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APRESENTAÇÃO 

 
 
 
A modernização da economia brasileira passa por uma nova visão da Política de 
Comércio Exterior para o País. Questões sobre abertura da economia via tarifas, 
negociação de acordos de comércio, adoção das políticas públicas defendidas pela OCDE 
são os grandes temas do momento atual. São elas que permitirão ao Brasil maior inserção 
no comércio internacional, uma vez que representam instrumentos fundamentais para o 
Brasil aumentar sua produtividade, competitividade e sustentabilidade do crescimento 
econômico. Alcançar esses objetivos não é tarefa fácil, na medida em que deve ser 
acompanhada por redução de tarifas sobre bens, abertura na área de serviços e de 
propriedade intelectual, e medidas de harmonização das normas brasileiras a normas 
internacionais, incluindo a convergência e a coerência regulatória, o aumento da 
segurança jurídica de investidores, estímulos a investimentos e empreendimentos de 
multinacionais. 
 
O tema da abertura comercial do Brasil está sempre presente nas discussões atuais. Depois 
das negociações Mercosul-UE e Mercosul-EFTA, em 2019, ainda enfrentando 
questionamentos na área ambiental, o cenário está aberto para novas negociações. 
Atualmente, e de acordo com decisão da CAMEX, o País se encontra em fase de 
negociação ou de diálogo exploratório, de forma independente ou junto ao Mercosul, com 
diferentes parceiros como Canadá, Coreia do Sul, Indonésia, Líbano, Cingapura e Vietnã, 
além de Índia e Reino Unido. Segundo informações do portal do MRE, as negociações 
entre Mercosul e Canadá foram anunciadas, ainda, em 9 de março de 2018 e, desde então, 
já possui 7 Rodadas Negociadoras. Também em 2018, foram lançadas em 25 de maio, as 
negociações do Mercosul com a Coreia do Sul, possuindo 7 Rodadas Negociadoras. As 
negociações entre Indonésia e Mercosul já são mais recentes, iniciando em 16 de 
dezembro de 2021 e, apesar de não ter nenhuma Rodada de Negociação, houve troca de 
informações e de documentos sobre comércio de bens, regras de origem, medidas 
sanitárias e fitossanitárias, defesa comercial, entre outros. Apesar das negociações entre 
Mercosul e Líbano terem sido lançadas, ainda, em 2015, apenas em 2019 houve a primeira 
Rodada de Negociação com o país. Já a relação Brasil-Cingapura é marcada com as 
negociações lançadas em 2018, entre o Mercosul e a Aliança do Pacífico, cuja primeira 
Rodada foi em 2019. Por fim, em 2020, foi concluído o Diálogo Exploratório entre 
Mercosul e Vietnã. 
 
Temas fundamentais de negociações de acordos preferenciais de comércio no momento 
atual compreendem bens, serviços, propriedade intelectual, investimentos, comércio 
digital e meio ambiente. E implicam negociações sobre tarifas, quotas, defesa comercial, 
medidas técnicas e facilitação de comércio. Em suma, o melhor entendimento das 
regulações de cada parceiro e como tais regras podem ser harmonizadas entre as partes.  
 
Tendo em vista o presente cenário de novas eleições, e de apresentação de propostas para 
novas políticas, o CCGI/FGV (Centro de Estudos do Comércio Global e Investimentos), 
da Escola de Economia de São Paulo, vem realizando uma série de estudos sobre o quadro 
regulatório dos países com os quais o Brasil teria interesse em negociar acordos 
comerciais. O objetivo é o de oferecer um panorama das políticas comerciais dos países 
que se encontram em negociação ou em diálogo exploratório com o Brasil.   
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O CCGI apresenta, assim, uma nova série de publicações, os Cadernos de Acordos 
Comerciais, onde os interessados terão acesso a dados de comércio e informações 
relevantes sobre temas de comércio de possíveis acordos com o Brasil. Essas informações 
incluem aspectos históricos e estrutura governamental, além de perfil tarifário, incluindo 
quotas tarifárias e restrições quantitativas, estrutura de regulação de medidas técnicas e 
sanitárias e fitossanitárias, incluindo meio ambiente; as políticas de sustentabilidade; 
regulação de serviços, de propriedade intelectual, investimentos, bem como acordos 
internacionais de comércio. Ao discorrer essas informações, apresenta-se, quando 
relevante, paralelo com a realidade brasileira.   
 
Os textos permitem identificar diferenças e semelhanças de medidas de comércio entre 
os países sob análise de modo a aprofundar o conhecimento dos principais temas do 
processo de negociação e explicitar os possíveis pontos sensíveis a serem superados.  
 
O leitor interessado, certamente, encontrará informações relevantes nos Cadernos de 
Acordos Comerciais.  
 
Boa leitura! 
 
Comentários serão bem-vindos! 
 
Vera Thorstensen 
Coordenadora do CCGI-EESP-FGV 
E-mail – vera.thorstensen@fgv.br  
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CADERNOS DE ACORDOS INTERNACIONAIS 
BRASIL-CINGAPURA 

 

1. Introdução 
 
Singapore em inglês e Cingapura ou Singapura em português1, é uma cidade-estado 
localizada no extremo sul da Península Malaia, a cerca de 85 milhas (137 quilômetros) ao 
norte do Equador. Consiste na Ilha de Cingapura em forma de diamante e cerca de 60 
pequenas ilhotas conforme pode ser visto na figura abaixo. A ilha principal ocupa quase 18 
milhas quadradas dessa área combinada. A ilha principal é separada da Península da 
Malásia ao norte pelo Estreito de Johor, um canal estreito atravessado por uma estrada e 
uma estrada de ferro com mais de meia milha (cerca de 800 metros) de comprimento, o 
que pode ser observado na figura abaixo. 
 
Figura 1 – Mapa de Cingapura 

 
Fonte: Encyclopædia Britannica 
 
Conforme os dados disponibilizados pela Enciclopédia Britânica, Cingapura é o maior 
porto do Sudeste Asiático e um dos mais movimentados do mundo. Ela deve seu 
crescimento e prosperidade à sua posição central na extremidade sul da Península Malaia, 
onde domina o Estreito de Málaca, que conecta o Oceano Índico ao Mar do Sul da China. 

 
 
 
1 O manual de comunicação da SECOM adota a forma original da palavra, Cingapura, embora, hoje, as 
duas formas sejam válidas. Para explicar a origem da dupla grafia, vale voltar um pouco no tempo. A 
palavra foi originalmente grafada com c no século 16. Depois, passou a vigorar em Portugal, provavelmente 
por influência do inglês (Singapore), a versão com s. Em 1945, a reforma ortográfica registrou o termo 
como Cingapura. A nova forma passou a valer em Portugal. No entanto, como o Brasil rejeitou o acordo, 
por aqui continuou vigorando a forma Cingapura. A ambivalência está presente nos principais dicionários 
brasileiros. O Houaiss registra Cingapura, o Aurélio, Cingapura. A versão mais recente do Vocabulário 
Ortográfico da Língua Portuguesa, da Academia Brasileira de Letras, registra os adjetivos cingapurense, 
cingapuriano e também singapurense. A forma adotada pelo manual também é a registrada na lista do IBGE 
Países, fonte que adotamos como referência para informações sobre países. 
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Outrora uma colônia britânica e agora membro da Commonwealth2, Cingapura ingressou 
na Federação da Malásia na sua formação em 1963, mas se separou para se tornar um 
Estado independente em 9 de agosto de 1965. 
 
Em linhas gerais, o país é populoso e a renda medida de sua população é elevada. A 
população atual do país é de 5.866.139 habitantes. O Produto Interno Bruto nominal 
(PIB), em 2019, foi de US$ 372.088 bilhões, com PIB per capita de US$ 63.414. Em 
paridade de poder de compra, os valores elevam-se substancialmente na medida em que o 
PIB é de US$ 555.193 bilhões e o PIB per capita de US$ 97.341. 
 
A atual prosperidade econômica do país pode ser atribuída a diversos fatores. O setor de 
serviços, notadamente o turismo, cresceu significativamente e se beneficiou muito após a 
construção de dois grandes resorts complexos que incluíam cassinos de jogos de azar. 
Foram também criadas zonas econômicas especiais em ilhas ao longo da costa indonésia e 
concluídos inúmeros acordos comerciais. Em 2010, por exemplo, entrou em vigor um 
acordo entre a China e seis países da ASEAN (incluindo Cingapura) que estabeleceu uma 
zona de comércio livre de tarifas na região. 
 
O presente relatório tem o objetivo de oferecer uma perspectiva geral sobre os aspectos 
mais importantes da política de comércio internacional de Cingapura. Com base na 
consulta de documentos oficiais, em dados e informações públicas fornecidas a 
organizações internacionais e em relatórios produzidos por atores comerciais importantes 
(fontes destacadas no início de cada seção e nas notas de rodapé ao longo do texto), 
elaborou-se este documento descritivo, que, destituído de pretensão analítica, tem a 
finalidade de oferecer, de maneira organizada e sucinta, por meio de textos, gráficos e 
tabelas, os aspectos relevantes para entendimento da inserção econômica internacional 
contemporânea de Cingapura. 

