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Boletim CCBJ  Número 72 
 
26 de março de 2020  
 
 
(Mensagem do Presidente da CCBJ) 
 
  
Prezados Associados da CCBJ, 
  
 
A CCBJ formalizou parceria com a Aioi Nissay Dowa Insurance no dia 18 de 
fevereiro. A cerimônia aconteceu na Embaixada do Brasil em Tóquio. O Embaixador 
Eduardo Saboia e o cônsul-geral do Brasil em Tóquio, o Embaixador João de 
Mendonça Neto participaram da solenidade. A finalidade é dar apoio a projetos de 
gerenciamento de riscos. O diretor-executivo sênior da Aioi Nissay Dowa Insurance, 
Yasuyuki Yoshida, assinou o termo de compromisso. Em breve, a empresa vai 
realizar mais projetos com a comunidade brasileira em Aichi e Shizuoka. 
 
O assunto do momento é o novo coronavírus que as autoridades de saúde já 
divulgam as medidas preventivas e de controle. Para os negócios, sentimos alguns 
efeitos e esperamos que a situação se normalize em breve. 
 
O artigo deste mês foi escrito pelo Japan Institute for Overseas Investment (JOI) 
depois que o Embaixador do Brasil no Japão, Eduardo Saboia, ministrou um palestra 
no local. Ele mostra o potencial do Brasil, sendo o maior exportador de soja, açúcar, 
suco de laranja e carne bovina e é o segundo maior exportador de milho e frango.  
 
Também temos informações sobre tendência cada vez mais de pagamentos pelo 
celular no Brasil e reciclagem de baterias de chumbo ácido. Veja também pesquisa 
da consultoria PwC junto a ABFintechs a respeito de perfil do ecossistema de 
inovação e empreendedorismo no segmento de serviços financeiros do país. 
 
 
Muito obrigado! 
  
Celso Guiotoko 
Presidente da CCBJ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

(Artigo) 
 
 

Palestra do Embaixador Saboia 
 
O Japan Institute for Overseas Investment (JOI) realizou, em parceria com a 
Embaixada do Brasil em Tóquio, um seminário para fazer o balanço do último 
ano. No evento ocorrido no dia 23 de janeiro, com apoio da Associação Central 
Nipo-Brasileira, CCBJ e JBIC, o embaixador Eduardo Saboia ministrou pales-
tra. Confira abaixo o resumo da apresentação. (texto: JOI) 
  
 
Balanço do último ano 
 
Passado um ano desde que o presidente Jair Bolsonaro assumiu o poder em 
janeiro de 2019, gostaria de relembrar os resultados obtidos pelo governo co-
mandado por ele e fazer uma análise da situação econômica do Brasil e seus 
principais atrativos como destino de investimentos.  
 
Entre as características estruturais do Brasil, vale destacar que o País possui 
a quinta maior população do mundo (210 milhões de habitantes), além de ser 
o quinto maior país do planeta em extensão territorial e a oitava maior econo-
mia do mundo. Esses itens representam os fatores de produção, ou seja, o 
trabalho, a terra e o capital, e os respectivos números indicam as vantagens 
do País como destino de investimentos. Não é por acaso que o Brasil é um 
dos maiores receptores de investimentos estrangeiros diretos do mundo.  
 
Embora o Brasil tenha passado por uma recessão prolongada, com recuo eco-
nômico entre 2015 e 2016, o País sempre esteve entre os dez maiores recep-
tores de investimentos estrangeiros diretos desde 2010. Mesmo em 2019, 
quando era prevista queda do volume desses investimentos no mundo em re-
lação ao resultado do ano anterior, o Brasil apresentou aumento de 26%, se-
gundo estimativas.  
 
 
Outro grande diferencial do Brasil é o fato de ser uma grande potência agrí-
cola, sendo o terceiro maior exportador depois dos EUA e da UE. As exporta-
ções do agronegócio brasileiro ultrapassaram a marca de US$100 bilhões em 
2018. O Brasil é o maior exportador de soja, açúcar, suco de laranja e carne 
bovina e é o segundo maior exportador de milho e frango. Além disso, o País 
promove desenvolvimento sustentável, cumprindo os compromissos com a 
proibição do desmatamento ilegal. No setor pecuário, a produção tem crescido 
graças ao aumento da produtividade, apesar da diminuição da pastagem. As 
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atividades agropecuárias são realizadas nas regiões remotas da Bacia do rio 
Amazonas e 41% do território brasileiro são áreas de proteção ambiental.  
  
