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1. Introdução 

 

Este artigo é uma versão condensada do texto apresentado no 36o Encontro de Economia 

Política Latino-Americana, tendo como objetivo analisar as principais características do 

investimento direto japonês na América Latina nos anos 90. A primeira parte expõe um quadro 

geral do investimento direto japonês no mundo no período. A segunda parte foca os aspectos 

mais importantes do investimento direto estrangeiro na América Latina, com destaque para os 

investimentos realizados no México, Argentina e Brasil. A parte seguinte trata especificamente 

do investimento direto japonês na América Latina na década de 90. A quarta e última parte é 

reservada para as considerações finais. 

 

2. Tendências gerais do investimento direto japonês na década de 90 

 

A importância relativa do investimento direto japonês veio diminuindo ao longo da década de 

90. No início desta década, o estoque de investimento direto japonês no exterior equivalia a 

11,8% do estoque mundial, três vezes mais que no início da década anterior. Essa parcela 

reduziu-se gradualmente, alcançando 7% em 1998. Os fluxos de investimento direto japonês ao 

exterior também declinaram, passando de uma média de US$ 32 bilhões, na segunda metade da 

década de 80, para US$ 22 bilhões, no período 1991-1998. Em 1998, com o aumento 

expressivo nos fluxos mundiais de investimento direto, a participação japonesa recuou para 

menos de 4%, depois de já ter representado quatro vezes mais no início da década.1 

O investimento direto japonês na década de 90 apresentou algumas alterações significativas 

em sua composição regional quando comparado com a década anterior. A parcela destinada aos 

países desenvolvidos da América do Norte, Europa e Oceania continuou a representar cerca de 

dois terços do total do investimento; entretanto, a participação dos EUA veio se reduzindo nos 
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últimos anos, ao mesmo tempo em que crescia a importância da União Européia.2 Os 

investimentos na Ásia aumentaram, tanto em termos absolutos como em termos relativos, com 

a entrada definitiva da China na rota dos investimentos diretos mundiais e a intensificação do 

processo de divisão intra-regional da produção das empresas japonesas no Sudeste Asiático. 

A composição setorial do investimento também apresentou uma mudança significativa com o 

aumento da participação do setor manufatureiro no total de investimentos. Na década de 80, o 

investimento industrial representou um quarto do total do investimento direto japonês no 

exterior. No período 1991-1998, esta participação alcançou 33,6%, praticamente retornando ao 

nível verificado na década de 70, de 35,4%.3 O perfil setorial do investimento direto japonês 

em cada continente, por sua vez, apresentou características bastante claras: 

A) Na América do Norte prevalecem os investimentos no setor terciário (dois terços do total), 

particularmente nos setores de serviços em geral e imobiliário. No setor manufatureiro, 

destaca-se o investimento na indústria de equipamentos elétricos. 

B) Na América Latina e Caribe a quase totalidade dos investimentos é direcionada para as 

instituições financeiras localizadas nos paraísos fiscais do Caribe (40% do total) e para o 

setor de transporte marítimo no Panamá (29%). Na indústria, destaca-se a instalação de 

novas fábricas do setor automotivo no México, Brasil e Venezuela. 

C) Na Ásia se concentram os principais investimentos no setor manufatureiro (55% do total), 

principalmente, em indústrias em que a integração vertical e horizontal e a escala de 

produção são importantes fatores de redução de custos. 

D) Na Europa, os investimentos estão localizados nos países que compõem a União Européia, 

principalmente Inglaterra, com uma forte concentração no setor financeiro (36% do total). 

E) A África permanece na condição de recebedor marginal de investimentos japoneses, que 

se concentram no setor de transporte marítimo da Libéria (três quartos do total). 

F) Na Oceania destacam-se os investimentos no setor imobiliário e na indústria de alimentos 

que, juntos, representam a metade do total investido na região. 

