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Proposta japonesa para o lado brasileiro: 
Melhorias no ambiente de negócios e investimentos no Brasil 

visando o desenvolvimento ainda maior de uma das maiores potências 
mundiais da agricultura 

 
 

Visando um desenvolvimento ainda maior da agricultura e do agronegócio do 

Brasil que se encontram em plena expansão e com base nos resultados das pesquisas 

realizadas junto às empresas japonesas instaladas no Brasil e do debate no Diálogo de 

hoje, fazemos as seguintes proposições: 

 

1. Proposta para o fortalecimento da competitividade do setor agropecuário 

brasileiro 

 O Brasil desempenha um papel importante na segurança alimentar mundial, 

produzindo e exportando grande quantidade de produtos agropecuários. Entretanto, se 

vê ante a necessidade de importar matérias-primas secundárias devido à insuficiência 

de tecnologias de processamento no mercado interno. Ainda, há diversos outros 

produtos que poderiam ter um maior valor agregado a partir do uso de tecnologias mais 

eficientes e com menor impacto ambiental. Assim, a partir da melhoria destes fatores, o 

setor agropecuário brasileiro poderá alcançar uma competitividade eficiente. Neste 

sentido, a aplicação de tecnologias de empresas japonesas é altamente recomendável. 

 

【Propostas concretas】 

(1)  Introdução de tecnologias japonesas que contribuam para o aumento da 

produtividade e eficiência no processamento de produtos agropecuários brasileiros e 

para a mitigação do impacto ambiental;   

(2) Estabelecimento de um sistema de cooperação científica e industrial entre as 

empresas japonesas e a EMBRAPA para a execução do item (1) supracitado.  



2. Propostas para melhorias no sistema tributário, nos procedimentos 

alfandegários e demais trâmites burocráticos 

  O complexo sistema tributário brasileiro e os diversos trâmites burocráticos são 

entraves de longa data enfrentados pelas empresas japonesas na execução de 

negócios no Brasil que demandam mudanças urgentes.  

 

【Propostas concretas】 

(1) Reforma do sistema tributário com a unificação e diminuição da alíquota de ICMS 

interestadual, extinção do sistema de substituição tributário etc.;  

(2) Uniformização, transparência, simplificação e celeridade nos diversos trâmites 

aduaneiros, bem como nos procedimentos de cadastro e análise junto ao MAPA, a 

ANVISA entre outros.  

 

 

3. Propostas para melhorias na infraestrutura no transporte de grãos 

 Ante o crescimento da produção de grãos no Brasil, as melhorias na infraestrutura 

são fundamentais para a redução dos custos de transporte e para o aumento da 

competitividade no cenário internacional. Espera-se, sobretudo, a priorização da 

melhoria das regiões Norte e Nordeste do Brasil onde o desenvolvimento da 

infraestrutura de transportes é ainda precário em relação à região Sul. Isto dará um 

grande impacto na diminuição de custos de transportes a partir do desenvolvimento da 

infraestrutura daquela região.   

 

【Propostas concretas】 

(1) Provimento de informações sobre as políticas e os planos para o desenvolvimento 

da rede de infraestrutura para o transporte interno de grãos . 

(2) Desenvolvimento preferencial da rede de infraestrutura para o transporte de grãos 

nas regiões Norte e Nordeste do Brasil.  

 

 



4. Propostas para mitigar o regulamento cambial 

O Brasil dispõe de diversos projetos promissores de investimentos em 

infraestrutura, mas o atual regulamento cambial é um dos entraves que inibem 

potenciais investimentos estrangeiros. Espera-se o estabelecimento de sistemas 

voltados para a promoção dos investimentos estrangeiros, tais como a viabilização dos 

investimentos em moeda estrangeira com o intuito de mitigar o risco cambial. A exemplo, 

temos como referência, os países vizinhos que progridem no desenvolvimento de sua 

infraestrutura por meio da adoção de capital estrangeiro. 

 

【Proposta concreta】 

Viabilização de um ambiente de negócios que possibilite os investimentos em 

moeda estrangeira.  
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