O terceiro ponto característico é que o Brasil é uma potência energética. O 
País apresenta uma das matrizes energéticas mais renováveis do mundo, 
sendo que as energias de fontes renováveis como a hidroelétrica, geotérmica, 
eólica e a gerada a partir de biomassa representam 82% da produção da ener-
gia brasileira, enquanto que a média mundial é de apenas 24%. No Japão, a 
participação das energias renováveis somadas à energia nuclear equivale a 
23% de toda a energia produzida no arquipélago. O Brasil poderá se tornar 
um bom parceiro do país asiático para a promoção do uso das energias reno-
váveis. 
 
Em relação aos combustíveis fósseis, o governo visa ampliar a produção nas 
próximas duas décadas e colocar o Brasil entre os cinco maiores produtores 
de petróleo e gás do mundo.  
 
No setor elétrico, o governo planeja aumentar novos investimentos de capital 
privado e com privatização das companhias de eletricidade. Já no setor de 
gás, tem promovido a abertura do mercado nas fases midstream e downs-
tream, além das atividades de exploração na fase upstream.  
 
O Brasil tem uma produção ativa de minerais metálicos e minérios e é o ter-
ceiro maior produtor de minério de ferro do mundo. O setor de mineração prevê 
receber investimento de US$ 22 bilhões até 2022. A indústria aeronáutica bra-
sileira é uma das mais desenvolvidas do mundo e os aviões estão entre os 
principais produtos brasileiros exportados.  
 
 
Avanço das reformas e do cenário macroeconômico 
 
O Brasil conta com três consensos que sustentam as estruturas institucionais 
do país. O primeiro é em torno da democracia e do Estado de direito. O se-
gundo é o consenso em relação à estabilidade macroeconômica e o terceiro, 
em torno do fortalecimento de políticas sociais. Esses consensos devem ser 
reforçados ainda mais no processo de adesão do Brasil à OECD.   
 
Como uma das reformas macroeconômicas abrangentes, o governo Bolso-
naro começou a reduzir o papel do Estado, com o intuito de fomentar a livre 
concorrência no setor privado, revitalizar a economia, e gerar mais empregos 
e mais renda. Em agosto de 2019, lançou a Lei de Liberdade Econômica que 
eliminou a exigência de alvará de funcionamento para a criação de empresas 



 

 

de pequeno porte, reduzindo a burocracia e o custo para abrir e gerenciar em-
presas.  
 
Além disso, o governo promove a privatização das instituições financeiras pú-
blicas para reduzir o papel delas na concessão de créditos, e acabou com as 
restrições ao capital estrangeiro nas empresas aéreas nacionais.   
 
Em junho de 2019, o Mercosul e a UE chegaram a um acordo provisório para 
um Tratado de Livre Comércio, depois de 20 anos de negociação. Em novem-
bro do mesmo ano, foi promulgada a Reforma da Previdência, que prevê uma 
economia de R$ 920 bilhões para o governo, garantindo a sustentabilidade 
fiscal.  
 
Com o avanço dessas mudanças, houve melhoria dos indicadores macroeco-
nômicos. O PIB brasileiro registrou crescimento de 1,2% no 3º trimestre do 
ano passado, indicando uma melhoria gradual e firme da economia. Por outro 
lado, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), considerado 
a inflação oficial do Brasil, fechou 2019 em 4,31%, acima da meta para o ano, 
que era de 4,25%, mas dentro da margem de tolerância. A taxa Selic caiu para 
4,5%, o nível mais baixo da história. E o Credit Default Swap (CDS, índice que 
mede o risco-país) do Brasil recuou 45% em relação ao mesmo período do 
ano anterior, caindo para 99,4 pontos-base, o menor patamar desde 2013.  
 
Futuras reformas 
 
Depois da entrada em vigor da tão aguardada Reforma Previdenciária, que 
deve impulsionar o andamento da reformas estruturais, o próximo passo para 
o governo é a revisão do pacto federativo, que facilitará a transferência de 
recursos a estados e municípios, tornando o orçamento mais flexível. A Pro-
posta de Emenda Constitucional (PEC) do pacto federativo já foi encaminhada 
ao Senado.  
 
O segundo desafio é a reforma administrativa. O governo planeja reforçar a 
meritocracia e acompanhar as inovações tecnológicas, além de promover o E-
governance para desburocratizar e digitalizar os serviços.  
 
O terceiro passo é a reforma fiscal. A ideia é simplificar o sistema tributário, 
centralizando a arrecadação de impostos federais por meio do Imposto sobre 
Valor Agregado.  
 
O quarto desafio é a privatização. O governo está com a proposta de reforma 
constitucional para acelerar processos de privatização das empresas estatais. 
Entre janeiro e outubro de 2019, foram arrecadados R$ 96,2 bilhões (US$ 22 
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bilhões) pelas vendas e concessões dos ativos públicos. O governo ainda tem 
participação em 637 empresas e haverá mais oportunidades nas concessões 
de energia e infraestrutura.  
 
