tanto na produção, quanto na utilização desse
combustível em veículos. Afinal de contas, foram os
japoneses os proponentes do Protocolo de Quioto.

BME – Em que medida o lançamento da Política
Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior
(PITCE) pode ajudar o Brasi l  a atrair  novos
investimentos do Japão e reforçar a colaboração
tecnológica nipo-brasileira?

Ministro Luiz Fernando Furlan – Dentro da PITCE
existem diversas linhas de crédito e fundos para
desenvolvimento tecnológico. As empresas japonesas
instaladas no Brasil podem se beneficiar desses
incentivos para investir em setores estratégicos como
bens de capital, software, semicondutores e
medicamentos. Esperamos ver aprovado nos próximos
meses o projeto que cria um regime tributário especial
para empresas exportadoras de tecnologia da
informação/software e isso também pode beneficiar
investimentos japoneses no Brasil nessa área.

BME – Em que setores o senhor espera que haja
mais investimentos japoneses?

Ministro Luiz Fernando Furlan – Nas áreas de
eletrônica (semicondutores) e biotecnologia (etanol).
Também seria interessante se as empresas japonesas
passassem a enxergar o Brasil como importante
localização de call-centers. Temos mão-de-obra
especializada e capacitada a falar diversos idiomas,36
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entre eles o japonês, além de estarmos localizados
em horário intermediário entre os Estados Unidos e
a Europa.

BME – Como uma aliança estratégica com o Japão
pode contribuir para dar sustentação e ampliar a
atuação brasileira para a Ásia, região que se tornou
estratégica para o comércio exterior do Brasil?

Ministro Luiz Fernando Furlan – O sucesso de
nossas empresas no Japão traz efeitos positivos sobre
os negócios em todo o continente asiático dada a
projeção daquele país na região. Devemos estudar
esquemas que possam ser benéficos para os dois países.
É importante frisar que a Ásia hoje é um mercado
importantíssimo para o Brasil, sendo o terceiro maior
parceiro comercial e representando 15% de nossas
vendas externas.

BME – Da mesma forma, como esta aliança
estratégica pode beneficiar o Japão no Mercosul e
América Latina, região em que o Brasil tem forte
presença política e econômica?

Ministro Luiz Fernando Furlan – O Brasil vem se
firmando como importante base de plataforma de
exportações na região da América Latina para várias
empresas de capital estrangeiro e igualmente japonês.
Além das preferências tarifárias proporcionadas para
quem está dentro do Mercosul, temos forte presença
econômica na região e temos bom conhecimento do
mercado. Os japoneses podem se beneficiar dessas
vantagens, investindo e formando parcerias para
incursão não apenas nos mercados do bloco, mas
também em toda a América Latina e até mesmo na
Europa e nos Estados Unidos.

Brasil pretende ampliar exportações para o Japão de itens com

alto valor agregado, como aeronaves
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Brasil Marca de
Excelência – Brasil e Japão
construíram um patrimônio
histórico positivo em suas
relações bilaterais. Quais os
principais pontos da agenda
comum?

Ministro Celso Amorim
– A agenda bilateral Brasil-
Japão distingue-se por sua
diversificação e maturidade.
É fruto de quase um século
de relações intensas e
amistosas, durante o qual
aumentamos nosso co-
nhecimento e confiança
mútuos. Isso nos credencia a
olhar com otimismo para o
futuro de nossa parceria. Um
ponto-chave desse patri-
mônio são as comunidades
de imigrantes que aco-
lhemos de lado a lado.
Estima-se que vivam, hoje, no
Brasil, cerca de um milhão de
cidadãos de origem
japonesa, que aqui se
instalaram a partir de 1908.
Já a comunidade brasileira atualmente no Japão é da
ordem de 275.000 pessoas. Isso é motivo de orgulho,
pois evidencia um sentimento de receptividade e
simpatia mútuas entre nossos povos. Implica, também,
a grande responsabilidade de oferecer a essas
comunidades as melhores condições possíveis de
inserção social e  profissional. No campo político,
dispomos de uma agenda que evoluiu de forma

O ministro brasileiro das Relações
Exteriores, Celso Amorim, destaca o
avançado perfil das relações
comerciais entre Brasil e Japão e
analisa seu potencial de crescimento

“Brasil e Japão mantêm

sintonia em assuntos de

relevância atual, como a

reforma das Nações Unidas

e os desafios no campo

ambiental”, diz o ministro

brasileiro das Relações

Exteriores, Celso Amorim
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significativa nos últimos anos. Além do importante
acervo de acordos bilaterais e do grande número de
visitas entre delegações dos dois países, tem havido
muita sintonia em relação a assuntos relevantes da
realidade internacional contemporânea, como a
reforma das Nações Unidas e os desafios no campo
ambiental.