O período de auge dos fluxos de investimento direto japonês ao exterior coincidiu com o 

período da chamada “economia da bolha” no Japão. Liberalização do sistema financeiro, taxa 

de câmbio valorizada e política monetária expansionista induziram um forte crescimento da 

economia e um significativo aumento nos preços dos ativos no país durante a segunda metade 

da década de 80, que, por sua vez, permitiram uma rápida expansão dos investimentos 

japoneses no exterior. Segundo dados do Banco do Japão, os fluxos de investimentos diretos 

brutos ao exterior superaram os US$ 40 bilhões nos anos de 1989 e 1990. A partir de meados 
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de 1989, a taxa de juros foi sendo sucessivamente elevada de 2,5% para 6% em menos de um 

ano, provocando uma reversão de expectativas e o colapso dos mercados de ativos no Japão, 

que precipitaram o final da “economia da bolha”. 

A partir de 1991, o comportamento dos fluxos de investimento direto japonês passou a 

refletir o novo cenário caracterizado pelo estado recessivo da economia e por uma profunda 

crise do sistema financeiro doméstico. Após serem registrados valores recordes históricos em 

1989 e 1990, os fluxos de investimento direto japonês recuaram significativamente nos anos 

subsequentes até atingirem pouco mais de US$ 13,8 bilhões em 1993. 

Além dos efeitos da deflação de ativos sobre a capacidade de investimento das firmas 

manufatureiras japonesas, a redução do investimento industrial nos primeiros anos da década 

de 90 também se deveu a fatores estruturais, sendo o mais importante deles a conclusão do 

processo de instalação de plantas industriais nos setores automobilístico, mecânico e 

elétrico-eletrônico nos Estados Unidos e Europa.4 Com efeito, a participação da América do 

Norte e Europa no total de investimentos manufatureiros caiu de 72% na década de 80 para 

57% no período 1991-1998, enquanto a participação da Ásia saltou de 21% para 34,5%. 

As informações levantadas pelo Eximbank vêm ratificando a noção de que a década de 90 

deverá representar um período de consolidação do processo de internacionalização das 

atividades das empresas japonesas. Aos investimentos destinados ao estabelecimento de bases 

de exportação (Sudeste Asiático) e à superação das barreiras comerciais (Estados Unidos e 

União Européia), que marcaram a década de 80, seguiria-se uma estratégia de investimentos 

“de manutenção” visando a uma melhor utilização das estruturas já instaladas no exterior. 

Desta forma, prevaleceriam os investimentos para a ampliação e modernização das unidades 

produtivas, para o aperfeiçoamento das atividades pré e pós-produção (marketing, assistência 

técnica, desenvolvimento de produtos) e para o aprofundamento da integração produtiva em 

cada região (NAFTA, União Européia, Sudeste Asiático, Mercosul) ou mesmo mundialmente. 

Neste sentido, é de se esperar o crescimento da participação da China como destino do 

investimento direto japonês no médio e longo prazos, bem como de países do sul da Ásia. Além 

da Ásia, a não reinserção da América Latina nos fluxos de investimento japonês até o momento 

mostra que ainda existe espaço para a ampliação, e posterior aprofundamento, da 

internacionalização / globalização das atividades das empresas japonesas na próxima década. 

Os dados do Eximbank mostram que, desde 1996, o interesse pela América Latina vem 

aumentando, com a inclusão de México (1996) e Brasil (1997, 1998 e 1999) na relação dos dez 

países mais promissores para o investimento direto japonês. 
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Tabela 1 – Distribuição Regional dos Fluxos de Investimento Direto Japonês : 1981-1998 (%) 

 

 81-90 91 92 93 94 95 96 97 98 91-98 
Estados Unidos 44.3 43.4 40.6 40.8 42.1 44.1 45.8 38.5 25.3 40.0 
União Européia 18.6 21.4 19.5 20.0 14.7 15.9 14.7 20.3 34.0 20.2 
Ásia 14.2 14.5 20.8 19.1 24.3 24.3 24.7 23.4 16.4 20.9 
 4 NIE * 7.2 5.3  5.7 6.8 7.0 6.3 7.4 6.3 4.3 6.1 
 4 ASEAN ** 5.4 7.4  9.3 6.6 9.4 8.1 10.3 10.6 8.2 8.8 
 China 1.0 1.4  3.1 4.7 6.3 8.7 5.2 3.7 2.6 4.4 
África 1.6 1.8  0.7 1.5 0.9 0.7 0.9 0.6 1.1 1.0 
Oceania 5.7 7.9  7.0 5.5 3.5 5.5 1.9 3.8 5.4 5.0 
AMÉRICA LATINA 
& CARIBE 12.5 8.0  8.0 9.4 12.8 7.5 9.3 11.7 15.9 10.4 

