
Um Japão para 
o empresário 
brasileiro ver

O Japão é a terceira 
maior economia 
do mundo, possui 
um mercado 
sofisticado para 
produtos, serviços 
e tecnologias, 
e desfruta de 
crescimento 
econômico estável 

Também vale res-
saltar que o país 
respondeu positi-

vamente às mudanças 
socioeconômicas globais 
e está desenvolvendo rapi-
damente seu ambiente de 
negócios, em especial por 
conta de uma atenção mui-
to interessante às startups. 

Há no Japão pouco mais 
de 10 mil startups. 

Em 2019 foram inves-
tidos US$ 25,38 bilhões, 
sendo US$ 19 bilhões 
para startups no mercado 
doméstico e US$ 6,38 bi 
para aquelas que atuam 
fora do país, como aponta a 
Venture Enterprise Center, 
do Ministério da Economia, 
Comércio e Indústria do 
Japão. Apesar dos números 
relevantes, comparado ao 
Brasil, ainda é um mercado 
que precisar crescer muito.

Para atrair as startups 
japonesas, executivos da 
Apex-Brasil e da Associa-
ção Brasileira de Private 
Equity e Venture Capital 
(ABVCAP) estiveram cap-
tando empresas daquele 
país a promoverem seus 
negócios por aqui. Tudo 
isso pode criar, sem dúvi-
da, um novo patamar de 
relações entre pequenas 
empresas dos dois países, 
algo muito fomentado 
pelos governos brasileiro 
e japonês. 

Também fazemos o mes-
mo com o Invest Japan, 
programa pelo qual ofere-
cemos suporte completo 
às empresas brasileiras 
interessadas em investir 
no Japão, desde o auxílio 

a elaborar um modelo 
adaptado ao mercado lo-
cal, rodadas de negócios, 
esclarecimento de dúvidas, 
abertura do escritório até 
o pós-abertura (divulgação 
e expansão no Japão). 
Apoiamos as companhias 
ainda com pesquisas de 
mercado customizadas, 
consulta com especialistas 
e leis tributárias, reuniões 
com potenciais parceiros 
e governos locais. 

De iniciativas lideradas 
pelo governo a desafios 
sociais em um mundo pós-
Covid-19, o Japão abre suas 
portas e está pronto para 
investimentos e talentos 
estrangeiros. O Brasil, 
claro, até por suas relações 
históricas com o Japão, me-
rece uma atenção especial. 
Para superar esses desafios 
e alcançar um crescimento 
econômico sustentável, a 
inovação é indispensável. 

De olho nesse cená-
rio, o estabelecimento e 
desenvolvimento de um 
ecossistema de inovação 
para startups e a criação 
imediata de um ambiente 
de negócios e de vida propí-
cio para empresas estran-
geiras também estão sendo 
promovidos pelo Japão. As 
brasileiras, apesar do foco 
dado pelos japoneses às na-
ções do Sudeste Asiático, 
têm grandes possibilidades 
de negócios e não podem 
perder. 

Entrar em um novo 
mercado é uma tarefa 
difícil para qualquer em-
presa, pois requer tempo 
e recursos financeiros para 
fazê-lo. O Japão lançou as 
oportunidades e as com-
panhias precisam fazer 
a sua lição de casa. Mas 
vale lembrar que o Japão 
e o Brasil sempre tiveram 
histórias bem-sucedidas 
de relacionamento. Quem 
sabe o da sua empresa não 
é a próxima!

(*) - É diretor-presidente da Jetro São 
Paulo (https://www.jetro.go.jp/brazil).

Hiroshi Hara (*)

D - Tubos e Equipamentos
Entre os dias 25 e 27 de outubro, no São Paulo Expo Center, em São 
Paulo, acontece a 11ª Tubotech - Feira Internacional de Tubos, Válvulas, 
Bombas, Conexões e Componentes - que traz para os profissionais da 
indústria mais conteúdo especializado abordando as principais tendências 
e as novas tecnologias de dois setores: tubos e máquinas e equipamentos 
industriais. Em paralelo, teremos o Congresso Techmei-Tubotech, um 
dos maiores congressos de tecnologias em máquinas, equipamentos 
industriais, tubos e acessórios do Brasil. O objetivo é estimular o avanço 
e a competitividade da indústria brasileira no cenário mundial, através 
da difusão de conhecimento das melhores práticas e equipamentos 
utilizados em diversos países, além de apresentar os cenários atuais da 
indústria 4.0. Saiba mais em: (www.tubotech.com.br).