2. História e estrutura governamental de Cingapura 
 
Esta seção, que busca fornecer descrição sucinta da história recente e da organização política de 
Cingapura, foi baseada na Enciclopédia Britânica e em artigos e documentos em site oficial do governo, 
que são indicados ao longo do texto. 
 
Na análise da história de Cingapura, parte-se de janeiro de 1819, quando Sir Stamford 
Raffles da Companhia Inglesa das Índias Orientais, procurando um local de comércio, 
impedido pelos holandeses em Riau, e achando as ilhas Carimon (Karimun) inadequadas, 
desembarcou em Cingapura. Ele encontrou apenas alguns plantadores chineses, alguns 
aborígines e alguns malaios e foi informado pelo chefe hereditário, o temenggong (ancestral 
direto dos sultões da atual Johor, Malásia), que a empresa poderia comprar terras. O 
temenggong, entretanto, era um subordinado de seu primo Abdul Rahman, sultão de Riau-
Johor, que estava sob vigilância holandesa. Além disso, Abdul Rahman era o filho mais 

 
 
 
2 A Commonwealth é uma associação voluntária de 54 países independentes e iguais. É o lar de 2,4 bilhões 
de pessoas e inclui economias avançadas e países em desenvolvimento, sendo que 32 membros são 
pequenos estados, incluindo muitas nações insulares. Os governos membros concordaram com objetivos 
comuns, como desenvolvimento, democracia e paz. Os valores e princípios são expressos na Carta da 
Commonwealth. As raízes da Commonwealth remontam ao Império Britânico. Mas hoje qualquer país 
pode ingressar na Comunidade moderna. O último país a aderir à Commonwealth foi Ruanda em 2009. 
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novo e não um sultão de jure. Raffles, desobedecendo às instruções de não ofender os 
holandeses, retirou seu próprio reconhecimento da suserania de Abdul Rahman sobre 
Cingapura e instalou o irmão mais velho de Abdul Rahman, Hussein (Husain), para validar 
a compra de terras em nome da empresa. Os holandeses protestaram. Em Londres, o 
tribunal de diretores da empresa, embora tenha decidido que Raffles violou as instruções, 
não tomou nenhuma providência. 
 
Em 1824, um tratado anglo-holandês deixou Malásia e Cingapura na esfera britânica e, em 
agosto, toda a Ilha de Cingapura foi cedida aos britânicos para pagamento monetário. Dois 
anos depois, Cingapura, Penang e Málaca (Melaka) foram combinados como os 
Assentamentos dos Estreitos para formar uma residência periférica da Índia. Em 1830, eles 
foram reduzidos a uma residência em Bengala e, dois anos depois, Cingapura tornou-se 
sua capital. Quando a Companhia das Índias Orientais perdeu seu monopólio do comércio 
com a China (1833), também perdeu seu interesse na Malásia. Os assentamentos foram 
transferidos para o controle direto do governador-geral da Índia em 1851. Em 1867, eles 
passaram a ser uma colônia da coroa sob o Escritório Colonial em Londres.3 
 
Enquanto isso, o comércio de Cingapura sofreu após 1842 com o desenvolvimento 
britânico de um porto rival, Hong Kong, o qual mais tarde iria sofrer com a ocupação 
francesa do sudeste da Ásia continental e o desenvolvimento de Saigon (agora Ho Chi 
Minh City) e Haiphong no Vietnã e do estabelecimento de portos e companhias marítimas 
holandesas nas Índias Orientais Holandesas (atual Indonésia). Com a abertura do Canal 
de Suez em 1869 e o advento dos navios a vapor, no entanto, começou uma era de 
prosperidade que acabou levando à construção de 3 milhas (5 km) de cais em Tanjong 
Pagar e finalmente, em 1921, uma base naval. O crescimento econômico dos estados 
malaios depois que se tornaram protetorados britânicos ampliou o trânsito do comércio. 
 
A demanda do Ocidente industrial por estanho e borracha foi o que tornou Cingapura um 
dos maiores portos do mundo. Após a Primeira Guerra Mundial, medidas foram tomadas 
para modernizar as defesas malaias e, com o fim da aliança anglo-japonesa, para construir 
uma grande base naval em Cingapura. 
 
No início de dezembro de 1941, os japoneses desembarcaram no norte da Malásia e no 
sul da Tailândia, na Península Malaia. Eles rapidamente ganharam superioridade aérea e 
naval na região e, no final de janeiro de 1942, haviam invadido a península e estavam em 
frente à Ilha de Cingapura. Os japoneses cruzaram o estreito de Johor em 8 de fevereiro 
de 1942, e o comando japonês rendeu a ilha e a cidade uma semana depois. Cingapura 
permaneceu nas mãos dos japoneses até setembro de 1945. 
 
Os planos políticos britânicos do pós-guerra para a Malásia excluíram Cingapura de uma 
proposta de União Malaia e, mais tarde, da Federação da Malásia, principalmente porque 
se pensava que a população predominantemente chinesa de Cingapura seria um obstáculo 
étnico à cidadania comum. Como uma colônia da coroa separada (desde 1946), Cingapura 
fez progresso constitucional apesar da insurreição comunista na Malásia. Ministros eleitos 
e uma Assembleia Legislativa com maioria eleita assumiram a responsabilidade 
governamental em 1955, exceto em questões de defesa e política externa. Em 1959, os 

 
 
 
3 Enciclopédia Britânica. https://www.britannica.com/place/Singapore/History 
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elementos oficiais e nomeados foram eliminados e Cingapura tornou-se autônoma, embora 
a Grã-Bretanha ainda mantivesse o controle da defesa e da política externa. 
 
Cingapura juntou-se à Federação da Malásia em sua formação em setembro de 1963. O 
governante do Partido de Ação Popular (PAP), liderado por Lee Kuan Yew, recusou-se 
em 1959 a formar governo até que líderes de extrema esquerda do partido, detidos pelas 
autoridades coloniais, fossem libertados. Esses líderes se opuseram ao conceito da Malásia 
e romperam com o PAP para formar a Frente Socialista (Barisan Sosialis), que foi acusada 
de ser uma organização de frente comunista. O PAP enfrentou novos perigos de subversão 
quando a oposição indonésia à Malásia assumiu a forma de confronto militar e econômico 
(1964). 
 
O confronto terminou em 1966, mas Cingapura se separou da Malásia em 1965 (a convite 
do governo da Malásia) por causa do atrito político entre o estado e os governos centrais. 
Esse conflito teve implicações étnicas e continuou a afetar as relações entre Cingapura e 
Malásia até meados da década de 1970, quando as relações se tornaram mais cordiais. 
 
Em janeiro de 1968, o governo britânico anunciou que todas as forças de defesa britânicas 
seriam retiradas do Leste e Sudeste Asiático (exceto Hong Kong) até o final de 1971. Em 
abril, os principais e despreparados partidos de oposição de Cingapura boicotaram a 
eleição convocada sete meses antes da data correta. Com o PAP no poder, a varredura de 
todos os assentos parlamentares foi chamada pelo Partido de mandato para seus planos de 
redução dos efeitos econômicos da retirada militar britânica.4 
 
No final de outubro de 1971, a presença militar britânica em Cingapura terminou. O 
tratado anglo-malaio concluído em 1957, que comprometeu a Grã-Bretanha com a defesa 
da região, foi encerrado, e em seu lugar um arranjo de defesa de cinco potências - 
envolvendo Grã-Bretanha, Austrália, Nova Zelândia, Malásia e Cingapura como parceiros 
iguais - entrou em vigor. 
 
A partir da década de 1970, Cingapura seguiu uma política agressiva de crescimento 
econômico baseada principalmente na exportação de manufatura e comércio. 
Gradualmente, também assumiu um papel mais ativo na diplomacia regional. Cingapura 
foi membro fundador da Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN) em 1967 
e, em 1980, havia emergido como um dos líderes da ASEAN. O PAP continuou a dominar 
a política de Cingapura depois que Lee deixou o cargo de primeiro-ministro em 1990 e, 
entre 1981 e 1991, os partidos da oposição aumentaram gradualmente o seu número de 
assentos no Parlamento de um para quatro. No entanto, apesar do sucesso econômico 
fenomenal do país, resultando em altos padrões de vida e subsequente objetivo de 
internacionalização, as políticas de paternalismo desenvolvimentista do governo geraram 
algum descontentamento entre aqueles que esperavam maior abertura a novas ideias e um 
fluxo de informações mais livre. 
 