AMÉRICA LATINA 
(exc. Panamá) 2.2 1.4 1.8 1.5 4.8 1.6 2.3 3.0 1.7 2.2 

 Argentina 0.1 0.1 0.1 0.1 - 0.2 - 0.1 0.3 0.1 
 Brasil 1.3 0.4 1.4 1.2 3.1 0.6 1.8 2.2 1.1 1.5 
 Chile 0.1 0.2 0.1 - - 0.3 - - - 0.1 
 Venezuela 0.1 0.2 0.1 0.1 - 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 
 Peru 0.1 - - - - - - - - - 
 México 0.4 0.5 0.2 0.1 1.5 0.4 0.2 0.6 0.2 0.5 
Panamá 5.7 3.7 2.7 3.9 4.0 3.3 2.1 2.1 2.6 3.0 
MUNDO *** 
(100 Milhões Ienes) 429 128 56 862 44 313 41 514 42 808 49 568 54 094 66 229 52 169 407 557 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Ministéria das Finanças do Japão 

Notas: * Coréia do Sul, Taiwan, Cingapura e Hong Cong *** Soma de fluxos anuais 

** Filipinas, Indonésia, Malásia e Tailândia  - Menos de 0.1% 

 

 

3. Tendências gerais do investimento direto na América Latina na década de 90 

 

A evolução do investimento direto estrangeiro na América Latina durante a década de 90 

pode ser basicamente dividida em duas fases: uma primeira fase que vai até o ano de 1994 e 

uma segunda fase que se inicia em 1995. A primeira fase foi caracterizada por um nível médio 

de investimentos da ordem de US$ 14 bilhões anuais, que representaram 8% dos fluxos globais 

de investimento direto no período, e uma relativa concentração do investimento em poucos 

países (México e Argentina receberam 60% dos investimentos direcionados para a região entre 

1990 e 1994). Na fase seguinte, o nível médio de investimentos à região triplica, passando para 

US$ 48 bilhões anuais entre 1995 e 1998. A participação no investimento global, no entanto, 

não se elevou na mesma proporção, dado que os fluxos mundiais de investimento também 

mostraram uma forte tendência de elevação no período, ficando no patamar de 10,5%. Em 

geral, os fluxos de investimento aumentaram em todos os países da região, notadamente Brasil 

(893%), Venezuela (293%), Colômbia (292%) e Chile (258%), que juntamente com México e 
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Argentina, foram os países que passaram a receber fluxos anuais superiores a US$ 2 bilhões. 

 

Tabela 2 – Distribuição Regional dos Fluxos de Investimento Direto para os Países da América Latina (US$ Milhões) 

 

 1990-94* 1995-98* 1995 1996 1997 1998 1999 
Argentina 2 971 6 509 5 279 6 513 8 094 6 150 21 000 
Bolívia 85 618 393 474 731 872 800 
Brasil 1 703 16 906 4 859 11 200 19 650 31 913 31 000 
Chile 1 219 4 363 2 957 4 637 5 219 4 638 8 900 
Colômbia 818 3 208 969 3 123 5 703 3 038 350 
Equador 293 622 470 491 695 831 470 
México 5 430 10 445 9 526 9 186 12 831 10 238 10 000 
Paraguai 98 232 155 246 270 256 100 
Peru 785 2 235 2 000 3 226 1 785 1 930 1 500 
Uruguai ... 146 157 137 126 164 100 
Venezuela 836 3 285 985 2 183 5 536 4 435 1 200 
Total 14 238 48 568 27 750 41 416 60 640 64 465 75 420 
Memo        
Panamá 176 785 267 410 1 256 1 206 - 
Outros** 382 1 124 575 687 862 2 372 - 

