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Investimentos 
japoneses no Brasil

A história da sociedade brasileira 
e seu desenvolvimento econômico 
foram muito influenciados pela 
cultura japonesa. Essa influência 
se deve aos fortes laços históricos 
de amizade e à presença de 
comunidades de imigrantes 
japoneses no país. Essa afirmação 
é verdadeira para o passado, o 
presente e certamente para o futuro: 
o relacionamento do Brasil com 
o Japão constitui uma realidade 
concreta, duradoura e sustentável.

Em 2018, comemora-se o 110º 
aniversário da imigração japonesa no 
Brasil. Durante o ano que antecede 
essa comemoração, foi inaugurada a 
Japan House, onde serão realizados 
diversos eventos históricos e culturais 
com o intuito de fortificar e aprofundar 
ainda mais as relações bilaterais entre 
os países.

Os investimentos japoneses estão 
presentes em uma infinidade de 
setores. Contudo, mais recentemente, 
uma maior concentração de recursos 
foi direcionada para o setor de 
produção, especialmente para os 
setores de metalurgia, automotivo, 
equipamentos para as áreas de 
petróleo, gás e biocombustível, 
papel e celulose e equipamentos de 
transporte. Outro importante setor a 
receber investimentos foi o de minerais 
metálicos, seguido pelo de produção e 
distribuição de eletricidade, gás e água.
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Oportunidades 

As empresas japonesas usam estratégias 
diferentes no início de operações em 
novas áreas (projetos greenfield), 
geralmente encabeçadas por grandes 
grupos multinacionais japoneses que 
estão começando a investir no Brasil, 
bem como na expansão contínua de 
negócios de empresas japonesas já 
estabelecidas, sobretudo empresas 
mercantis de importação e exportação. 
Os novos investimentos em potencial 
por parte de empresas japonesas 
se traduzirão em oportunidades de 
negócio significativas para a PwC 
Brasil, a saber:

• A equipe do Japan Desk da PwC 
Brasil conta com profissionais 
experientes, que possuem profundo 
conhecimento e experiência 
na condução de negócios com 
empresas japonesas, considerando 
as diferenças culturais existentes 
em relação à forma como os 
negócios são conduzidos no Japão. 
As empresas japonesas têm uma 
“maneira especial” de conduzir 
negócios, que é direcionada pelas 
características próprias de sua 
cultura. É justamente aí que se 
destaca a identidade cultural de 
nossa equipe, pronta para atender 
nossos clientes japoneses. Além 
disso, temos um Brazil Desk em 
Tóquio, na PwC Japão, que também 
entende o ambiente de negócios 
brasileiro. Tudo isso assegura 
que podemos oferecer serviços 
personalizados de alta qualidade 
aos clientes japoneses, apoiadas nas 
melhores soluções tanto no Japão 
quanto no Brasil, a fim de ampliar 
nossa rede de relacionamento com 
os clientes.  

• O Brasil possui recursos naturais 
importantes, que representam 
oportunidades de investimento 
atraentes nas áreas de petróleo 
e gás, mineração e agronegócio. 
De fato, as maiores e mais 
bem conhecidas empresas de 
importação e exportação 
japonesas historicamente têm 
investido no Brasil nessas áreas 
há algumas décadas. A equipe 
do Japan Desk da PwC Brasil já 
tem experiência na prestação 
de assessoria a essas empresas 
em transações relacionadas com 
fusões e aquisições, com sucesso 
comprovado nessa área.

• Após um período de recessão 
econômica, o governo vem 
tomando medidas e implementando 
reformas que atraem a atenção e o 
interesse de investidores japoneses 
para as áreas de infraestrutura, 
agronegócios, saúde, serviços 
públicos, alimentos e bebidas, 
varejo e produtos de consumo. A 
equipe do Japan Desk da PwC Brasil 
está preparada para atender às 
empresas que pretendem investir e 
crescer no país.

• As empresas multinacionais 
japonesas que atendem à região 
das Américas costumam ter sede 
nos Estados Unidos. Com a Rede 
Global de Negócios da PwC Japão, 
a equipe do Japan Desk da PwC 
Brasil está perfeitamente conectada 
com os melhores recursos do grupo 
profissional do Japan Desk da PwC 
nos Estados Unidos.

• As empresas japonesas costumam 
fazer investimentos de longo prazo. 
Elas acreditam no potencial do 
mercado brasileiro, entre outros 
fatores, em razão de seu tamanho, 
do crescimento populacional e da 
expansão do crédito. Considerando 
as significativas diferenças entre 
o ambiente regulatório e legal do 
Japão e do Brasil, estima-se que as 
novas empresas a investir no país 
buscarão a assessoria profissional 
de nossa equipe para assegurar que 
sua estratégia de investimento de 
longo prazo otimizará impostos 
desde o princípio, em observância à 
legislação tributária e normativa.