Goh Chok Tong, que por vários anos serviu como vice-primeiro-ministro de Cingapura, 
sucedeu Lee como primeiro-ministro no final de 1990, embora Lee tenha permanecido 
no governo e poderoso nos bastidores como um "ministro sênior" no gabinete. O PAP 
manteve o controle firme do Parlamento através de uma sucessão de eleições. Aos partidos 

 
 
 
4 Ibidem. 
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da oposição foi concedido um pequeno, mas crescente número de assentos nomeados com 
mandato constitucional, mas o PAP continuou a gozar de esmagadora maioria legislativa. 
 
A economia continuou a ir bem durante a maior parte do mandato de Goh no cargo, 
embora o país tenha sido seriamente afetado pela crise financeira asiática do final dos anos 
1990. O crescimento foi retomado no início de 2000, impulsionado por um forte setor 
manufatureiro. Lee Hsien Loong, filho de Lee Kuan Yew, foi nomeado vice-primeiro-
ministro e, em agosto de 2004, sucedeu Goh no cargo de primeiro-ministro. Goh se tornou 
o novo ministro sênior, e Lee sênior foi designado para o cargo de “ministro mentor”, 
ambos ainda influentes no gabinete. Lee Hsien Loong, como seu pai, continuou a mover 
processos por difamação e anti-difamação contra detratores e oponentes políticos, o que 
lhe rendeu desaprovação internacional e gerou descontentamento em casa. 
 
Ele e o PAP ficaram, portanto, surpreendidos com o desempenho relativamente forte dos 
partidos da oposição nas eleições parlamentares de 2011, que conquistaram seis assentos 
definitivos. Com o intuito de ser mais responsivo às preocupações dos cidadãos, o governo 
Lee ajudou a pavimentar o caminho para uma mudança de perspectiva com as renúncias 
do gabinete em 2011 de Lee Kuan Yew e Goh Chok Tong e reformas com o objetivo de 
tornar os cuidados de saúde, habitação pública e educação mais acessíveis para a classe 
baixa de Cingapura como um plano de saúde nacional obrigatório. O governo, no entanto, 
buscou manter a integridade dos detentores de cargos políticos, o que incluiu o processo 
de difamação bem-sucedido do primeiro-ministro Lee em 2014 contra um blogueiro da 
internet. Em 2015, o presidente Tan dissolveu o Parlamento e convocou eleições 
antecipadas, que foram realizadas no início de setembro. O PAP voltou a vencer de forma 
esmagadora, conquistando 83 das 89 cadeiras disputadas. 
 
Na atualidade, Cingapura apresenta uma economia de livre mercado desenvolvida e bem-
sucedida. Características de sua economia são um ambiente aberto e livre de corrupção, 
preços estáveis e um PIB per capita mais elevado do que aquele da maioria dos países 
desenvolvidos. 
 
O país é uma república parlamentar, sendo esta forma de governo prevista na constituição 
do país de 1965. A presidente de Cingapura, cujo mandato é de seis anos, é Halimah 
Yacob. O ex-presidente Lee Hsien Loong ocupa o cargo de primeiro-ministro. Cabe ao 
presidente a formação de seu gabinete, o qual toma decisões baseadas também em 
conselhos do primeiro-ministro. 
 
O poder legislativo de Cingapura é caracterizado pela presença de um Parlamento 
unicameral. Após as eleições legislativas, o líder do partido da maioria ou da coalizão da 
maioria é designado como primeiro-ministro pelo presidente. Compõem o Parlamento 
104 cadeiras, sendo que 93 membros são eleitos diretamente pelo voto popular, até nove 
são nomeados por um comitê de seleção parlamentar e designados pelo presidente e até 
doze membros não-constituintes devem ser de partidos de oposição para garantir 
diversidade política. 
 
No poder judiciário, a Suprema Corte é o mais alto tribunal de apelação do país e é 
organizada em um Tribunal de Recurso de nível superior e um Tribunal Superior de nível 
inferior. Abaixo da Suprema Corte estão tribunais da infância e da adolescência, de família, 
comunitários e criminais, tribunais de pequenas causas e tribunais de reclamações 
trabalhistas. 
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2.1. Medidas adotadas pelo governo cingapuriano em resposta à 
pandemia 
 
No atual cenário de pandemia, medidas foram tomadas pelo governo cingapurense no 
sentido de proteger a população e conter a disseminação do vírus. O governo introduziu 
medidas “circuit breaker” (CB) de 7 de abril a 1 de junho de 2020 para conter a transmissão 
do vírus na comunidade, o que ajudou a conter a propagação da infecção e a salvar vidas. 
No entanto, as medidas CB tiveram um impacto negativo na atividade econômica devido 
ao fechamento de grande parte dos locais de trabalho e à redução do consumo. Além disso, 
as restrições globais a viagens, a queda na demanda externa e interrupções na cadeia de 
suprimentos também foram um golpe significativo para a economia de Cingapura. A 
economia cresceu em termos trimestrais em cadeia no terceiro e quarto trimestres do ano, 
à medida que as medidas CB foram gradualmente suspensas. O crescimento econômico 
também foi apoiado pelo pacote de estímulo fiscal implementado pelo governo. 
 
O governo implementou uma combinação de políticas macroeconômicas sem 
precedentes, incluindo medidas fiscais e monetárias para mitigar as consequências 
econômicas causadas pela pandemia de COVID-19. As medidas visavam principalmente 
proteger vidas e meios de subsistência, salvar empregos e preservar as capacidades das 
empresas. No centro da resposta de Cingapura à pandemia estavam cinco orçamentos 
(unidade, resiliência, solidariedade, força e as declarações ministeriais de agosto e outubro) 
que foram introduzidos sucessivamente entre fevereiro e outubro de 2020. Coletivamente, 
essas medidas totalizaram cerca de 100 bilhões de dólares cingapurianos (quase 20% do 
PIB), dos quais 22 bilhões de dólares cingapurianos foram destinados como capital para 
empréstimos. Dado que a estimativa do déficit do governo resultante da implementação 
destes orçamentos ultrapassava os recursos disponíveis na atual gestão do governo, foi 
obtida a aprovação do presidente para retirar os recursos necessários das reservas 
acumuladas no passado. A tabela a seguir apresenta os gastos fiscais de Cingapura em 2020. 
 
Tabela 1 - Desembolso fiscal em 2020 

 Desembolso fiscal 
total 

Injeções fiscais 
diretas 

Empréstimos 

Orçamento da 
unidade 

6.4 6.4 0.0 

Orçamento da 
resiliência 

48.4 28.4 20.0 

Orçamento da 
solidariedade 

5.1 5.1 0.0 

Orçamento da 
fortitude 

33.0 31.0 2.0 

Declarações 
ministeriais 

8.0 8.0 0.0 

Fonte: Revisão de Política Comercial – Cingapura (2021) 

 
O foco das medidas anunciadas nos orçamentos evoluiu de acordo com as circunstâncias 
cambiantes e as necessidades geradas pela pandemia. Os três primeiros orçamentos 
(fevereiro-abril 2020) focaram em direcionar recursos ao setor de saúde pública para conter 
o surto, e em prover alívio financeiro imediato para empresas, trabalhadores e lares 
atingidos por um declínio acentuado em receitas e renda. O quarto orçamento (maio de 
2020) e as duas declarações ministeriais (agosto e outubro de 2020) continuaram a dar 
apoio às famílias, trabalhadores e empresas, mas mudaram a ênfase para o apoio a setores 
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com fortes perspectivas de crescimento e criação de empregos, de forma a ajudar a 
economia a sair mais forte da pandemia. 
 
As medidas de apoio ao longo dos cinco orçamentos incluíram, inter alia, transferências de 
dinheiro e apoio ao rendimento, subsídios salariais, apoio à formação e atualização de 
competências, reduções de imposto de renda de propriedade e de empresas, isenção de 
aluguel, fornecimento de financiamento acessível, especialmente para pequenas e médias 
empresas (PMEs) e incentivos à adoção de novas tecnologias. A tabela a seguir resume 
algumas das principais medidas implementadas nos cinco orçamentos. 
 
Tabela 2 - Principais medidas nos orçamentos para lidar com efeitos econômicos da pandemia 

Beneficiários e tipo de 
apoio 

Medidas 

Domésticas 
Transferências diretas 
de dinheiro 

Pagamento Solidário e Pacote de Cuidado e Apoio: 600 dólares cingapurianos 
em dinheiro para todos os cidadãos, com cingapurianos de baixa e média 
renda recebendo de 300 a 600 dólares cingapurianos em dinheiro, dependendo 
de sua renda 

 Pagamento especial de tarifa de trabalho: 3.000 dólares cingapurianos para 
todos os trabalhadores de Cingapura com 35 anos ou mais que recebem 
pagamentos de suplemento de renda 

Esquemas de 
assistência social 

Subsídio de apoio COVID-19: até 800 dólares cingapurianos por mês durante 
três meses para cingapurianos de baixa e média renda e residentes 
permanentes que perderam seus empregos ou enfrentam perdas salariais 
significativas devido ao surto 

 Fundo de Alívio Temporário: um subsídio único de 500 dólares cingapurianos 
em dinheiro para cingapurianos de baixa e média renda e residentes 
permanentes que perderam seus empregos ou enfrentaram perdas salariais 
significativas devido ao surto. Este regime de assistência provisória foi 
aplicado em abril de 2020 e foi subsequentemente substituído pela Concessão 
de Apoio COVID-19. 