Fonte: Cepal (1999) – dados até 1998 e estimativas para 1999 (Novembro) 

Notas: * Fluxos anuais médios ** Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicarágua 

 

Os elevados fluxos de investimento direto estrangeiro na América Latina registrados na 

década de 90 estão fundamentalmente associados aos processos de privatização das empresas 

estatais e da concessão dos serviços públicos deslanchados pela maior parte dos países da 

região no período. Assim, por começarem antes, México e Argentina acabaram sendo os 

principais destinos na primeira metade da década. No Brasil, as privatizações tomaram impulso 

somente na metade posterior, a exemplo de outros países, como Chile, Venezuela e Peru. Além 

do investimento inicial destinado à compra de empresas e concessões públicas, destacam-se os 

fluxos posteriores à aquisição destinados à modernização e ampliação das empresas adquiridas.  

Em seguida, são apresentadas, em linhas gerais, as principais características setoriais e 

regionais do investimento direto estrangeiro em alguns dos países que estão recebendo os 

maiores fluxos na década de 90: México, Argentina e Brasil. 

 

A) México 

De meados da década de 80 até 1996, quando foi ultrapassado pelo Brasil, o México foi o 

maior recebedor de investimentos diretos na América Latina. Dentre os fatores que explicam 

este desempenho estão a liberalização dos fluxos de comércio e de capitais, as privatizações e a 

consolidação do NAFTA. 

Os Estados Unidos são o principal investidor direto no país, sendo responsáveis por mais de 
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60% do fluxo total de investimentos. Na indústria “maquiladora”, esta participação é ainda 

mais expressiva, 85%. Devido ao NAFTA, os investimentos provenientes do Canadá passaram 

a aumentar em anos recentes, bem como os investimentos japoneses e coreanos. 

A possibilidade aberta pelo NAFTA de atendimento do mercado norte-americano através da 

produção no México é a principal razão para a elevada participação do setor manufatureiro no 

total de investimentos diretos ao país. Com efeito, esta participação pulou de 49%, no período 

1981-1993, para 60%, no período 1994-1997, chegando a 79%, em 1998. Os setores 

automobilístico, de máquinas elétricas e de alimentos, bebidas e tabaco têm sido os maiores 

focos do investimento direto estrangeiro nos últimos anos. 

Os investimentos têm visado ao aumento da eficiência dos sistemas integrados de produção 

na América do Norte, explorando as vantagens de custos oferecidas pelo México e o acesso 

privilegiado ao mercado norte-americano, e ao acesso ao mercado doméstico. Neste caso, os 

investimentos se concentram no setor de serviços (telecomunicações, finanças) e nos setores 

em que a marca e a distribuição local têm importância destacada (alimentos, bebidas), 

ocorrendo, basicamente, na forma de aquisições de empresas domésticas. 

 

B) Argentina 

Os fluxos de investimento direto estrangeiro para a Argentina apresentaram uma grande 

expansão a partir do início da década de 90, com a intensificação do processo de privatização. 

A participação dos investidores estrangeiros nas privatizações representou 54% do total do 

investimento direto realizado entre 1990 e 1993, concentrando-se, especialmente, nos setores 

de energia, telecomunicações e transportes. Entretanto, em 1997, apenas 11% do total do 

investimento direto estrangeiro resultou da privatização de empresas estatais. Todavia, após os 

fluxos gerados com a venda das empresas, um novo fluxo de investimentos está ingressando no 

país mais recentemente, agora destinado à ampliação e modernização das empresas adquiridas 

no processo de privatização. 

Os avanços verificados na formação do Mercosul, incluindo os acordos bilaterais deste bloco 

com outros países da América do Sul, são outro importante determinante do investimento direto 

estrangeiro na Argentina nesta década. Visando a este mercado, empresas sediadas nos Estados 

Unidos, Espanha, Reino Unido e França, principalmente, passaram a adquirir participação em 

firmas privadas locais. Com efeito, a partir de 1994, essas aquisições têm sido o maior 

componente do investimento direto estrangeiro. Os principais setores atingidos por esse 

processo de aquisições têm sido as indústrias de agribusiness, de petróleo e gás natural e de 
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produção automobilística, além dos serviços financeiros, de comunicação e de comércio. 