• O complexo sistema normativo- 
-tributário brasileiro e a legislação 
trabalhista vigente no país exigem 
que as empresas estrangeiras 
obtenham assistência profissional 
para entrar no mercado local. A 
equipe do Japan Desk da PwC 
Brasil está preparada para ajudar as 
empresas japonesas a entender esse 
ambiente regulatório complexo, 
para que elas possam tomar 
decisões abalizadas em relação à 
sua estratégia de investimentos. 
Podemos assessorá-las, por 
exemplo, na identificação de 
incentivos fiscais (que podem variar 
dependendo do estado do Brasil) 
e no entendimento das regras 
específicas de preços 
de transferência.  



Falamos a sua língua 

Somos um Network de firma presente 
em 158 territórios, com mais de 230.000 
profissionais dedicados à prestação de 
serviços de qualidade em auditoria e 
asseguração, consultoria tributária e 
societária, consultoria de negócios e 
assessoria em transações. Presente no país 
desde 1915, a PwC Brasil possui cerca de 
4.200 profissionais distribuídos em 17 
escritórios em todas as regiões brasileiras.

Sabemos que as empresas japonesas 
têm sua própria cultura e suas próprias 
estratégias na condução dos negócios. É 
justamente por essa razão que criamos o 
Japan Desk, dedicado a atender e prestar 
serviços personalizados a empresas 
japonesas que já atuam ou que tenham 
planos de atuar no mercado brasileiro. 

Os serviços oferecidos pelo nosso 
Japan Desk são diferenciados pelas 
seguintes razões:

• Contamos com uma sólida rede global 
e uma presença forte no Japão. Com 
a Rede de Negócios Japonesa, que 
abrange quase todos os escritórios 
da PwC no mundo, conseguimos 
utilizar e compartilhar informações 
relacionadas com os clientes japoneses 
que atuam no Brasil, assegurando a 
prestação de serviços de alta qualidade 
para atender a suas 
necessidades específicas;

• Podemos nos comunicar 
em japonês. Contamos com 
profissionais dedicados, 
descendentes de japoneses e 
capacitados a se comunicar em 
japonês e em português, que 
entendem profundamente a cultura 
de negócios do Japão pelo fato de 
terem trabalhado naquele país ou 
com empresas japonesas no Brasil 
por bastante tempo. Além disso, o 
Japan Desk conta com profissionais 
experientes, vindos do Japão para 
a PwC Brasil, que nos ajudam a 
estreitar os laços com a PwC Japão 
e com as empresas japonesas para 
desenvolver negócios e conquistar 
projetos no Brasil;

• Cada um dos profissionais que 
trabalham no Japan Desk possui sua 
própria área de especialização nos 
serviços que oferecemos (auditoria, 
consultoria tributária e consultoria 
de negócios). Isso dá à PwC Brasil 
vantagem competitiva em relação 
aos concorrentes, que não possuem 
essa cobertura;

• No Brasil, a PwC é a maior e 
mais renomada firma do seu 
segmento, oferecendo serviços de 
auditoria, consultoria de negócios e 
consultoria tributária;

• A PwC Brasil conta com 
profissionais especializados em 
soluções e segmentos, o que 
assegura a entrega de serviços 
altamente qualificados por 
profissionais com profundo 
conhecimento do mercado.
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Como a PwC pode ajudar

Novos desafios no mercado 
internacional exigem uma nova 
forma de lidar com eles e de buscar 
soluções. Mais uma razão para 
termos criado o Japan Desk, uma 
equipe especializada no atendimento 
a clientes japoneses que realizam 
negócios no Brasil.

Utilizamos o caráter multicultural 
de nossas equipes e o conhecimento 
completo e especializado da cultura 
japonesa no Japan Desk em um 
trabalho conjunto com a PwC Japão. 
Assim, estamos preparados para 
fornecer apoio tanto às empresas 
japonesas que investem no Brasil 
quanto às empresas brasileiras que 
estejam interessadas em investir no 
mercado japonês.

Oferecemos aos nossos clientes 
soluções completas para operações 
eficazes no mercado brasileiro que 
sejam sólidas, sustentáveis e gerem 
resultados. Dispomos de especialistas 
qualificados e metodologias 
consolidadas, que transmitem 
segurança aos nossos clientes e 
contribuem com o sucesso 
de suas operações.

No Brasil, nossas equipes de auditoria, 
consultoria de negócios e consultoria 
em gestão de tributos têm anos de 
experiência e contam com profissionais 
especializados em diversos segmentos 
industriais. Com soluções completas 
e integradas, buscamos melhorar 
o desempenho de nossos clientes, 
promovendo avanços operacionais, 
financeiros, organizacionais, de 
excelência de capital humano e de 
gestão de tecnologia da informação 
(TI), sustentabilidade, governança, 
riscos e conformidade.