Crédito de utilidades Crédito de 100 dólares cingapurianos para compensar a conta de serviços 
públicos de cada família com pelo menos um cidadão de Cingapura. 

Apoio familiar 3000 dólares cingapurianos por criança elegível de Cingapura nascida de 
01/10/2020 a 30/09/2022 

Trabalhadores 
Subsídios salariais Esquema de suporte a empregos: suporte de 25% a 75% nos primeiros 4600 

dólares cingapurianos de salários mensais por 10 meses (o percentual de 
suporte e a duração variam dependendo de como a indústria é afetada). 

 Iniciativa de crescimento de empregos: para cada nova contratação local que 
aumente o quadro de funcionários local, o empregador receberá um co-
pagamento de 25% dos primeiros 5000 dólares cingapurianos de salários 
mensais por até 12 meses (co-pagamento de 50% para contratados com 40 
anos de idade ou mais). 

Criação de empregos SGUnited Jobs and Skills: SGUnited Jobs and Skills: criação de empregos, 
estágios e oportunidades de atualização de competências para cerca de 
100.000 candidatos a emprego (são fornecidos subsídio de formação e apoio 
à colocação no emprego) 

Autônomos Esquema de alívio de renda de autônomos: pagamento em dinheiro de 1000 
dólares cingapurianos por mês durante nove meses. Os autônomos também se 
beneficiam do Esquema de Apoio à Formação de Autônomos. 

Empresas 
Fluxo de caixa, custos 
e medidas de crédito 

Isenções e descontos de arrecadação de trabalhadores estrangeiros 

 Reduções de imposto de propriedade e imposto de renda de pessoa jurídica 
 Isenção de aluguel para inquilinos em propriedades públicas e concessões em 

dinheiro para inquilinos de pequena e média empresa (PME) 
 Congelamento de um ano em todas as taxas e encargos governamentais 
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Esquemas de 
financiamento 

Aprimoramento e expansão dos esquemas de financiamento Enterprise 
Singapore. Esses esquemas incluem suporte de até 80% do custo de um 
projeto no âmbito da concessão de desenvolvimento da empresa, da 
concessão de soluções da produtividade e da concessão de assistência para 
prontidão de mercado. O nível de suporte deve ser revertido para 70% após 
30/09/2021. O programa de empréstimo provisório temporário será 
introduzido. 

Incentivos para a 
adoção de tecnologia 

Bônus de resiliência digital: concessão de até 10.000 dólares cingapurianos 
para a adoção de soluções de tecnologia de informação. Apoio para 
pagamentos eletrônicos: bônus de 300 dólares cingapurianos por mês durante 
cinco meses para vendedores ambulantes em centros de vendedores 
ambulantes, mercados, cafés e cantinas industriais que usam pagamentos 
eletrônicos 

Fonte: Revisão de Política Comercial – Cingapura (2021) 
 
Medidas monetárias também complementaram a política fiscal em resposta à pandemia. A 
Autoridade Monetária de Cingapura (MAS) facilitou a política monetária em sua 
Declaração de Política Monetária de abril de 2020 para evitar quedas mais acentuadas nos 
preços, produtos e salários e manteve a taxa de câmbio efetiva nominal do dólar 
cingapuriano em um caminho estável com o intuito de transmitir confiança à economia 
durante a crise. Por meio de suas operações no mercado monetário, a MAS aumentou a 
liquidez do dólar cingapuriano no mercado financeiro local para permitir que os bancos 
estendessem os empréstimos. Ela também criou um mecanismo de US$ 60 bilhões, com 
base em um acordo de swap com a Federal Reserve dos EUA, para fornecer liquidez em 
dólares para apoiar as necessidades de financiamento de empresas em Cingapura e na 
região. 
 
Com o intuito de complementar os esforços do governo para garantir o acesso a crédito 
acessível para empresas, especialmente PMEs, a MAS criou uma instalação de dólares 
cingapurianos para fornecer financiamento de custo muito baixo para instituições 
financeiras que emprestam a empresas sob os esquemas Enterprise Singapore. 
 
No geral, as autoridades consideram que esta combinação de políticas macroeconômicas 
ajudou a preservar a capacidade produtiva de Cingapura e protegeu os meios de 
subsistência de sua população durante 2020, ao mesmo tempo em que estabeleceu as 
condições para uma recuperação razoável em 2021. No entanto, a evolução incerta da 
pandemia, tanto em casa como no exterior, continua sendo um risco significativo para as 
perspectivas da economia. 

3. Cingapura no comércio internacional 
 
Com base no breve histórico apresentado, bem como na estrutura dos governos mais 
recentes, os próximos capítulos procurarão sintetizar os principais pontos da política de 
comércio exterior do país. 
 

3.1. Aspectos gerais 
 
Dados do World Factbook revelam que os principais destinos de exportação de 
mercadorias cingapurianas em 2019 foram países do Sudeste Asiático como Malásia e 
Indonésia, algumas das principais economias asiáticas como China e Japão e Estados 
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Unidos. Segundo a mesma fonte, Cingapura importou em 2019 principalmente produtos 
originários de China, Malásia, Estados Unidos, Japão e Indonésia. 
 

3.2. Performance de comércio de bens: exportação 
 
A tabela a seguir mostra os principais produtos exportados do Brasil para Cingapura e os 
valores em dólares. 
 
Tabela 3 - Produtos brasileiros exportados para Cingapura em 2019 
Combustíveis minerais, óleos minerais e produtos da sua destilação; matérias 
betuminosas; ceras minerais 1.708.056.524,00 

Carnes e miudezas, comestíveis 347.949.880,00 
Reatores nucleares, caldeiras, máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos, e suas 
partes 236.547.367,00 

Ferro fundido, ferro e aço 202.046.433,00 

Minérios, escórias e cinzas 114.771.884,00 

Papel e cartão; obras de pasta de celulose, de papel ou de cartão 41.876.322,00 

Preparações alimentícias diversas 21.165.345,00 

Obras de ferro fundido, ferro ou aço 19.493.358,00 
Instrumentos e aparelhos de óptica, de fotografia, de cinematografia, de medida, de 
controle ou de precisão; instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; suas partes e 
acessórios 17.502.692,00 
Máquinas, aparelhos e materiais elétricos, e suas partes; aparelhos de gravação ou de 
reprodução de som, aparelhos de gravação ou de reprodução de imagens e de som em 
televisão, e suas partes e acessórios 17.242.066,00 

Tabaco e seus sucedâneos manufaturados 15.422.676,00 

Algodão 13.591.044,00 

Chumbo e suas obras 13.106.309,00 

Borracha e suas obras 12.236.719,00 

Plásticos e suas obras 11.935.672,00 
Óleos essenciais e resinoides; produtos de perfumaria ou de toucador preparados e 
preparações cosméticas 8.387.848,00 
Preparações de carne, de peixes ou de crustáceos, de moluscos ou de outros 
invertebrados aquáticos 6.888.366,00 

Cobre e suas obras 5.976.475,00 

Produtos químicos orgânicos 5.559.777,00 

Produtos químicos inorgânicos; compostos inorgânicos ou orgânicos de metais 
preciosos, de elementos radioativos, de metais das terras raras ou de isótopos 5.215.129,00 
Fonte: Comexstat, 2021 
 

3.3. Performance do comércio de bens: importação 
 
A tabela abaixo mostra os principais produtos importados de Cingapura para o Brasil em 
2019. 
 