Na década de 90, destacam-se os fluxos de investimentos chilenos ao país, que vêm se 

concentrando nos serviços públicos (energia elétrica, gás e água) e nos setores imobiliário, 

financeiro, de bebidas e de comércio. Além dos investimentos chilenos, mais recentemente 

têm-se sobressaído os investimentos espanhóis, principalmente, nos setores de serviços 

(financeiro, comunicação) e de petróleo e gás natural. 

 

C) Brasil 

Assim como ocorreu no México e na Argentina, os fluxos de investimento direto ao Brasil 

aumentaram consideravelmente com as privatizações de empresas estatais nos setores 

siderúrgico, petroquímico, bancário e extrativo-mineral e as concessões de serviços públicos 

(eletricidade, telecomunicações, água e saneamento, transportes) à iniciativa privada, 

responsáveis por cerca de um quarto do valor total dos fluxos entre 1996 e 1999. Dos US$ 72 

bilhões arrecadados até 1999 com as privatizações, 44% corresponderam à participação externa, 

sobretudo de empresas norte-americanas (15,4%), espanholas (11,3%) e portuguesas (6,8%). A 

presença de empresas japonesas no processo limitou-se a algumas participações minoritárias no 

setor de telefonia móvel, representando apenas 0,4% do valor total das privatizações. 

Outros fatores que estimularam a retomada dos fluxos de investimento estrangeiro ao país a 

partir de 1995 foram a estabilidade monetária alcançada com o Plano Real e a consolidação do 

Mercosul. Ambos os fatores aumentaram a atratividade dos mercados doméstico e regional, 

além de favorecerem a instalação de bases de produção industrial no país para atender o 

mercado regional. Neste sentido, além dos fluxos de investimento direto decorrentes das 

privatizações, observou-se a entrada de investimentos relativos às aquisições de empresas 

nacionais por parte de empresas estrangeiras interessadas em entrar ou ampliar suas atividades 

no mercado brasileiro, principalmente, nos setores automotivo, alimentício, bancário e de 

máquinas e equipamentos. 

O investimento direto estrangeiro também têm tido um importante papel no processo de 

estabilização da economia local. Em 1996, 43% do déficit em conta corrente pôde ser 

financiado com os ingressos de investimento direto no ano, enquanto que, em 1998, mais de 

três quartos do déficit puderam ser cobertos com capitais desta natureza. Entretanto, uma vez 

que a maior parcela desses fluxos de investimento está sendo direcionada para setores 

nontradables, esperam-se efeitos negativos do atual ciclo de investimentos estrangeiros sobre o 

balanço de pagamentos no futuro, pois deverão contribuir pouco para a expansão das 
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exportações e ser responsáveis pela elevação das saídas sob a forma de lucros e dividendos. 

 

4. Investimento direto japonês na América Latina na década de 90 

 

Segundo dados do Ministério das Finanças do Japão, o fluxo acumulado de investimentos 

diretos japoneses na América Latina totalizava cerca de US$ 45,7 bilhões, em 1998, ante a 

US$ 26,8 bilhões, em 1990. Desconsiderando-se os fluxos direcionados ao Panamá, esses 

valores diminuiriam para US$ 18,9 bilhões e US$ 10,6 bilhões, respectivamente. O Panamá é o 

maior recebedor de investimentos diretos japoneses na região; entretanto, a distribuição setorial 

deste investimento no país é bastante desequilibrada, uma vez que três quartos do total estão 

concentrados no setor de transportes marítimos. O segundo maior destino do investimento 

direto japonês na região é o Brasil, com um fluxo acumulado de investimentos da ordem de 

US$ 11,8 bilhões, em 1998, que representam 63% do total de investimentos diretos japoneses 

realizados na região (não incluindo o Panamá). Depois de Panamá e Brasil, o investimento 

direto japonês se concentra, pela ordem, em México, Peru, Argentina, Chile e Venezuela. 

