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Porta de entrada de negócios do Brasil na Ásia Com regras claras e logística eficiente, 
Cingapura atrai empresas brasileiras que buscam crescer na região 

Luciana Rodrigues* 

CINGAPURA. A Embraer anunciou esta semana que vai investir US$ 40 milhões num centro de 
logística e peças sobressalentes em Cingapura, que servirá de suporte para seus planos de expansão 
na Ásia. A empresa, presente no país desde 2000, é mais uma entre brasileiras peso-pesado em seus 
setores — como Perdigão, Petrobras, Votorantim e WEG — que escolheu Cingapura como porta de 
entrada para seus negócios na Ásia. 
 
Num continente em que há PIBs contados aos trilhões e populações, às centenas de milhões, a 
pequena Cingapura atrai pela facilidade para a abertura de negócios, pela eficiente estrutura logística
(telecomunicações e transporte) e por regras econômicas claras. Além disso, uma de suas línguas 
oficiais é o inglês. Assim, num momento em que a Ásia desponta como o pedaço do mundo que mais 
cresce, muitas empresas brasileiras escolheram Cingapura para aportar na região. 
 
Em seis meses, Petrobras negocia o dobro do esperado A Petrobras, por exemplo, inaugurou uma 
trader ( empresa de intermediação para importações e exportações) no país em julho passado. De lá, 
são fechados os negócios para toda a Ásia, inclusive a China, onde a companhia tem um escritório de 
representação. A expectativa era alcançar US$ 1 bilhão em operações em 2006.Foram US$ 2 
bilhões. 
 
— O mercado asiático é muito aquecido e, em 2007, com a entrada em operação de parte do Campo 
de Marlim, nossas operações aqui devem crescer ainda mais — afirma Carlos Tessarollo, gerente 
financeiro da Petrobras Cingapura. 
 
O país atrai, não por custos baixos, como é o padrão em seus vizinhos asiáticos, mas sim pela 
agilidade e previsibilidade, diz Tessarollo: — Em questão de minutos, fecha-se um negócio. E os 
custos aqui são firmes, claros e transparentes. 
 
Não há surpresas. 
 
Outra vantagem de Cingapura é que o país funciona como “uma vitrine para a Ásia”, explica Marta 
Ikeda, diretoragerente para Ásia e Pacífico da Perdigão. 
 
— As pessoas vêm para cá procurar novas tendências. Se você quer lançar um produto na Ásia, aqui 
é o melhor lugar. 
 
Com renda per capita de US$ 30 mil e um shopping a cada esquina (só na Orchard Road, a avenida 
da moda, são 20 centros comerciais em menos de dois quilômetros), Cingapura recebe nove milhões 
de turistas por ano, mais do que os 6,4 milhões que desembarcaram em 2006 no Brasil. São 
consumidores, principalmente de países vizinhos, que rapidamente aderem ao esporte nacional — ir 
às compras. 
 
Além de ser um ótimo palco para o lançamento de novidades, Cingapura tem a vantagem de ser 
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vizinha de economias em franca expansão, como Vietnã e Indonésia, destaca a executiva da 
Perdigão. 
 
A empresa está há três anos em Cingapura, de onde exporta para a China e o Sudeste da Ásia. A 
Perdigão tem outro escritório em Tóquio, que atende aos mercados japonês e da Coréia do Sul. Hoje, 
30% das exportações da Perdigão — que somaram US$ 350 milhões em 2006 — vão para a Ásia. 
 
O continente, porém, ainda é desconhecido para a maioria dos empresários brasileiros. 
 
Carlos Cavalcante, superintendente do Instituto Euvaldo Lodi, braço de capacitação empresarial da 
Confederação Nacional da Indústria (CNI), explica que a abertura comercial do Brasil é recente e 
que, até pouco tempo atrás, a preocupação era só com os mercados europeu e americano. 
 
Mas, com o recente advento da Ásia, as atenções agora se voltam para a região. 
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 8 abr. 2007. Economia, p. 32.




