


A opulência e a beleza da imagem
ao lado não exageram em nada.

Cingapura é mesmo um país deslumbran-
te. E rico, dono de elevadíssimo padrão
de vida, com renda per capita superior a
US$ 35 mil. O país, formado praticamen-
te só pela cidade homônima, é uma refe-
rência em comércio internacional, talvez
a nação que mais conhece logística e
transporte no globo. Ostenta uma das
economias mais dinâmicas e abertas do
mundo e há três anos desponta em pri-
meiro lugar no ranking do Banco Mun-
dial das melhores nações para fazer ne-
gócios, levantamento em que o Brasil
aparece em 122° lugar. A pequena cida-
de-Estado também é vista por muitos es-
pecialistas em comércio exterior como o
lugar ideal para a instalação de uma base
para negociar em toda a região, incluin-
do aí o promissor bloco econômico do
Sudeste Asiático, Asean, que soma 572
milhões de habitantes.

Apesar disso, poucos brasileiros se
interessam em conhecer Cingapura. O
que não é de se estranhar. Afora a distân-
cia - as 36 horas de vôo e o aeroporto
testam os limites do corpo -, a pequena
cidade-Estado há anos é ofuscada, assim
como os demais nove países do bloco
Asean, pelo domínio ostensivo da China
e da índia no noticiário sobre a Ásia. Com
a ressalva de que as duas gigantes mere-
cem toda a atenção que recebem, o fato
é que existe uma outra Ásia pedindo para

ser descoberta pelos brasileiros e Cin-
gapura é a porta de entrada.

Ok. Para se fazer justiça: este movi-
mento de aproximação já começou - ain-
da que seja bastante incipiente. ''Ás duas
regiões têm mais semelhanças e estão
mais conectadas do que se supõe',' disse o
ministro da Indústria e Comércio de
Cingapura, Ling Hng Kiang, na abertura
do evento Latin Asia Business Fórum,
realizado no final de setembro, com co-
bertura de AMANHÃ. O ministro fazia
referência à América Latina como um
todo, mas o Brasil talvez seja o país cujas
relações com a nação oriental estão mais
avançadas. Em entrevista coletiva no mes-
mo evento, Kiang disse ainda que a Amé-
rica Latina se apresenta como uma precio-
sa válvula de escape para diversificar os
mercados dos produtos cingapurianos e
reduzir os efeitos da crise financeira.

Realizado pelo quinto ano, o Latin
Asia Business Fórum atesta o iniciante
estreitamento entre a América Latina e
Cingapura. A delegação brasileira, com
cerca de 50 pessoas, foi de longe a mais
populosa até então. "É o segundo ano que
eu venho e posso dizer que no ano passa-
do a nossa participação foi muito mais
modesta'', revela o secretário executivo do
Ministério do Desenvolvimento, Indús-
tria e Comércio, Ivan Ramalho.

No fluxo comercial, também está evi-
dente a crescente aproximação do Brasil
com o longínquo país. O volume total de

transações, incluindo exportação e im-
portação, saltou de US$ 753 milhões, em
2003, para US$ 2,6 bilhões em 2007. Ou
seja, disparou quase 350% em apenas cin-
co anos. "Estamos em um momento pri-
vilegiado. Dá para dizer que o Brasil co-
meça a ter uma estratégia para esta re-
gião do mundo" disse a AMANHÃ o em-
baixador brasileiro em Cingapura, Paulo
Alberto Soares. De fato, em novembro,
ocorre a primeira reunião entre o bloco
Asean e o Mercosul, em que o objetivo
escancarado é iniciar as tratativas de um
acordo comercial. "Mas, sem dúvida,
Cingapura é o maior parceiro da região,
não pelo tamanho do mercado, mas por
ser uma verdadeira porta de entrada para
a Ásia'', acrescenta.

Herói nacional
Cingapura é uma ilhota de 700 qui-

lômetros quadrados localizada no extre-
mo sul da Malásia. Para se ter uma idéia
da dimensão diminuta: a cidade de
Curitiba tem quase 500 quilômetros qua-
drados. No início do século XIX, ainda
quase deserta, foi descoberta pelo britâ-
nico Sir Thomas Raffles. Ficou um sé-
culo e meio sob domínio da Inglaterra e,
depois de dois parcos anos como parte
da Malásia, virou um Estado indepen-
dente em 1965. Logo subiu ao poder o
homem tido como o grande arquiteto
da nação pujante de hoje: Lee Kuan Yew,
o herói nacional, que ocupou o cargo de
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primeiro-ministro até 1990.
Encalacrado em um minguado espa-

ço de terra com uma população peque-
na, mas rodeado de países populosos e
com posição marítima estratégica, Yew
percebeu que a grande oportunidade
para Cingapura era abrir-se ao mundo.
Montou então um plano para transfor-
mar o país em um movimentado e com-
petente entreposto comercial, uma espé-
cie de centro de negócios para toda a Ásia
- o que na linguagem do comércio inter-
nacional se chama de um mercado hub.
Escancarou as portas para as empresas
estrangeiras instalarem operações lá, ofe-
recendo os mais variados incentivos.