A elevada participação do setor não-manufatureiro no total investido na região é decorrente 

dos fluxos destinados aos paraísos fiscais do Caribe (Ilhas Caiman, Bahamas, Bermudas, Ilhas 

Virgens), que não fazem parte da América Latina, e ao Panamá. Entretanto, os recursos 

financeiros que entram nesses países do Caribe sob a forma de investimento direto são 

posteriormente redirecionados para outros países, resultando em uma superestimação dos reais 

investimentos na região. Já os investimentos nos setores primário e secundário, por sua vez, 

concentram-se em sua quase totalidade nos países da América Latina. 

A região recebeu cerca de um quinto do total de investimentos em projetos de exploração 

agropecuária, reflorestamento e pesca realizados no mundo e pouco mais de um décimo do 

total destinado à exploração mineral. A importância da América Latina para o Japão no setor 

extrativo-mineral é reforçada pelo fato de 20% do total de investimentos na indústria 

metalúrgica também estarem concentrados na região. Com efeito, empresas japonesas têm tido 

uma participação efetiva em projetos de extração e processamento de minerais na região, 

especialmente, no Chile (cobre), Brasil (ferro, aço, alumínio) e Peru (zinco, cobre). 

A indústria automobilística (montadoras e auto-peças) é outro importante destino dos 

investimentos japoneses na região, tendo recebido cerca de um quarto do total de investimentos 

no setor manufatureiro. Ao contrário dos investimentos nos setores extrativo mineral e 

metalúrgico, iniciados na década de 50, os investimentos no setor automotivo adquiriram 
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importância apenas na década de 90 com a instalação e a ampliação de unidades produtivas das 

principais empresas japonesas no México, Brasil, Argentina e Venezuela. 

 

Tabela 3 – Distribuição Regional dos Fluxos de Investimento Direto Japonês na América do Sul e Central : 1951-1998 

 

 Fluxos Acumulados 
(100 Milhões Ienes) 

% na América do Sul e 
Central 

% no Total de 
Investimentos no Mundo 

Manufatureiro 20 499.0 17.3 7.3 
Alimentos 788.9 0.7 5.3 
Têxteis 1 473.4 1.2 10.1 
Madeira e Celulose 837.0 0.7 8.7 
Químico 2 201.8 1.9 5.4 
Metais Ferrosos e Não-Ferrosos 6 373.3 5.4 20.0 
Máquinas e Equipamentos 1 467.0 1.2 5.7 
Máquinas Elétricas 2 247.6 1.9 3.2 
Máquinas de Transporte 4 730.5 4.0 12.2 
Outros 509.3 0.4 1.4 
Não-Manufatureiro 97 968.6 82.6 15.1 
Agricultura e Silvicultura 786.8 0.7 19.1 
Pesca 414.5 0.3 17.3 
Extração Mineral 5 809.2 4.9 11.6 
Construção Civil 693.4 0.6 9.3 
Comércio 7 170.7 6.0 7.0 
Finanças e Seguros 40 128.5 33.8 21.9 
Serviços em Geral 5 054.9 4.3 4.7 
Serviços de Transportes 34 225.5 28.8 66.7 
Imobiliário 695.7 0.6 0.6 
Outros 2 990.3 2.5 16.4 
    
Estabelecimento de Filiais 115.9 0.1 0.7 
Total 118 647.5 100.0 12.5 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Ministério das Finanças do Japão. 

 

De acordo com os levantamentos do Eximbank, desde 1994, a maior parcela dos recursos 

investidos na América Latina por empresas do setor manufatureiro é composta por recursos 

próprios provenientes das matrizes no Japão. Os lucros não-distribuídos são a segunda 

principal fonte de recursos para investimentos, enquanto que as fontes de financiamento local 

aparecem em último lugar com uma contribuição bastante modesta quando comparada com sua 

importância em outras regiões do mundo. A participação crescente das remessas das matrizes 

no total de investimentos provavelmente está associada ao estabelecimento de novas firmas na 

região, bem como à execução de projetos que envolvem um montante de recursos superior ao 

disponível sob a forma de lucros não-distribuídos. Já a pequena participação do financiamento 
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local resulta do baixo grau de desenvolvimento dos mercados de capitais e das altas taxas de 

juros praticadas em alguns dos principais países da região. 