E - Vinhos Californianos
A California Dreaming Wine Company, braço da vinícola californiana 
Next Wine Company, passa a trazer vinhos da California, para o mercado 
brasileiro. Situada em Lodi (Central Valley), a partir de onde produz 
vinhos de Napa, Sonoma e Lodi, assim como em outras localidades na 
região. A empresa americana já exportou para mais de 30 países, com 
mais de 200 rótulos desenvolvidos através de parcerias locais. Aqui no 
Brasil, a California Dreaming já participou de algumas feiras fazendo 
uma pré- apresentação dos seus rótulos. O foco da empresa é tanto o 
B2C, com a venda direta ao consumidor através da loja online, quanto 
o B2B, com negociações diretas junto ao trade, com estrutura para 
atender todo o país. Outras informações: (www.vinhosdacalifornia.
com.br).

F - Economia Circular
A Braskem, líder de mercado e pioneira na produção de biopolímeros em 
escala industrial, acaba de inaugurar o Cazoolo, o 1º Centro de Desen-
volvimento de Embalagens para Economia Circular do Brasil. Localizado 
na zona Oeste de São Paulo, o espaço, resultado de um investimento 
de R$ 20 milhões, será um hub de inovação que promoverá melhorias 
em toda a jornada de embalagens, desde a sua concepção até o pós-
consumo. Clientes, brand owners, designers, startups e universidades 
poderão criar e cocriar projetos visando a completa circularidade e o 
menor impacto ambiental de seus produtos. O Cazoolo é o primeiro 
hub de inovação gratuito com foco no desenvolvimento de embalagens 
circulares do Brasil. Saiba mais em: (www.braskem.com.br).

A - Etarismo e Diversidade
A plataforma Colettivo, hub de diversidade e inclusão da Vagas.com, 
lançou o curso online “Etarismo e as gerações nas organizações”. O 
material é gratuito e direcionado para qualificar profissionais de RH 
nos temas de etarismo e interseccionalidade, transição de carreira 
aos 50+, atração e retenção de talentos desse grupo e as formas de 
progressão na carreira a partir dos 50 anos. A responsabilidade dos 
setores de RH tem aumentado com a adoção de práticas ESG, que 
demandam no ‘S’ do ‘social’ a aplicação de políticas efetivas para 
o grupo 50+, que possam ser verificadas e que tragam resultados. 
As inscrições e a participação são gratuitas e haverá emissão de 
certificado. Confira em: (https://colettivo1.teachable.com/p/etaris-
mo-e-as-geracoes?).

B - Home Decor
Entre os próximos dias 12 e 16, no Expo Center Norte, acontece a 
ABCasa Fair, a maior feira de artigos para casa, decoração, presentes, 
utilidades domésticas, festas, flores e têxtil da América Latina. O evento 
objetiva contribuir para o reaquecimento do setor, auxiliando todas as 
frentes envolvidas, como fornecedores, parceiros, expositores, lojistas 
e a cadeia do mercado de feiras de negócios, sendo que 85% dos pro-
dutos lançados na feira são consumidos no ano dentro dos segmentos 
envolvidos. Uma programação diária de talks trará grandes referências e 
ícones dos segmentos voltado ao varejo, experiência de compra, design 
thinking, marketing digital, entre outras vertentes. Saiba mais: (https://
abcasafair.com.br/).

C - Dia da Cerveja
Amanhã, sexta-feira (dia 5), marca a celebração de uma das bebidas 
mais antigas e consumidas no mundo, a cerveja. A data foi criada em 
2007, em Santa Cruz, na Califórnia, quando quatro amigos em uma 
mesa de bar, resolveram celebrar o Dia Internacional da Cerveja, como 
uma forma de valorizar a degustação, produção e união que a bebida 
proporciona entre os povos. A confraternização já entrou no calendá-
rio em mais de 80 países e o Brasil não poderia ficar de fora. Afinal, é 
o terceiro maior produtor de cerveja no mundo, atrás da China e dos 
Estados Unidos, com expectativa de crescimento de volume de vendas 
em mais de 15,4 bilhões de litros para este ano, segundo projeções da 
consultoria Euromonitor encomendada pelo Sindicato Nacional da 
Indústria da Cerveja (Sindicerv). 