"Hoje, uma companhia com sede em
outro país que se instala em Cingapura
tem as mesmas vantagens que uma em-
presa nativa daqui" informa Satvinder

Singh, diretor para as Américas da Inter-
national Enterprise, órgão do governo
cingapuriano que promove negócios no
exterior e conta com 35 escritórios no
mundo, um deles em São Paulo. Um dos
argumentos preferidos da IE para pro-
mover o país é de que, em um raio de
sete horas de vôo para qualquer lado, há
um mercado consumidor de 2,8 bilhões
de pessoas.

Cingapura também coleciona acor-
dos comerciais: acumula quase uma cen-
tena, provavelmente um recorde mun-
dial. O último foi com nada menos que a
China. "Nos negócios, somos bastante
promíscuos" brinca Ted Tan, vice-presi-
dente da IE. O detalhe é que as compa-
nhias estrangeiras instaladas em Cinga-
pura também usufruem desses acordos.
Por essas e outras, há 7 mil multinacionais

neste país de 4,5 milhões de habitantes. E
mais: o porto de Cingapura é o que mais
movimenta contêineres no mundo.

O plano estratégico de Yew incluiu
ainda um pesadíssimo investimento em
educação que tansformou o país numa
referência internacional. "Dessa forma,
eles oferecem uma mão-de-obra qualifi-
cada para as companhias que se instalam
lá" explica Celso Eduardo Lino, consul-
tor-geral da Secretaria Especial de Arti-
culação Internacional de Santa Catarina.
A outra âncora do planejamento foi
priorizar uma indústria de ponta, focada
em produtos eletrônicos e de alta
tecnologia. Mais uma vez: voltada para o
mercado externo.

Em pouco mais de 40 anos, Cin-
gapura saiu da lista dos pobres e se trans-
formou em um país rico - riqueza visível

• Investimentos diretos: são peque-
nos e dificilmente serão muito
substanciais. Cingapura em si é um
mercado reduzido e a área do país, que
não dá a soma de Porto Alegre e
Curitiba, limita os projetos que envolvam produção.
Atrativa mesmo é a instalação de centros operacionais e de
distribuição para atender a toda a região - transformando o
país num hub, na linguagem do comércio internacional. Os
atrativos: economia desburocratizada, fácil de se instalar e
de operar, baixos impostos, expertise em transporte e
logística e a possibilidade de se valer dos quase 100 acordos
de comércio de Cingapura - o mais recente com a China.

• Exportações: crescem a uma média de 20% ao ano.
Destaque para petróleo, carne de frango e produtos
eletrônicos e mecânicos (neste caso, duas companhias se
destacam: a Motorola e a fabricante de motores elétricos
Weg). O maior potencial é o uso da cidade-Estado como
plataforma de "re-exportação" para outras nações da Ásia.
A Petrobras abriu uma subsidiária em Cingapura, em 2006,
e dali atende todo o mercado asiático (com exceção da
China). A vinícola Miolo começou a tratar da abertura de
um escritório comercial em Cingapura, um ano depois de
iniciar a mesma negociação com China e Japão -e a
unidade do pequeno país inaugurou antes que a dos outros
gigantes asiáticos.

• Investimentos diretos: o país
asiático é poderoso em dois setores
extremamente promissores no Brasil:
naval e petrolífero. "Nestas áreas, as
companhias têm know howa oferecer

e capital para investir", diz Maurício Borges, diretor de
negócios da Agência Brasileira de Promoção de
Exportadores e Investimentos (Apex). Empresas
cingapurianas, principalmente a Keppel e a Jurong, estão
muito interessadas nos projetos de expansão de portos
e nos bilhões que a Petrobras vai aplicar para explorar a
camada pré-sal. A Keppel Brasil participa da construção
de praticamente todas as plataformas da Petrobras: P-S3,
P-55> P-56 e P-57 -já havia construído a P-51 e a P-52. Outro
investimento pesado é no setor de celulose. O grupo
cingapuriano RCM controla a Bahia Pulp, que aplicou
US$4OO milhões para triplicar a produção. E mais: afundo
soberano de Cingapura, Temasek, vai abrir ainda este
ano um escritório no Brasil, em São Paulo - o fundo tem
capital de US$ 135 bilhões.