Tabela 4 - Produtos importados de Cingapura para o Brasil 

Embarcações e estruturas flutuantes 1.001.598.268 
Máquinas, aparelhos e materiais elétricos, e suas partes; aparelhos de gravação ou de 
reprodução de som, aparelhos de gravação ou de reprodução de imagens e de som em 
televisão, e suas partes e acessórios 218.696.457 
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Produtos diversos das indústrias químicas 129.167.928 
Reatores nucleares, caldeiras, máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos, e suas 
partes 72.698.416 
Instrumentos e aparelhos de óptica, de fotografia, de cinematografia, de medida, de 
controle ou de precisão; instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; suas partes e 
acessórios 64.509.591 

Produtos farmacêuticos 59.367.300 

Plásticos e suas obras 51.760.523 

Produtos químicos orgânicos 20.874.716 

Borracha e suas obras 13.332.911 

Alumínio e suas obras 8.794.474 

Obras de ferro fundido, ferro ou aço 6.581.211 

Preparações alimentícias diversas 4.603.304 

Aeronaves e aparelhos espaciais, e suas partes 3.758.250 
Veículos automóveis, tratores, ciclos e outros veículos terrestres, suas partes e 
acessórios 3.002.923 

Obras diversas de metais comuns 1.969.127 

Cobre e suas obras 1.467.910 
Sabões, agentes orgânicos de superfície, preparações para lavagem, preparações 
lubrificantes, ceras artificiais, ceras preparadas, produtos de conservação e limpeza, 
velas e artigos semelhantes, massas ou pastas para modelar, "ceras" para dentistas e 
composições para dentista à base de gesso 1.086.225 

Peixes e crustáceos, moluscos e outros invertebrados aquáticos 863.258 

Produtos químicos inorgânicos; compostos inorgânicos ou orgânicos de metais 
preciosos, de elementos radioativos, de metais das terras raras ou de isótopos 722.371 

Armas e munições; suas partes e acessórios 712.066 
Fonte: Comexstat, 2021 
 

3.4. Fluxo bilateral Brasil-Cingapura 
 
O fluxo de comércio de Cingapura com o Brasil nos últimos cinco anos apresentou um 
saldo positivo para o Brasil, aumentando de US$ 875 milhões em 2016 para US$ 2,847 
bilhões em 2020, um aumento de 225%. 
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Figura 2 - Fluxo Comercial entre Brasil e Cingapura entre 2016-2020 

Fonte: Comexstat, 2021. 
 
Na tabela a seguir, é possível analisar os dados de exportação e importação entre Brasil e 
Cingapura nos últimos cinco anos. 
 
Tabela 5 - Fluxo Comercial entre Brasil e Cingapura entre 2016-2020 

Cingapura 2016 2017 2018 2019 2020 

Exportação 1.301.983.286 1.830.865.904 2.334.344.693 2.880.574.445 3.670.976.850 

Importação 426.301.270 680.652.029 690.261.437 1.674.346.064 823.562.920 

Saldo 875.682.016 1.150.213.875 1.644.083.256 1.206.228.381 2.847.413.930 

Fonte: Comexstat, 2021 
 

4. Perfil tarifário de Cingapura 
 
O presente capítulo tem como intuito apresentar um panorama da política tarifária de Cingapura vis-à-vis a 
política tarifária brasileira, informando o leitor quais são os setores mais protegidos e menos protegidos de 
cada país. Para isso, foram levantadas informações referentes às tarifas sobre nação mais favorecida (em 
inglês, most favoured nation ou simplesmente MFN) nos bancos de dados da Organização Mundial do 
Comércio (WTO Data). 
 

4.1. Introdução 
 
As informações tarifárias seguem o Sistema Harmonizado (HS) da Organização Mundial 
de Aduanas (OMA). O Sistema Harmonizado consiste em uma nomenclatura universal 
para todos os bens comercializáveis entre diferentes países, agregados em pouco mais de 
5.000 grupos de bens, na classificação a 6 dígitos, podendo ser agregados em posições de 
quatro dígitos, que por sua vez são agregados em 97 capítulos de dois dígitos e finalmente 
em 21 seções temáticas. 
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Para os fins do presente trabalho, serão abordados os 96 capítulos, separados em sete itens: 
(i) agricultura; (ii) minério e químicos; (iii) têxteis; (iv) vestuário; (v) materiais; (vi) máquinas, 
veículos e demais equipamentos; (vii) e bens manufaturados e outros. Gráficos contendo 
uma comparação da média simples tarifária, ou seja, sem a ponderação dos valores da 
pauta de importação, das alíquotas MFN, ilustram cada um dos itens. Ao final, uma tabela 
contendo tarifas MFN nos termos da WTO Data será apresentada. 
 
Para cada seção, serão comparadas as tarifas MFN e as efetivamente aplicadas entre 
Cingapura e Brasil se forem díspares das tarifas MFN. Tarifas efetivamente aplicadas são 
as tarifas que consideram quaisquer vantagens ou preferências que um país pode receber 
em relação ao outro, ou seja, a menor tarifa possível dentro de uma relação bilateral 
específica. Em ambos os casos, tanto nas tarifas MFN e efetivamente aplicadas da WTO 
Data, os números levam em consideração os efeitos Equivalentes Ad-Valorem (AVE), que 
consistem em um valor tarifário que simula a imposição de barreiras não-tarifárias como 
quotas de importação, restrições sanitárias, fitossanitárias, barreiras técnicas ao comércio, 
dentre outros. 
 

4.2. Agricultura 
 
O Brasil é competitivo e protege pouco os seus setores agropecuários quando comparado 
com seus demais setores. 
 
Figura 3 - Comparativo de tarifas entre Cingapura e Brasil no setor agrícola (SH 01 a 24) 

 
Fonte: WTO Data. Elaboração: CCGI/FGV 
 
Cingapura é um país que apresenta a peculiaridade de ter a tarifa zerada em todos os seus 
setores. 
 

4.3. Minérios e químicos 
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Figura 4 - Comparativo de tarifas entre Cingapura e Brasil no setor de minérios e químicos (SH 25 
a 40) 

 
Fonte: WTO Data. Elaboração: CCGI/FGV. 
 
A partir dos setores de minérios (25, 26 e 27) e de produtos químicos (28 ao 40), começa 
a se desenhar um padrão em que a proteção brasileira é baixa no setor de minérios e passa 
a aumentar na maior parte do setor de produtos químicos. As tarifas de Cingapura 
permanecem zeradas nos setores de minérios e de produtos químicos. 
 

4.4. Têxteis 
 
Figura 5 - Comparativo de tarifas entre Cingapura e Brasil no setor têxtil (SH 41 a 60) 

 
Fonte: WTO Data. Elaboração: CCGI/FGV. 
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Os setores têxteis apresentam maior proteção pelo Brasil, sobretudo o setor número 57: 
carpetes, com uma proteção média de 35%, o valor mais alto aplicado pelo Brasil, o qual 
corresponde a sua tarifa consolidada. Em Cingapura, tarifas zeradas são aplicadas. 
 

4.5. Vestuário 
 
Figura 6 - Comparativo de tarifas entre Cingapura e Brasil no setor de vestuário (SH 61 a 67) 

 
Fonte: WTO Data. Elaboração: CCGI/FGV 
 
Os setores vestuários também constam entre os mais protegidos pelo Brasil. Os artigos de 
vestuário, representados pelos itens 62 e 61 contam com a proteção máxima de 35%, já os 
demais artigos têxteis que podem ser utilizados como vestimenta e os calçados, itens 63 e 
64, apresentam uma proteção em torno de 34,8% e 31,8%, valores que se aproximam da 
tarifa consolidada. Cingapura, ao contrário, apresenta tarifas zeradas. 
 

4.6. Materiais 
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Figura 7 - Comparativo de tarifas entre Cingapura e Brasil no setor de materiais (SH 68 a 83) 

 
Fonte: WTO Data. Elaboração: CCGI/FGV 
 
O Brasil protege seus materiais, aqui compreendidos como artigos feitos de pedras, 
cerâmica, vidro, pedras preciosas, ferro, aço, cobre, níquel, alumínio, chumbo, dentre 
outros materiais e produtos deles derivados com tarifas relativamente elevadas, como se 
observa no gráfico. Os artigos feitos de metais não citados entre os itens anteriores, 
representados pelo nº 81, apresentam tarifas menos elevadas, enquanto ferramentas e 
objetos derivados de metais (nº 82 e 83) apresentam tarifas elevadas de 17,9% e 15,81% 
respectivamente. Cingapura, ao contrário, apresenta tarifas zeradas em todos os setores 
acima mencionados. 
 

4.7. Maquinário, veículo e demais equipamentos 
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Figura 8 - Comparativo de tarifas entre Cingapura e Brasil no setor de maquinário, veículo e demais 
equipamentos (SH 84 a 91) 

 
Fonte: WTO Data. Elaboração: CCGI/FGV 
 
O Brasil apresenta tarifas elevadas nesses setores, com a exceção de aeronaves, 
espaçonaves e suas partes, com tarifas de 2,3% Todos os valores são superiores à tarifa 
zerada praticada por Cingapura. 
 

4.8. Manufaturados e outros 
 
Figura 9 - Comparativo de tarifas entre Cingapura e Brasil no setor de manufaturados e outros (SH 
92 a 97) 

 
Fonte: WTO Data. Elaboração: CCGI/FGV 
 

0

5

10

15

20

25

84 85 86 87 88 89 90 91

Brasil Cingapura

0

5

10

15

20

25

92 93 94 95 96 97

Brasil Cingapura



26 
 

Nesta seção, as tarifas brasileiras são significativamente mais elevadas do que aquelas de 
seu parceiro comercial, merecendo destaque armas e munições, representadas pelo setor 
nº 93 e brinquedos, setor nº 95. 
 

4.9. Comparativo geral de tarifas e quadro de tarifas aplicadas 
 
As diferenças de tarifas entre Brasil e Cingapura são confirmadas de maneira mais 
completa nos dois gráficos abaixo, que abrangem todos os setores acima destacados. 
 