Auditoria

Temos colaboradores especializados 
em serviços de gestão de riscos para 
cada área e segmento industrial. 
Nossos serviços de auditoria de padrão 
internacional são realizados por 
profissionais experientes que auditam 
não apenas demonstrações financeiras 
estatutárias, mas também aquelas 
elaboradas de acordo com as normas 
internacionais de contabilidade (IFRS) 
e em total acordo com os princípios 
contábeis geralmente aceitos nos 
Estados Unidos (US GAAP). Entre 
os principais serviços de auditoria, 
podemos citar: 

• Auditoria de demonstrações 
financeiras estatutárias;

• Auditoria de demonstrações 
financeiras de acordo com as IFRS;

• Auditoria de demonstrações 
financeiras em US GAAP;

• Auditoria de pacote de 
consolidação;

• Auditoria de controles internos 
(US-SOx, J-Sox, etc.);

• Auditoria de sistemas;

• Outras auditorias discricionárias.

• Serviços de Mercados de Capital e 
Assessoria Contábil. 
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Utilizamos o caráter multicultural de nossas 
equipes e o conhecimento completo e especializado 
da cultura japonesa no Japan Desk em um trabalho 
conjunto com a PwC Japão.

Consultoria tributária

Oferecemos suporte na elaboração da 
Declaração de Ajuste Anual do Imposto 
de Renda de pessoas físicas e jurídicas, 
consultoria em temas relacionados 
com due diligence tributária e gestão 
de riscos tributários. A rede global da 
PwC também nos permite oferecer 
serviços relacionados com impostos 
internacionais, preços de transferência, 
fusões e aquisições e reestruturação 
financeira. Os principais serviços 
oferecidos nessa área são:

• Conformidade fiscal;

• Planejamento tributário;

• Consultoria em preços de 
transferência;

• Imposto de renda pessoa jurídica;

• Imposto de renda pessoa física.

Fusões e aquisições e 
reestruturação financeira 
(consultoria em transações) 

Nossa equipe é formada por mais 
de 300 profissionais, com vasta 
experiência em transações nos 
mercados brasileiro e internacional e 
que podem oferecer apoio completo 
para analisar e realizar transações 
envolvendo fusões, aquisições e vendas 
de empresas, bem como reestruturação 
financeira e operacional. 

Oferecemos suporte à preparação e 
definição de estratégias e à análise 
dos riscos envolvidos, bem como à 
realização de due diligence completa 
(due diligence dos aspectos societários, 
tributários, financeiros e operacionais). 
A avaliação do negócio e a captura 
de sinergias e ganhos possibilitam a 
criação de valor por meio da adoção de 
estratégias de transação e negociação 
e da atuação direta em negociações 
com stakeholders (credores, acionistas 
e outras partes interessadas). Também 
apoiamos a implantação das mudanças 
relacionadas, com vistas à obtenção dos 
ganhos esperados com a transação.

Serviços de consultoria de 
negócios e de gestão

Oferecemos consultoria financeira, 
econômica e estratégica em questões 
complexas relacionadas com o negócio 
dos nossos clientes. Nessa área, os 
principais serviços são:

• Estratégia;

• Finanças;

• Operações;

• Tecnologia da informação - 
estratégia e segurança;

• Pessoas, organização e mudanças - 
consultoria de recursos humanos;

• Terceirização das áreas tributária, 
de finanças e de capital humano;

• Gestão de riscos corporativos e 
conformidade;

• Serviços de consultoria jurídica 
(Forensic Services);

• Auditoria interna;

• Serviços atuariais;

• Governança corporativa;

• Gestão de projetos;

• Desenvolvimento organizacional;

• Consultoria de processos de 
negócios;

• Gestão de valor de riscos;

• Sustentabilidade.
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Doing Business and 
Investing in Brazil

Doing Deals in Brazil

Publicações da PwC 

Apoiamos a operação e a expansão de empresas japonesas no Brasil. Nosso 
conhecimento também está condensado e disseminado em publicações 
especializadas, voltadas para a comunidade de negócios do Japão.

Tradition in creating value  
for Japanese Clients

Glossário Trilíngue de 
Termos Contábeis

Glossário Trilíngue  
de Termos de Negócios

Glossário de Termos  
Jurídicos Bilingue



Contatos

Para obter mais informações, entre em contato com: 

O Japan Desk da PwC Brasil 

Neste documento, “PwC” refere-se à PricewaterhouseCoopers Brasil Ltda., firma membro do network da PricewaterhouseCoopers, ou conforme o contexto sugerir,  
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www.pwc.com/structure
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