• Exportações: obviamente, as empresas cingapurianas
estão interessadas em vender para o imenso mercado
brasileiro. Hoje, preponderam na pauta produtos
eletrônicos e de informática, como chips e memória para
computador. Duas líderes mundiais neste segmento,
Flextronics e Creative, são de Cingapura.



em praticamente todas as esquinas da ci-
dade, hoje dominada por centros comer-
ciais e shopping centers que estampam
nas fachadas as grifes mais caras do glo-
bo. "É impressionante o quanto os cin-
gapurianos usam a palavra business", ob-
serva Suzana Kakuta, presidente da agên-
cia de fomento gaúcha Caixa RS, presen-
te na comitiva brasileira que participou
do fórum asiático. "Eles tiveram algo que
muitas vezes falta no Brasil: planejamen-
to e visão de longo prazo" acredita Paulo
Tigre, presidente da Federação das Indús-
trias do Rio Grande do Sul (Fiergs).

A migração de Cingapura do tercei-
ro para o primeiro mundo se explica por
uma combinação que vem se revelando
potente: o sistema capitalista ocidental
com a cultura organizada e disciplinada
típica do Oriente. "Cingapura conseguiu
conciliar aspectos positivos do Ocidente
e do Oriente. Por isso, teve sucesso" diz
Lee Wing Kit, do Conselho de Desenvol-
vimento Econômico, órgão responsável
pela definição das estratégias e políticas
econômicas do país.

Este país, com 75% da população de
origem chinesa, que ficou sob o domínio
inglês por 150 anos e que adotou como
estratégia abrir-se ao mundo, originou um

liberalismo excêntrico. Os impostos fi-
cam em 18% do PIB e é possível abrir uma
empresa, pela internet, em menos de duas
horas. Mas essa abertura toda contrasta
com uma forte intervenção estatal na
economia - praticamente todas as gran-
des empresas são controladas ou têm
participação do governo. A noção de li-
berdade individual também difere daqui-
lo a que um ocidental está acostumado.
Seja pela disciplina entranhada na cultu-
ra, seja pela rigidez das leis, a população
de Cingapura cultiva uma ordem e uma
organização incomuns. "Dá para perce-
ber que eles têm uma obsessão pela dis-
ciplina. Eles não abrem mão de atingir os

objetivos" diz Márcio Biolchi, secretário
do Desenvolvimento e Assuntos Interna-
cionais do Rio Grande do Sul, que parti-
cipou do evento asiático.

O trânsito flui com tranqüilidade e não
há sujeira na rua. Entre outros motivos,
porque a multa por despejar lixo é pesada.
Aliás, o país é conhecido pela aplicação de
penas duras: incluindo aí a de morte para o
tráfico de drogas e chibatadas para crimes
mais leves. "É um país rigorosamente
confuciano, como a China. A população é
muito bem enquadrada pelo bem-estar
econômico e pela aplicação rigorosa da lei,
que inclui castigos físicos" observa Paulo
Vizentini, professor de Relações Internaci-



Todo o portfolio
A edição de 2008 do evento

Latin Asia Business Fórum registrou
a maior presença brasileira até en-
tão, com uma delegação de 50 pes-
soas. O objetivo do evento, realiza-
do pela quinta vez, é aproximar a
América Latina da Ásia. Na missão
brasileira, o objetivo era claro: atrair
investidores. "Este evento já vem
formatado de maneira que se apre-
sentem empreendimentos para po-
tenciais investidores. Por isso,
trouxemos todo o portfolio de pro-
jetos" comenta o secretário de De-
senvolvimento e Assuntos Interna-
cionais do Rio Grande do Sul,
Márcio Biolchi. Na comitiva gaú-
cha, a maior da missão brasileira
organizada pela Apex, havia duas
empresas. Uma delas é a Norobios,
companhia que está buscando a
melhor forma de financiar a cons-
trução da primeira usina de etanol
do Estado. A outra é a Metasa, fa-
bricante de estruturas metálicas,
que procura um parceiro para er-
guer uma planta na área industrial
do Porto de Rio Grande. Ambas
realizaram várias reuniões com po-
tenciais investidores asiáticos.

onais da Universidade Federal do Rio
Grande do Sul (UFRGS).

Low profile
As oportunidades de negócios com

Cingapura aparecem como uma via com
várias mãos: exportações do Brasil para lá
(parte delas para ser reenviada a outros
mercados), vendas de lá para cá, investi-
mentos diretos de companhias
cingapurianas aqui e de brasileiras lá. É
visível que, no caso dos investimentos di-
retos, o trajeto Ásia-América é bem mais
movimentado. Só três companhias,
Keppel, Jurong e Grupo RGM, já investi-
ram mais de US$ 2 bilhões no Brasil. A
Keppel adquiriu em 2003 o estaleiro
fluminense Verolme, o maior da Améri-
ca Latina, emprega mais de 6 mil pessoas
e está envolvida na construção de quase
todas as plataformas off shore da Petrobras.