Figura 10 - Gráfico geral de tarifas (HS 1 – 47) 

 
Fonte: WTO Data. Elaboração: CCGI/FGV 
 
 
Figura 11 - Gráfico geral de tarifas (HS 49 – 96) 
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Fonte: WTO Data. Elaboração: CCGI/FGV 
 
A tabela abaixo contém as tarifas de Cingapura conforme banco de dados da OMC. 
 
Tabela 6 - Tabela de tarifas 

Produto/Setor HS No. WTO Data (MFN, 
Média Simples) 

HS - 01 - Live animals 01 0 
HS - 02 - Meat and edible meat offal 02 0 
HS - 03 - Fish and crustaceans, molluscs and other aquatic 
invertebrates 

03 0 

HS - 04 - Dairy produce; birds' eggs; natural honey; 
edible products of animal origin, not elsewhere specified 
or included 

04 0 

HS - 05 - Products of animal origin, not elsewhere 
specified or included 

05 0 

HS - 06 - Live trees and other plants; bulbs, roots and the 
like; cut flowers and ornamental foliage 

06 0 

HS - 07 - Edible vegetables and certain roots and tubers 07 0 
HS - 08 - Edible fruit and nuts; peel of citrus fruit or 
melons 

08 0 

HS - 09 - Coffee, tea, mate and spices 09 0 
HS - 10 – Cereals 10 0 
HS - 11 - Products of the milling industry; malt; starches; 
inulin; wheat gluten 

11 0 

HS - 12 - Oil seeds and oleaginous fruits; miscellaneous 
grains, seeds and fruit; industrial or medicinal plants; 
straw and fodder 

12 0 

HS - 13 - Lac; gums, resins and other vegetable saps and 
extracts 

13 0 

HS - 14 - Vegetable plaiting materials; vegetable products 
not elsewhere specified or included 

14 0 

HS - 15 - Animal or vegetable fats and oils and their 
cleavage products; prepared edible fats; animal or 
vegetable waxes 

15 0 

HS - 16 - Preparations of meat, of fish or of crustaceans, 
molluscs or other aquatic invertebrates 

16 0 

HS - 17 - Sugars and sugar confectionery 17 0 
HS - 18 - Cocoa and cocoa preparations 18 0 
HS - 19 - Preparations of cereals, flour, starch or milk; 
pastrycooks' products 

19 0 

HS - 20 - Preparations of vegetables, fruit, nuts or other 
parts of plants 

20 0 

HS - 21 - Miscellaneous edible preparations 21 0 
HS - 22 - Beverages, spirits and vinegar 22 0 
HS - 23 - Residues and waste from the food industries; 
prepared animal fodder 

23 0 

HS - 24 - Tobacco and manufactured tobacco substitutes 24 0 
HS - 25 - Salt; sulphur; earths and stone; plastering 
materials, lime and cement 

25 0 

HS - 26 - Ores, slag and ash 26 0 
HS - 27 - Mineral fuels, mineral oils and products of their 
distillation; bituminous substances; mineral waxes 

27 0 

HS - 28 - Inorganic chemicals; organic or inorganic 
compounds of precious metals, of rareearth metals, of 
radioactive elements or of isotopes 

28 0 

HS - 29 - Organic chemicals 29 0 
HS - 30 - Pharmaceutical products 30 0 
HS - 31 – Fertilisers 31 0 
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HS - 32 - Tanning or dyeing extracts; tannins and their 
derivatives; dyes, pigments and other colouring matter; 
paints and varnishes; putty and other mastics; inks 

32 0 

HS - 33 - Essential oils and resinoids; perfumery, cosmetic 
or toilet preparations 

33 0 

HS - 34 - Soap, organic surfaceactive agents, washing 
preparations, lubricating preparations, artificial waxes, 
prepared waxes, polishing or scouring preparations, 
candles and similar articles, modelling pastes 

34 0 

HS - 35 - Albuminoidal substances; modified starches; 
glues; enzymes 

35 0 

HS - 36 - Explosives; pyrotechnic products; matches; 
pyrophoric alloys; certain combustible preparations 

36 0 

HS - 37 - Photographic or cinematographic goods 37 0 
HS - 38 - Miscellaneous chemical products 38 0 
HS - 39 - Plastics and articles thereof 39 0 
HS - 40 - Rubber and articles thereof 40 0 
HS - 41 - Raw hides and skins (other than furskins) and 
leather 

41 0 

HS - 42 - Articles of leather; saddlery and harness; travel 
goods, handbags and similar containers; articles of animal 
gut (other than silkworm gut) 

42 0 

HS - 43 - Furskins and artificial fur; manufactures thereof 43 0 
HS - 44 - Wood and articles of wood; wood charcoal 44 0 
HS - 45 - Cork and articles of cork 45 0 
HS - 46 - Manufactures of straw, of esparto or of other 
plaiting materials; basketware and wickerwork 

46 0 

HS - 47 - Pulp of wood or of other fibrous cellulosic 
material; recovered (waste and scrap) paper and 
paperboard 

47 0 

HS - 48 - Paper and paperboard; articles of paper pulp, of 
paper or of paperboard 

48 0 

HS - 49 - Printed books, newspapers, pictures and other 
products of the printing industry; manuscripts, 
typescripts and plans 

49 0 

HS - 50 - Silk 50 0 
HS - 51 - Wool, fine or coarse animal hair; horsehair yarn 
and woven fabric 

51 0 

HS - 52 – Cotton 52 0 
HS - 53 - Other vegetable textile fibres; paper yarn and 
woven fabrics of paper yarn 

53 0 

HS - 54 - Manmade filaments 54 0 
HS - 55 - Manmade staple fibres 55 0 
HS - 56 - Wadding, felt and nonwovens; special yarns; 
twine, cordage, ropes and cables and articles thereof 

56 0 

HS - 57 - Carpets and other textile floor coverings 57 0 
HS - 58 - Special woven fabrics; tufted textile fabrics; lace; 
tapestries; trimmings; embroidery 

58 0 

HS - 59 - Impregnated, coated, covered or laminated 
textile fabrics; textile articles of a kind suitable for 
industrial use 

59 0 

HS - 60 - Knitted or crocheted fabrics 60 0 
HS - 61 - Articles of apparel and clothing accessories, 
knitted or crocheted 

61 0 

HS - 62 - Articles of apparel and clothing accessories, not 
knitted or crocheted 

62 0 

HS - 63 - Other made up textile articles; sets; worn 
clothing and worn textile articles; rags 

63 0 

HS - 64 - Footwear, gaiters and the like; parts of such 
articles 

64 0 
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HS - 65 - Headgear and parts thereof 65 0 
HS - 66 - Umbrellas, sun umbrellas, walkingsticks, 
seatsticks, whips, ridingcrops and parts thereof 

66 0 

HS - 67 - Prepared feathers and down and articles made 
of feathers or of down; artificial flowers; articles of 
human hair 

67 0 

HS - 68 - Articles of stone, plaster, cement, asbestos, mica 
or similar materials 

68 0 

HS - 69 - Ceramic products 69 0 
HS - 70 - Glass and glassware 70 0 
HS - 71 - Natural or cultured pearls, precious or 
semiprecious stones, precious metals, metals clad with 
precious metal, and articles thereof; imitation jewellery; 
coin 

71 0 

HS - 72 - Iron and steel 72 0 
HS - 73 - Articles of iron or steel 73 0 
HS - 74 - Copper and articles thereof 74 0 
HS - 75 - Nickel and articles thereof 75 0 
HS - 76 - Aluminium and articles thereof 76 0 
 77  
HS - 78 - Lead and articles thereof 78 0 
HS - 79 - Zinc and articles thereof 79 0 
HS - 80 - Tin and articles thereof 80 0 
HS - 81 - Other base metals; cermets; articles thereof 81 0 
HS - 82 - Tools, implements, cutlery, spoons and forks, of 
base metal; parts thereof of base metal 

82 0 

HS - 83 - Miscellaneous articles of base metal 83 0 
HS - 84 - Nuclear reactors, boilers, machinery and 
mechanical appliances; parts thereof 

84 0 

HS - 85 - Electrical machinery and equipment and parts 
thereof; sound recorders and reproducers, television 
image and sound recorders and reproducers, and parts 
and accessories of such articles 

85 0 

HS - 86 - Railway or tramway locomotives, rollingstock 
and parts thereof; railway or tramway track fixtures and 
fittings and parts thereof; mechanical (including 
electromechanical) traffic signalling equipment 

86 0 

HS - 87 - Vehicles other than railway or tramway 
rollingstock, and parts and accessories thereof 

87 0 

HS - 88 - Aircraft, spacecraft, and parts thereof 88 0 
HS - 89 - Ships, boats and floating structures 89 0 
HS - 90 - Optical, photographic, cinematographic, 
measuring, checking, precision, medical or surgical 
instruments and apparatus; parts and accessories thereof 

90 0 

HS - 91 - Clocks and watches and parts thereof 91 0 
HS - 92 - Musical instruments; parts and accessories of 
such articles 

92 0 

HS - 93 - Arms and ammunition; parts and accessories 
thereof 

93 0 

HS - 94 - Furniture; bedding, mattresses, mattress 
supports, cushions and similar stuffed furnishings; lamps 
and lighting fittings, not elsewhere specified or included; 
illuminated signs, illuminated nameplates 

94 0 

HS - 95 - Toys, games and sports requisites; parts and 
accessories thereof 

95 0 

HS - 96 - Miscellaneous manufactured articles 96 0 
HS - 97 - Works of art, collectors' pieces and antiques 97 0 

Fonte: WTO Data 
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4.10. Restrições quantitativas, quotas tarifárias e tarifas 
específicas e tarifas mistas 
 
A seção sobre tarifas incorpora informações da base de dados da OMC (WTO Data). A base de dados 
trabalha com valores tarifários ad valorem ou com valores tarifários com equivalentes ad valorem. 
 