 

Tabela 4 – Investimento Direto Japonês na América Latina ( % do Total Mundial) 

 

 1951-1970 1971-1980 1981-1990 1991-1998 
AMÉRICA LATINA & CARIBE 15.9 17.0 12.5  10.4 
América Latina (exc. Panamá) 15.3 14.0 2.2  2.2 
 Brasil 8.1 8.0 1.3  1.5 
Panamá 0.5 2.0 5.7  3.0 

Fonte: Ministério das Finanças do Japão 

 

O investimento realizado na América Latina tem apresentado um desempenho relativamente 

bom em termos de lucratividade, especialmente, a partir de 1995. Deste ano em diante, a 

lucratividade observada nos empreendimentos na América Latina esteve de acordo com as 

metas inicialmente estabelecidas, após dois anos de desempenho abaixo do esperado. Quando 

comparada com outras quatro regiões, a América Latina sitou-se sempre em segundo lugar 

neste quesito, sendo superada pelos países do Asean-4, entre 1995 e 1997, e pelos EUA e 

Canadá, em 1998. Muito embora não seja possível avaliar o nível de lucratividade observado 

nessas regiões, pode-se afirmar que, dadas as lucratividades esperadas em cada região, os 

investimentos na América Latina foram os que melhor responderam às expectativas das 

empresas no período considerado. O indicador relativo às vendas apresentou um 

comportamento semelhante ao verificado para a lucratividade ao mostrar que as vendas 

passaram a se situar dentro do inicialmente planejado a partir de 1995. Relativamente ao 

observado em outras regiões, o desempenho das vendas na América Latina não chega a 

surpreender, ao contrário dos resultados exibidos pelas regiões desenvolvidas a partir de 1997. 

 

5. Considerações finais 

 

Na década de 80, as empresas japonesas intensificaram seu processo de internacionalização 

da produção com o estabelecimento e a ampliação de unidades produtivas nos EUA, Europa 

Ocidental e no Sudeste Asiático. A América Latina não participou deste processo e, como 

consequência, sua importância nos fluxos totais de investimento japonês diminuiu 

consideravelmente. Uma das principais razões, talvez a principal, para a América Latina ter 

sido alijada deste processo foi o fato de praticamente todos os maiores países da região terem 
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enfrentado graves problemas econômicos, como crises no balanço de pagamentos, processos 

hiperinflacionários e recessão, neste período, que resultaram em um afastamento generalizado 

dos investidores da região. Esse argumento é compartilhado por Mizuno (1993) e Horisaka 

(1993), que também ressaltam a inatividade dos países latino-americanos frente ao Japão. 

Assim, dado que as relações entre América Latina e Japão têm sido construídas basicamente a 

partir das iniciativas japonesas, com os países latino-americanos desempenhando um papel 

passivo no processo, a diminuição do interesse japonês pela região só poderia levar as relações 

bilaterais, em todas as suas dimensões econômicas, à estagnação. 

 

Tabela 5 – Investmento Direto Japonês na América Latina : 1981-1998 (US$ Milhões) 

 

 1981-1990 1991-1994 1995-1998 1991-1998 

 Número 
de Casos Valor Número 

de Casos Valor Número 
de Casos Valor Número 

de Casos Valor 

AMÉRICA LATINA & 
CARIBE 4 492 34 315 1 227 15 114 1 104 21 266 2 331 36 381 

AMÉRICA LATINA 
(exc. Panamá) 726 5 902 233 3 794 263 4 253 496 8 048 

 Argentina 46 388 11 116 26 313 37 429 
 Brasil 330 3 653 118 2 389 132 2 862 250 5 251 
 Chile 56 188 19 117 16 181 35 299 
 Venezuela 48 226 11 155 22 149 33 304 
 Peru 15 206 6 4 6 15 12 19 
 México 94 1 048 47 953 41 736 88 1 689 
Panamá 3 277 15 567 726 5 715 580 4 904 1 306 10 620 
MUNDO 39 287 274 309 14 271 157 150 9 540 196 532 23 721 353 682 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Ministério das Finanças do Japão. 