G - Tecnologias na Segurança
A ISC Brasil 2022 será em formato presencial e vai ocorrer entre os dias 
21 e 23 de setembro, no Expo Center Norte, com participação confirma-
da de mais de 120 expositores. A versão brasileira da ISC, marca líder 
em eventos de Segurança nas Américas, com duas edições anuais nos 
Estados Unidos e uma outra no Mexico, é a verdadeira meca do setor 
de segurança integrada (pública, privada e eletrônica) do país. A feira 
oferece uma oportunidade de networking junto de gestores de segu-
rança e usuários finais de mais de 20 verticais da economia, em meio 
a integradores, fornecedores de serviços de Segurança, fabricantes de 
tecnologias, distribuidores e líderes do governo em um ambiente propí-
cio a negócios e relacionamento. Saiba mais em: (https://www.iscbrasil.
com.br/credenciamento). 

H - Projetos Culturais
O Complexo Cultural Funarte SP, no Centro da cidade, está ofere-
cendo oficinas de capacitação para artistas, produtores, estudantes e 
profissionais liberais, voltadas a projetos culturais e artísticos, entre os 
dias 16 de agosto e 27 de outubro. Cinco temas serão abordados pelas 
oficinas: Elaboração de projetos culturais; Produção artística e cultural; 
Pesquisa e indicadores culturais; Leis de incentivo à cultura, editais e 
outros mecanismos de fomento públicos e privados; e Divulgação cul-
tural e comunicação para projetos culturais. As inscrições são gratuitas 
e podem ser feitas neste link: (https://forms.office.com/r/QgmL9Vfrs3). 

I - Mercado Internacional
A ProUser Apps, startup brasileira desenvolvedora de aplicativos, dá 
mais um  passo na sua expansão internacional. Com forte atuação e re-
conhecimento no mercado brasileiro, chegou recentemente na Europa 
e avança na América Latina para desembarcar na Colômbia. Em uma 
parceria com a Claro, a startup disponibilizará dois aplicativos, o app de 
idiomas Taplingo e o de geolocalização Tô Aqui. A expectativa é ampliar a 
presença para mais três países até o fim deste ano. No mercado europeu, 
no ano passado, apresentou o Taplingo, em Portugal e na Espanha. Os 
espanhóis também tiveram acesso ao Tô Aqui, que recebeu o nome de 
Estoy Aquí. Saiba mais: (https://pt.prouserapps.com/).  

J - Telecomunicações e Tecnologia 
Telco Transformation LATAM, é um evento organizado pela Conecta 
Latam, empresa brasileira especializada na criação de eventos líderes nos 
setores de telecomunicações e tecnologia para América Latina. Acontece 
nos próximos dias 17 e 18, no Windsor Barra Hotel, no Rio de Janeiro, 
reunindo mais de 400 executivos e mais de 100 palestrantes de opera-
doras, entidades reguladoras, analistas, fornecedores, representantes 
de entidades governamentais e outros players relevantes do setor. A 
agenda será dividida em três partes chaves simultâneas para o mercado: 
Business Assurance, Fraud & Security; Digital Transformation, AI, Big 
Data & Analytics; e 5G & Network Transformation. Mais informações: 
(https://www.conecta-latam.com/telcotransformation).

www.netjen.com.br
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Os dados refletem um 
ambiente econômico 
mais favorável para a 

indústria de transformação, 
que atingiu o ponto mais 
alto de 2022. A indústria de 
transformação ainda enfren-
ta gargalos que dificultam o 
aumento da produção, mas 
na medida em que a ativida-
de econômica se recupera, a 
indústria tem obtido avanços 
graduais. 

O gerente de Análise 
Econômica da CNI, Mar-
celo Azevedo, alerta que o 
segmento tem conseguido 
contornar ou minimizar as 
dificuldades relacionadas ao 
fornecimento de insumos e 
matérias-primas. “Obser-
vamos alta no faturamento 
real, além da recuperação do 
emprego e dos rendimentos 
desacompanhada do aumen-

O segmento tem contornado ou minimizar as dificuldades 
relacionadas ao fornecimento de insumos e matérias-primas.

A partir da próxima 
terça-feira (9) começam 
a ser pagos os benefícios 
emergenciais concedidos a 
caminhoneiros. A portaria 
interministerial que regu-
lamenta a medida voltada 
a “transportadores autôno-
mos de carga” foi publicada 
em edição especial do DOU 
de terça-feira (2). O prazo 
para pagamento do benefí-
cio vai até 31 de dezembro 
de 2022, e será pago em seis 
parcelas mensais no valor 
de R$ 1 mil. 