A fim de ampliar o comércio internacional e os investimentos, o governo bra-
sileiro pretende promover gradativamente a abertura do mercado, além de 
acelerar a assinatura de acordos de livre comércio e de parceria econômica. 
Dessa maneira, o País planeja aumentar a participação do comércio interna-
cional no PIB brasileiro, dos atuais 22% para 30% nos próximos anos.  
 
Expectativas com o Japão 
 
A abertura econômica e o novo ciclo de crescimento promovidos pelo governo 
Bolsonaro espera contar com participação japonesa. Em janeiro de 2019, o 
presidente Jair Bolsonaro teve o primeiro encontro bilateral com o primeiro 
ministro Shinzo Abe, durante a reunião anual do Fórum Econômico Mundial 
em Davos, na Suíça. Os dois chefes de governo compartilharam a ideia de 
iniciar o estudo sobre o impacto da parceria econômica nipo-brasileira. O go-
verno brasileiro visa competir em igualdade de condições com os grandes ex-
portadores de produtos agrícolas como EUA, Canadá e UE para ampliar as 
exportações agropecuárias ao Japão.  
 
Os investimentos japoneses no mercado brasileiro têm diminuído nos últimos 
anos. Hoje, o país asiático é o sexto maior investidor direto no Brasil. Mas 
ainda há uma rede formada entre empresas nipônicas que já atuam no mer-
cado brasileiro, que facilita a entrada de novos investidores. Na área de infra-
estrutura, por exemplo, os investimentos japoneses são apreciados no Brasil 
pela qualidade e sofisticação. O Brasil e o Japão já possuem o acordo para 
evitar a dupla tributação e a assinatura da parceria econômica bilateral deve 
atrair mais investimentos japoneses ao Brasil.  
 
Apesar da grande distância que separa os dois países, existem relações hu-
manas profundas entre eles. Este ano, a comunidade brasileira no Japão ce-
lebra o aniversário de 30 anos, contando com uma população de cerca de 200 
mil brasileiros. O governo brasileiro, que isentou no ano passado cidadãos 
japoneses do visto de turismo e negócios para entrar no país, espera que o 
Japão adote a mesma medida para beneficiar os brasileiros.  
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Economia 
 
Pagamentos feitos com um toque no celular 
 
 
Pagamentos e transferências iniciados com um simples toque no celular, por 
exemplo, realizados de forma intuitiva, rápida e segura, a qualquer dia do ano, 
sem limite de horário, e com o dinheiro imediatamente disponível ao recebe-
dor. Isso é o que o PIX, que teve sua marca lançada pelo BC, em São Paulo, 
traz para toda a população brasileira. 
 
Mais detalhes pelo site: 
https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/pagamentosinstantaneos 
 
 
 
Fonte: BC 
 
 
****************************** 
 
Brasil avança na reciclagem de baterias de chumbo ácido 
 
Em um país onde há um veículo automotivo para cada cinco habitantes, se-
gundo o IBGE, dá para se ter uma ideia de quantas baterias de chumbo ácido 
são descartadas ao longo dos anos. Em acordo com a Política Nacional de 
Resíduos Sólidos (PNRS), instituída por Lei em 2010, o Ministério do Meio 
Ambiente (MMA) iniciou em 2019 a implementação do sistema de logística 
reversa dessas baterias. O acordo estabelece que fabricantes, importadores, 
distribuidores e comerciantes de baterias integrarão o sistema, composto por 
pontos de coleta e pelos serviços de coleta, transporte, armazenamento e des-
tinação final ambientalmente adequada de baterias que não têm mais uso. 
 
Mais detalhes pelo site: https://www.mma.gov.br/informma/item/15703-brasil-
avança-na-reciclagem-de-baterias-de-chumbo-ácido.html 
 
Fonte: MMA 
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****************************** 
 
Pesquisa Fintech Deep Dive 2019 
 
 
A segunda edição anual da Pesquisa Fintech Deep Dive, feita em parceria 
com a PwC e ABFintechs, traça um perfil do ecossistema de inovação e em-
preendedorismo no segmento de serviços financeiros do país. Com base nas 
respostas fornecidas por 205 fintechs de diferentes setores de atuação, foi 
observado um interesse crescente dessas empresas por tecnologias como in-
teligência artificial, blockchain, biometria e IoT, que apontam para uma trans-
formação na experiência do consumidor de serviços financeiros, com platafor-
mas mais intuitivas e maior personalização. 
 
Mais detalhes pelo link: https://www.pwc.com.br/pt/estudos/setores-
atividade/financeiro/2020/pesquisa-fintech-deep-dive-2019.html 
 
Fonte: PwC 