Cingapura já é o segundo país asiáti-
co que mais faz investimentos diretos no
Brasil, à frente da China e atrás apenas do
Japão. E a tendência é de crescimento. O
rico fundo soberano de Cingapura,
Temasek, está abrindo um escritório em
São Paulo ainda neste ano. O fundo tem
um capital de US$ 135 bilhões, mas não
revela quais tipos de investimentos serão
o foco no Brasil - globalmente, o Temasek
aplica preferencialmente em serviços fi-
nanceiros e telecomunicações, mas guar-
da um percentual considerável de seus re-
cursos para projetos de infra-estrutura, lo-
gística e transporte e energia.

A maioria dos participantes brasilei-
ros do evento Latin Asia Business Fórum
foi em busca de recursos e parceiros para
projetos. Os governos do Rio Grande do
Sul, de São Paulo e do Rio de Janeiro apre-
sentaram ao público projetos de Parce-
rias Públíco-Privadas. Eugene Tan, execu-
tivo da empresa cingapuriana Portek, com
negócios em portos e em infra-estrutura,
revelou a AMANHA que a empresa en-
xerga muitas oportunidades no Brasil.
Mas não quis ser mais específico. A pos-

tura de Tan demonstra uma característica dos
homens de negócio de Cingapura: a extrema
cautela e um estilo bastante low profile. AMA-
NHA procurou várias das companhias
cingapurianas instaladas no Brasil e teve bas-
tante dificuldade para conseguir entrevistas.
No evento asiático, um executivo de uma
grande empresa cingapuriana mudou o
semblante ao descobrir que estava sendo
apresentado a um jornalista e fez o possível
para não conceder entrevista.

A restrição à imprensa destoa, porém,
da postura nas rodas de negócios. Brasileiros
que realizaram reuniões com companhias lo-
cais durante o Latin Asia Business Fórum se
depararam com pessoas especialmente aber-
tas e simpáticas - perfil diferente dos chine-
ses, por exemplo, mais fechados. "Eu espera-
va um estilo mais distante. Eles parecem mais
com os latinos do que se pensa" conta Luiz
Carlos de Lima, superintendente da Metasa,
fabricante de estruturas metálicas com sede
em Marau (RS). "Nas reuniões que eu fiz,
eles perguntaram muito sobre o Brasil, que-
riam saber mais informações" revela Cláudio
Morari, CEO da Norobios, companhia que
tem plano de construir uma usina de etanol
no município de São Luiz Gonzaga (RS). A
observação de Morari é reveladora: os
cingapurianos sabem muito pouco sobre o
Brasil - e vice-versa.

As poucas empresas brasileiras que já
se instalaram em Cingapura ainda estão
aprendendo sobre este novo mercado e es-
peram ganhos mais à frente. A Weg, uma
das maiores fabricantes mundiais de moto-
res elétricos, abriu um escritório no país,
em 2005, para atender a toda a região do
Sudeste Asiático. "Nossa previsão é dobrar
o tamanho do escritório de Cingapura até o
final de 2009" avisa Djalma Wolf, diretor da
Weg Singapore. O frango brasileiro já ocu-
pou um espaço considerável da mesa dos
cingapurianos - quase metade das aves
consumidas procede do Brasil. "Acredito
que muitas outras companhias brasileiras
vão seguir o mesmo caminho e se instalar
aqui" prevê o embaixador Soares.



UM MUNDO DESCONHECIDO
Brasília vai sediar, em novembro, o primeiro encontro oficial

entre o Mercosul e o Asean, bloco que reúne os países do

Sudeste Asiático. O objetivo é iniciar as negociações para

chegar a um acordo de comércio. É cedo para prever o alcan-

ce do acordo, que deve envolver algum nível de tarifas. Tra-

ta-se de uma região bastante heterogênea, com culturas, lín-

gua e nível de desenvolvimento diferentes. "Malásia e Indonésia

são marcadas pela cultura islâmica. Cingapura e Tailândia são

os países mais estáveis da região", observa Mohamed Amal,

professor de Economia Internacional da Universidade Regional

de Blumenau (Furb). Em geral, são países que estão na curva

ascendente de crescimento. Alguns são paupérrimos e pre-

cisam de tempo para entrar na geografia mundial, como

Laos, Camboja e Mianmar. Outros já começam a ter algu-

ma importância no comércio mundial, inclusive na pauta

brasileira, como Tailândia, Indonésia, Malásia e Vietnã. Jun-

tos, os membros do Asean somam uma população de 572

milhões de pessoas. "O Sudeste Asiático ganha importância

na medida em que a Ásia for se tornando o novo centro do

mundo", defende o português Antônio Serra, professor de

Economia da Universidade Técnica de Lisboa e especialista

no mercado asiático.
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