Tarifas ad valorem são tarifas aplicadas ao valor comercializado de um bem (x%), cobradas 
sobre o valor comercializado, independentemente da quantidade ou peso adquiridos. 
 
Nestes casos, OMC, UNCTAD, Banco Mundial e demais instituições interessadas sobre 
o tema buscam calcular qual seria a tarifa que causaria um efeito equivalente sobre o preço 
de um produto, portanto o nome “equivalente ad valorem”. O cálculo de equivalentes ad 
valorem normalmente emprega o uso de modelos quantitativos para contrastar uma 
política tarifária oficial vis-à-vis o quanto é efetivamente importado quando levamos em 
consideração demais barreiras tarifárias, estipulando a partir de então a alíquota que geraria 
efeito similar. 
 
Serão abordados os conceitos das três barreiras não tarifárias quantitativas mais comuns: 
quotas, quotas-tarifárias e tarifas específicas ou mistas. Em seguida, analisam-se os 
instrumentos empregados por Cingapura: quotas-tarifárias e tarifas específicas ou mistas. 
 
4.10.1. Restrições Quantitativas 
 
Restrições Quantitativas são todas aquelas que envolvem a imposição de restrições de 
importação a partir de uma determinada quantidade de importações. Podendo ser 
determinada em volume, peso ou valor. Normalmente o país que adere à prática a opera 
mediante a venda de licenças de importação. Contudo, o Artigo XI do General Agreement 
on Trade and Tariffs (GATT) restringiu as modalidades de restrições quantitativas, ainda 
que não as tenha eliminado por completo, ainda no âmbito de antigos direitos adquiridos. 
 
4.10.2. Quotas-Tarifárias 
 
Quotas tarifárias são um sistema misto entre quotas de importação e tarifas. No caso, um 
país determina uma tarifa até um determinado valor ou quantidade importados, a partir do 
momento que o fluxo de importações excede o estipulado, as tarifas aumentam até que 
atinjam um novo valor e assim sucessivamente até uma tarifa máxima. 
 
4.10.3. Tarifas Específicas e Mistas 
 
Tarifas ad valorem incidem sob o valor dos produtos comercializados, portanto, a 
quantidade de bens importados ou seu peso não influem nos direitos alfandegários pagos. 
Já tarifas específicas são justamente aquelas que incidem não sobre o valor da importação, 
mas de alguma característica específica do produto, comumente seu peso, por vezes a 
quantidade de bens importados. Tarifas mistas, por sua vez, são aquelas que combinam 
valores ad valorem e valores específicos, ou que utilizam critérios para determinar se uma 
tarifa será ad valorem ou específica para cada ato de importação. 
 
4.10.4. Quotas tarifárias, tarifas específicas e mistas aplicadas por Cingapura 
 
Cingapura não possui quotas-tarifárias que alcancem setores diferentes. 
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Atualmente, Cingapura aplica 2 tarifas específicas. 
 
A lista abaixo com os itens já apresenta tarifas específicas: 
 
Tabela 7 – Tarifas específicas de Cingapura 

Produto 
Código 
HS Tarifa 

Beer made from malt 220300 [S$16.00 per litre of alcohol] 
Ethyl alcohol of an alcoholic strength of < 80% vol, not denatured; spirits and 
other spirituous beverages (excl. compound alcoholic preparations of a kind 
used for the manufacture of beverages, spirits obtained by distilling grape 
wine or grape marc, whiskies, rum and other spirits obtained by distilling 
fermented sugar-cane products, gin, geneva, vodka, liqueurs and cordials) 220890 [S$8.00 per litre of alcohol]  

Fonte: OMC. Elaboração CCGI-EESP/FGV 
 

5. Barreiras técnicas, medidas sanitárias e fitossanitárias e 
medidas ambientais em Cingapura 
 
Barreiras técnicas, medidas sanitárias e fitossanitárias e medidas ambientais podem afetar 
substancialmente o fluxo de comércio dos países. No caso de Cingapura, essas medidas 
regulatórias parecem não obstruir, de maneira grave, as trocas comerciais, em coerência 
com a política tarifária aberta do país asiático. 
 

5.1. As barreiras técnicas ao comércio em Cingapura 
 
Este subtópico tem o objetivo de analisar os regulamentos técnicos, as normas técnicas e 
os procedimentos de avaliação de conformidade de Cingapura, bem como as notificações 
feitas pelo país ao Comitê TBT. 
 
5.1.1. Cingapura no Acordo TBT 
 
O número de notificações de Cingapura é relativamente pequeno, especialmente se 
comparado com economias maiores. Dificilmente o país asiático faz mais de dez 
notificações ao ano ao Comitê TBT.5 O gráfico abaixo compara o número de notificações 
de Cingapura com o Brasil, verificando-se ampla superioridade de notificações do país sul-
americano. 
 

 
 
 
5 OMC – Organização Mundial do Comércio. TBT notifications-Singapore. Disponível em: 
http://tbtims.wto.org/. Acesso em: 19 de agosto de 2021. 



32 
 

Figura 12 - Notificações de Cingapura 

 
Fonte: OMC. Elaboração: CCGI-EESP/FGV. 
 
5.1.2. Regulamentos técnicos, normas técnicas e avaliação da conformidade em 
Cingapura 
 
Em Cingapura, a atividade de regulamentação técnica e de avaliação da conformidade é 
estruturada no âmbito da política nacional de normalização. Esta, que é elaborada com a 
participação de atores públicos e privados, é desenvolvida em grande sintonia com a 
atividade de normalização internacional. 
 
Estabelecido sob a autoridade do Ministério do Comércio e Indústria, a Enterprise 
Singapore (ESG) é o organismo nacional de normas técnicas e de acreditação6, que 
substituiu o Conselho de Normas, Produtividade e Inovação (Standards, Productivity and 
Innovation Board). A ESG tem o mandato, inter alia, de desenvolver e de promover 
normas de garantia de qualidade e supervisionar a segurança de bens de consumo 
doméstico, mediante controle pré-mercado e fiscalização pós-mercado. Ela também 
administra o programa de pesos e medidas, que visa proteger consumidores e comerciantes 
por meio da regulamentação do uso de instrumentos de pesagem e medição para o 
comércio e produtos pré-embalados.7 

 
 
 
6 OMC – Organização Mundial do Comércio. Revisão de Política Comercial – Cingapura (2016), p. 39-40. 
Disponível em: 
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/WT/TPR/S343R1.pdf&Open=True. 
Acesso em: 19 de agosto de 2021. No Brasil, diferentemente, a produção de normas técnicas é competência 
precípua da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), que constitui entidade privada, e a 
acreditação é de competência do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO), 
que é agência pública dotada de diversas funções relacionadas à qualidade de produtos. 
7 OMC – Organização Mundial do Comércio. Revisão de Política Comercial – Cingapura (2016), p. 39-40. 
Disponível em: 
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/WT/TPR/S343R1.pdf&Open=True. 
Acesso em: 19 de agosto de 2021. 
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O princípio orientador de Cingapura para normalização é o de alinhamento às normas 
internacionais. Cingapura incentiva o uso direto de normas internacionais sempre que 
possível. As normas técnicas de Cingapura são desenvolvidas apenas quando não há norma 
internacional apropriada equivalente ou quando há necessidade de personalizar as normas 
para atender aos requisitos domésticos.8 
 
O programa de normalização de Cingapura é baseado no modelo de parceria público-
privada, sob o Conselho de Normas de Cingapura, liderado pela indústria e nomeado pela 
ESG (Enterprise Singapore). O prazo para redigir e aprovar documento técnico prescritivo 
novo ou revisado varia de 6 a 18 meses, incluindo a publicação de código de prática. Os 
projetos de normas técnicas de Cingapura são expostos a um período de comentários 
públicos de 60 dias. Após aprovação, são publicados no diário oficial. As normas são 
revisadas a cada cinco anos, em média, para avaliar se devem ser confirmadas, revisadas, 
alteradas, arquivadas ou retiradas. Uma norma torna-se um regulamento técnico se 
referenciada por uma lei ou regulamento.9 
 