BME - Como se coloca dentro dessa agenda a
questão da reforma da ONU e do seu Conselho de
Segurança, no qual tanto o Japão, quanto o Brasil,
aspiram a assentos permanentes?

Ministro Celso Amorim – O Brasil e o Japão,
juntamente com a Índia e a Alemanha, formaram, em
setembro de 2004, o “Grupo dos Quatro”, que tem
atuado em favor de uma reforma que atualize a
composição do Conselho de Segurança, habilitando-
o a responder com maior eficácia aos desafios
contemporâneos. Com esse objetivo, defendemos
uma expansão do Conselho que crie novos assentos
permanentes, para países desenvolvidos e em
desenvolvimento, além de novos assentos não-
permanentes. Temos procurado trabalhar junto a um
numeroso grupo de países que acredita que uma
reforma abrangente das Nações Unidas e, em
particular, do Conselho de Segurança é urgente e
necessária para reforçar o multilateralismo.
Coincidimos com o Secretário-Geral da ONU, que
considera o ano de 2005 uma janela de oportunidade
para reforçar os mecanismos de segurança coletiva e
formular uma verdadeira estratégia para o
desenvolvimento global.

BME - No campo do comércio, há divergências
naturais entre países com estágios de desenvolvimento
econômico distintos. Quais os elementos possíveis de
uma evolução na esfera bilateral?

Ministro Celso Amorim – O intercâmbio bilateral
Brasil-Japão situa-se entre US$ 5 bilhões e US$ 6 bilhões
de dólares. Em 2004, o Japão foi o destino de 2,9%
das exportações brasileiras e respondeu por 4,6% das
nossas importações. Embora sejam números
expressivos, há grande potencial a explorar. Estamos
buscando corrigir fatores de inibição – como, por
exemplo, as restrições que a carne brasileira enfrenta
para entrar no mercado japonês – e identificar novas
oportunidades – como na área do etanol. O Japão já
esteve entre os principais países de origem de
investimentos estrangeiros no Brasil. As transformações
ocorridas na economia brasileira nos últimos anos e as
estimativas de crescimento da economia japonesa
pressagiam condições favoráveis de retomada do ciclo
de investimentos japoneses no País.
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BME - Está pautada a possibilidade de um Acordo
de Livre Comércio (FTA) Brasil-Japão. Qual a real
possibilidade de que esse acordo seja firmado?

Ministro Celso Amorim – As negociações de
acordos de comércio preferencial de que participa o
Brasil, sejam eles de livre comércio, ou de concessão de
preferências tarifárias, são conduzidas por intermédio
do Mercosul. No tocante ao Japão, existe atualmente
mecanismo de diálogo de alto nível no campo
econômico, que permite um construtivo intercâmbio
de informações e opiniões sobre vários temas da agenda
econômico-comercial bilateral. Durante a VI Reunião
de Alto Nível Mercosul-Japão (junho de 2004, em
Tóquio), ambos os lados concordaram que as relações
de comércio e investimento Mercosul-Japão estão
abaixo do potencial. As negociações comerciais entre
o Mercosul e o Japão serão iniciadas após manifestação
formal das partes.

BME - Se houver grande dificuldade na conclusão
de um FTA, seria uma alternativa viável que Brasil e
Japão concluíssem um Acordo de Parceria Econômica
(EPA)?

Ministro Celso Amorim – O Brasil mantém interesse
em explorar mecanismos de aproximação econômico-
comercial com o Japão, à luz das potencialidades de
expansão desse relacionamento. É necessário, contudo,
discutir esse tipo de relação com os nossos parceiros do
Mercosul, antes de levá-la adiante.

BME - Qual seria  uma possível agenda de
consenso entre o Brasil e o Japão para as negociações
no âmbito da OMC?