O auxílio tem por objetivo 
ajudar os transportado-
res autônomos de carga 
a enfrentar o estado de 
emergência que decorre 
da alta do preço de com-
bustíveis e derivados. Têm 
direito a receber o Benefí-
cio Caminhoneiro-TAC os 
transportadores de carga 
autônomos com CPF válido 
e cadastrado no Registro 
Nacional de Transportado-
res Rodoviários de Cargas 
(RNTR-C) até 31 de maio de 
2022, na situação de Ativo”, 
entre outras exigências. 

O auxílio visa ajudar os transportadores autônomos de carga a 
enfrentar o estado de emergência que decorre da alta do preço 

de combustíveis e derivados. 
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Vendas de 
veículos novos 
têm leve baixa 

As vendas de veículos au-
tomotores novos sofreu uma 
leve queda no mês de julho, 
quando foram comercializa-
dos 307.709 unidades: 0,5% 
a menos que o registrado no 
mesmo mês de 2021 e 2,61% 
inferior às vendas de junho 
de 2022. No acumulado do 
ano (janeiro a julho), foram 
vendidas 1.958.945 unida-
des, 2,65% a menos do que 
registrado no mesmo perío-
do de 2021. 

Os dados são da Fena-
brave, levando em conta as 
vendas de automóveis e co-
merciais leves, caminhões, 
ônibus, motocicletas e im-
plementos rodoviários. “A 
queda pode ser explicada 
por um conjunto de fatores, 
como a menor oferta, es-
pecialmente, no segmento 
de duas rodas, devido a 
problemas na produção e 
pela maior restrição e au-
mento do custo de crédito, 
já que a inadimplência, nos 
financiamentos de veículos, 
está em 4,5%”destacou o 
presidente da Fenabrave, 
José Maurício Andreta Jú-
nior (ABr).

Indústria tem alta no faturamento, 
emprego e salário, diz CNI

A indústria registrou alta no faturamento, no emprego, na massa salarial e no rendimento médio. É o que 
mostra a pesquisa Indicadores Industriais relativa ao mês de junho, divulgada ontem (3) pela Confederação 
Nacional da Indústria (CNI)

gou ao mesmo nível de um 
ano atrás, ficando apenas 
0,1% abaixo do índice de 
junho de 2021. O emprego 
industrial avançou 0,4% 
na comparação com maio, 
acumulando a segunda alta 
consecutiva depois de três 
meses de quedas modera-
das. Em relação a junho do 
ano passado, o crescimento 
é ainda maior, 2%.

A pesquisa mostra, ainda, 
que as horas trabalhadas 
na produção se mantiveram 
estáveis em junho após o 
avanço de maio. Com a es-
tabilidade, as horas trabalha-
das na produção se mantêm 
em patamar próximo ao do 
começo de 2022 e acima do 
praticado em 2021. Na com-
paração com um ano atrás, 
o crescimento foi de 3,8% 
(Fonte: AI/CNI). 

to das horas trabalhadas e 
da utilização da capacidade 
instalada, que permanece 
elevada, sem variações ex-
pressivas desde o início do 
ano”, detalha o gerente da 
CNI.

Os Indicadores Industriais 
apontam uma alta do fatu-
ramento real da indústria 
de transformação de 0,9% 
em junho, na comparação 
com maio. Segundo os 
dados, o faturamento che-
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Benefício para caminhoneiros 
começa a ser pago no dia 9

No dia 9 serão pagas a 
primeira e a segunda par-
celas, referentes aos meses 
de julho e agosto. O terceiro 
lote deverá estar disponível 
em 24 de setembro; e as 
demais parcelas, nos dias 22 
de outubro, 26 de novembro 
e 17 de dezembro. 

Aqueles que estiverem 
com situação cadastral pen-
dente ou suspensa podem 
regularizar o registro na 
ANTT para se habilitarem. 

O Ministério do Trabalho 
ressalta que o benefício 

não é cumulativo com o 
Benefício Taxista e será 
pago apenas um por CPF, 
independentemente se o 
beneficiário tiver mais de 
um veículo cadastrado. 
“Será designada uma ins-
tituição bancária federal 
registrada para efetivar 
o pagamento que será 
feito em conta digital. Os 
valores não movimentados 
no prazo de 90 dias, con-
tados da data de depósito, 
retornarão para a União”, 
acrescenta (ABr).