 

O retorno dos fluxos de capitais internacionais à América Latina ganhou maior força 

somente após o acordo de renegociação da dívida externa (Plano Brady), no final da década de 

80. Nesta época, também, os maiores países da região começavam a deslanchar seus processos 

de privatização. Instituindo poucas restrições à participação de empresas estrangeiras, esses 

países lograram receber significativos fluxos de capitais sob a forma de investimento direto. 

Apesar das oportunidades de investimento existentes na região na década de 90, a parcela da 

América Latina no total de investimentos diretos japoneses ao exterior permaneceu no mesmo 

patamar da década anterior. Com efeito, a presença de empresas japonesas nos processos de 

privatização e de concessão de serviços públicos na região foi praticamente nula, revelando, ou 

o desinteresse das empresas japonesas pelos setores liberalizados, ou o baixo grau de 

internacionalização dessas empresas quando comparadas com suas congêneres 
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norte-americanas ou européias. Já no setor manufatureiro têm prevalecido os interesses de 

exploração do mercado doméstico e do Mercosul. No caso brasileiro, a perspectiva de 

crescimento econômico proporcionada pela estabilidade monetária incentivou algumas 

empresas do setor de bens de consumo durável (automobilístico e eletroeletrônico) a iniciarem 

ou ampliarem suas atividades no país. Muito embora a estabilidade de preços tenha sido 

alcançada, o esperado crescimento econômico logo mostrou-se insustentável sob o regime 

cambial vigente, frustando as expectativas otimistas que fundamentavam os planos de 

investimentos. Exceto por esses investimentos “seduzidos” pelo Plano Real, de um modo geral, 

o investimento direto japonês no Brasil na década de 90 não apresentou características muito 

distintas das verificadas na década anterior: manutenção das atividades já existentes e aposta no 

crescimento do mercado doméstico (regional) no médio prazo. 

 

 

                                                  
* Pesquisador-Visitante na Universidade de Kobe e Bolsista da Sociedade Japonesa para 
Promoção da Ciência (JSPS). O autor agradece dois pareceristas anônimos pelos comentários 
feitos em relação ao trabalho. Naturalmente, erros e imperfeições contidos neste trabalho são 
de total responsabilidade do autor. 
1 Para 1999, estima-se que o valor dos fluxos mundiais de investimento direto ultrapassasse 
US$ 800 bilhões, sendo US$ 23 bilhões provenientes do Japão. Confirmando-se esses valores, 
a participação japonesa no total declinaria para menos de 3% (UNCTAD, 2000). 
2 Em 1999, por conta de uma única transação de US$ 7,8 bilhões (indústria de tabaco), deve-se 
elevar a participação norte-americana no total dos fluxos de investimento direto japonês ao 
exterior (UNCTAD, 2000). 
3 No período abril-setembro de 1999, a participação do setor manufatureiro no total do 
investimento direto japonês ao exterior foi de 72,4%, segundo dados do Ministério das 
Finanças do Japão. 
4 Segundo pesquisas do Eximbank junto às firmas manufatureiras japonesas, a importância dos 
atritos comerciais sobre as decisões de investimento nos EUA e na UE reduziu-se bastante a 
partir dos primeiros anos da década de 90, ao mesmo tempo em que aumentou a preocupação 
com a ampliação da capacidade instalada nessas regiões e com uma maior integração produtiva. 
Em 1-10-99, o Eximbank e o OECF foram fundidos, dando origem ao Banco de Cooperação 
Internacional do Japão (JBIC). Ao longo deste trabalho, será mantida a denominação Eximbank 
para as referências bibliográficas com data anterior à constituição do JBIC. 
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ANEXO 

 

Gráfico 1 – Composição Regional do IDE no México – Fluxos (Cepal) 
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Gráfico 2 – Composição Regional do IDE na Argentina (Cepal) 
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Gráfico 3 – Composição Regional do IDE no Brasil (Cepal) 
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Gráfico 4 – Desempenho do Investimento Direto Japonês (Eximbank) 
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Nota: Respostas, de 1 (insuficiente) a 5 (satisfatório), avaliam o critério de desempenho em relação ao inicialmente planejado 
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