Ministro Celso Amorim – O Brasil e o Japão
compartilham o objetivo de um sistema multilateral
de comércio fortalecido, transparente, previsível e
não-discriminatório. Para o Brasil, seria importante
que o Japão demonstrasse flexibilidade e espírito
construtivo nas negociações agrícolas, fundamentais
para o êxito da Rodada de Doha. Não há área mais
apropriada do que agricultura para que se concretize
o objetivo de fazer desta a Rodada do
Desenvolvimento, conforme compromisso adotado
por todos os membros da OMC no seu lançamento
em Doha. Em relação a outras áreas negociadoras,
salientaria a posição comum que o Brasil e o Japão
têm adotado no tratamento do tema antidumping.
Somos membros do grupo “friends of antidumping
negotiations” (FANs), que procura desenvolver
propostas para tornar o Acordo sobre essa matéria,
na OMC, um instrumento efetivo para coibir abusos
e a uti l ização discricionária de métodos de
investigação e de aplicação de medidas de defesa
comercial pelas autoridades nacionais.34
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A visita do Primeiro Ministro Junichiro
Koizumi ao Brasil, em 2004, e a visita
do Presidente Lula ao Japão em 2005,
constituem dois marcos importantes
na trajetória de um relacionamento
marcado pela amizade, informado
pela realidade presente de cada país e
orientado para o futuro.

IVAN CANNABRAVA (*)

Os dois Governos con-
cordam que as relações entre os
dois países perderam um pouco
de seu dinamismo a partir de
fins da década de 70. Ambos
estão cientes, contudo, de que
este declínio relativo pode ser
revertido. Em 2005, as relações
vivem um momento de
recuperação e de exploração de
novas oportunidades de
cooperação.

Será preciso aproveitar o
momento favorável criado pela
visita do Primeiro-Ministro ao
Brasil, e a presença do
Presidente Lula, que chega ao
Japão reconhecido como um
líder de presença inter-
nacional, à frente de um País
cuja estabilidade e solidez
econômica são citadas como
exemplo em diversos foros.

O Japão sempre foi parceiro de primeira linha do
Brasil, a âncora de nosso relacionamento na Ásia, com
uma amizade que data de mais de um século. Para
lograr elevar o patamar de relacionamento na esfera
comercial é importante diversificar o perfil da pauta
comercial, priorizando a promoção de produtos de
maior valor agregado em nossas exportações.

Nesse sentido, esforços vêm sendo realizados para
dar ao público japonês um quadro mais atual de nosso

“Brasil e Japão vivem

uma etapa

qualitativamente nova

de relações bi-laterais”,

avalia o embaixador do

Brasil no Japão, Ivan

Cannabrava
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país no século XXI, em que o Brasil desponta como
exportador de aviões, de software, automóveis e de
toda uma gama de sofisticados produtos
industrializados. Infelizmente poucos japoneses sabem
que produzimos, em parceria com a China, satélites
de sensoriamento remoto e que temos a mais alta
tecnologia de exploração de petróleo em águas
profundas. Ao desconhecer esses fatos, o Japão por
vezes perde bons negócios e perpetua uma imagem
equivocada do Brasil.

 É importante assinalar o esforço que vem sendo
feito para expandir o acesso dos nossos produtos
agrícolas ao mercado nipônico mediante a superação
das barreiras que têm impedido a concretização do
potencial de crescimento das vendas do agronegócio
brasileiro ao Japão. O reavivar das relações indica ser
este também o momento apropriado para novos
investimentos japoneses.

Com o lançamento das parcerias público-privadas
por exemplo, estão dadas as condições econômicas
para que o Japão volte a ser um dos maiores
investidores estrangeiros no Brasil. Também poderá vir
a ter desdobramentos positivos no médio prazo a
questão da exportação de etanol combustível brasileiro
para o Japão.

O produto, a ser misturado à gasolina para uso em
veículos, tem comprovado benefícios ambientais e
ajudará o Japão a cumprir as metas do Protocolo de
Quioto e a diversificar sua matriz energética. O Brasil,
maior produtor e exportador mundial de etanol, se
dispõe a intercambiar dados sobre nossos trinta anos
de experiência de uso do biocombustível e a fornecer
etanol ao Japão em bases estáveis, a preços
competitivos e com qualidade garantida.

Estamos recuperando a vibração perdida. Desde sua
posse, Presidente Lula conferiu vigor à busca de
expressões concretas para os excelentes laços entre os
nossos países. O fator humano das relações bilaterais
coloca esse diálogo Brasil- Japão em patamar muito
especial, que os dois países precisam explorar em
benefício recíproco.

A visita do Primeiro-Ministro Koizumi ao Brasil, em
setembro passado, marcou o redespertar do Japão para
o Brasil e deu início a uma etapa qualitativamente nova
das relações bilaterais, caracterizada por uma interação
mais estreita e fluida entre os dois Governos e voltada
para os desafios do futuro.

A visita do Presidente Lula ao Japão dará o impulso
e a moldura política complementar para a intensificação
dos contatos bilaterais e ajudará a recolocar nossas
relações no patamar de relevância que o peso e a
História de nossas relações recomendam.

(*) Embaixador do Brasil no Japão.62
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