Outras agências envolvidas no desenvolvimento de regulamentos técnicos incluem: 
Autoridade de Desenvolvimento Infocomm de Cingapura (Infocomm Development 
Authority of Singapore), Agência de Alimentos Cingapura, Ministério da Saúde (Ministry 
of Health), Ministério do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Ministry of Environment 
and Water Resources), Agência Nacional do Meio Ambiente (National Environment 
Agency) e Conselho de Serviços Públicos (Public Utilities Board).10 
 
A ESG, a Agência de Alimentos de Cingapura e o Ministério do Comércio e Indústria são 
os três pontos de contato nacionais no âmbito do Acordo TBT, conforme informação da 
OMC.11 
 
Cingapura participa ativamente de fóruns internacionais e regionais de desenvolvimento de 
normas técnicas. É membro eleito dos Conselhos ISO e IEC, hospeda o Centro Regional 
da Ásia-Pacífico da IEC desde 2002, e o escritório regional da ISO desde 2013. Cingapura 
atualmente atua como Secretaria do Congresso de Normas da Área do Pacífico, um órgão 
regional de normas que consiste em 24 países. Nos níveis da ASEAN e da APEC, 

 
 
 
8 OMC – Organização Mundial do Comércio. Revisão de Política Comercial – Cingapura (2016), p. 39-40. 
Disponível em: 
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/WT/TPR/S343R1.pdf&Open=True. 
Acesso em: 19 de agosto de 2021. 
9 OMC – Organização Mundial do Comércio. Revisão de Política Comercial – Cingapura (2016), p. 39-40. 
Disponível em: 
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/WT/TPR/S343R1.pdf&Open=True. 
Acesso em: 19 de agosto de 2021. 
10 OMC – Organização Mundial do Comércio. Revisão de Política Comercial – Cingapura (2016), p. 39-40. 
Disponível em: 
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/WT/TPR/S343R1.pdf&Open=True. 
Acesso em: 19 de agosto de 2021. 
11 OMC – Organização Mundial do Comércio. Enquiry Points. Disponível em: 
http://tbtims.wto.org/en/NationalEnquiryPoints/Search. Acesso em: 19 de agosto de 2021. No site da OMC 
ainda consta a Standards, Productivity and Innovation Board (SPRING Singapore), que é a antecessora da 
ESG. No Brasil, o ponto de conato é o INMETRO. 
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Cingapura trabalha para a harmonização de padrões para facilitar o comércio (ou seja, 
reduzindo a necessidade de testes e certificação duplicados).12 
 
O Conselho de Acreditação de Cingapura (Singapore Accreditation Council, SAC) da ESG 
é responsável por acreditar organismos de avaliação da conformidade.13 Seu objetivo é 
desenvolver, manter e melhorar o padrão das atividades de avaliação da conformidade e 
facilitar o comércio por meio do estabelecimento de acordos bilaterais e regionais de 
reconhecimento mútuo. A acreditação é voluntária e baseada em normas internacionais. 
Qualquer organismo de avaliação de conformidade, seja local ou estrangeiro, pode operar 
em Cingapura. Os organismos acreditados podem usar a marca de acreditação SAC. O 
SAC opera programas de acreditação em: laboratórios de calibração e testes que abrangem 
produtos químicos, biológicos, ambientais, médicos, imagens médicas, testes elétricos, não 
destrutivos e testes relacionados à engenharia civil e mecânica; organismos de inspeção para 
áreas como vasos de pressão industriais e equipamentos de elevação, veículos motorizados 
e estruturas metálicas; organismos de certificação de sistemas de gestão da qualidade, tais 
como qualidade (ISO 9001), meio ambiente (ISO 14001), segurança e saúde ocupacional 
(SGSST), segurança alimentar (HACCP e ISO 22000) e eficiência hídrica; organismos de 
certificação de produtos; organismos de certificação de pessoal; e provedores de testes de 
proficiência. 
 
Uma medida regulatória recente de Cingapura, que tem suscitado preocupações de 
parceiros comerciais, refere-se à rotulagem de alimentos. Em março de 2020, o Ministério 
da Saúde de Cingapura publicou um informativo explicando o sistema Nutri-Grade que 
classifica as bebidas não alcoólicas pré-embaladas como "A", "B", "C" ou "D" com base nos 
níveis de açúcar e gordura saturada. Os rótulos serão obrigatórios para bebidas das 
categorias “C” e “D” e a publicidade será proibida para bebidas da categoria “D”. Espera-
se que o sistema de classificação entre em vigor no final de 2021. Em março de 2021, 
Cingapura ainda não havia notificado esta medida proposta à OMC, embora alguns países 
tivessem enviado comentários extensos a Cingapura por meio do Ponto de Inquérito da 
OMC.14 A expectativa é que a medida afete exportadores de alimentos para Cingapura. 
 

5.2. Medidas Sanitárias e Fitossanitárias em Cingapura 
 
Os aspectos sanitários e fitossanitários de Cingapura serão analisados a partir das 
notificações do país ao Comitê SPS bem como das medidas sanitárias e fitossanitárias 
adotadas. 
 
5.2.1. Cingapura no Comitê SPS da OMC 
 

 
 
 
12 OMC – Organização Mundial do Comércio. Revisão de Política Comercial – Cingapura (2016), p. 39-40. 
Disponível em: 
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/WT/TPR/S343R1.pdf&Open=True. 
Acesso em: 19 de agosto de 2021. 
13 No Brasil, a acreditação é de competência da Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro. 
14 USTR – United States Trade Representative. 2021 National Trade Estimate Report on Foreign Trade 
Barriers. Disponível em: https://ustr.gov/sites/default/files/files/reports/2021/2021NTE.pdf. Acesso em: 19 
de agosto de 2021. 
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Assim como se observou para o caso de TBT, o número de notificações ao Comitê SPS é 
relativamente pequeno para Cingapura15, especialmente se comparado com o Brasil. O 
número pequeno de notificações é indicativo da pouca inovação regulatória em matéria 
sanitária e fitossanitária no país asiático. A autoridade nacional de notificação ao Comitê 
SPS é o Ministério do Comércio e Indústria (MTI). No período de 2016 a 2020 abrangido 
pela última revisão de política comercial da OMC, não foram apresentadas preocupações 
comerciais específicas (STCs) no Comitê SPS relativas a medidas notificadas por 
Cingapura. A exiguidade regulatória não é específica da dimensão de SPS, caracterizando 
a maior parte dos setores da economia de Cingapura, como se pode confirmar em outras 
seções deste relatório. 
 
Figura 13 - Notificações de Cingapura ao Comitê SPS 

 
Fonte: OMC. Elaboração: CCGI-EESP/FGV. 
 
5.2.2. Medidas sanitárias e fitossanitárias de Cingapura 
 
Os principais documentos legais que regem as medidas SPS são a Lei de Animais e Aves 
(Animal and Birds Act)16; a Lei de Controle de Plantas (Control of Plants Act); a Lei da 
Carne e Peixes Saudáveis (Wholesome Meat and Fish Act)17; a Lei da Venda de Alimentos 
(Sale of Food Act)18; a Lei de Espécies Ameaçadas (Endangered Species Act)19; a Lei de 

 
 
 
15 OMC – Organização Mundial do Comércio. SPS notifications-Singapore. Disponível em: 
http://spsims.wto.org/. Acesso em: 19 de agosto de 2021. 
16 O texto atualizado da lei pode ser consultado em: https://sso.agc.gov.sg/Act/ABA1965. Acesso em: 19 de 
agosto de 2021. 
17 O texto atualizado da lei pode ser consultado em: https://sso.agc.gov.sg/Act/WMFA1999. Acesso em: 19 
de agosto de 2021. 
18 Ver: https://sso.agc.gov.sg/Act/SFA1973. Acesso em: 19 de agosto de 2021. 
19 Ver: https://sso.agc.gov.sg/Act/ESIEA2006. Acesso em: 19 de agosto de 2021. 
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Animais e Aves Selvagens (Wild Animals and Birds Act); a Lei da Pesca (Fisheries Act)20; 
e a Lei de Alimentos para Animais (Feeding Stuffs Act)21. 
 
A mais recente revisão de política comercial que abrange o período de 2016 a 2020 
apresentou uma sistematização das principais emendas à legislação cingapuriana que regula 
medidas SPS. Esta sistematização consta na tabela abaixo. 
 
Tabela 7 - Principais emendas à legislação SPS de agosto de 2016 a 2020 

Nome da legislação Data da 
emenda 

Descrição 

Lei da Agência de 
Alimentos de 
Cingapuriana (2019) 

1/4/2019 Criou a Agência de Alimentos de Cingapura para 
implementar o quadro jurídico para a segurança alimentar, 
assumindo esta função da antiga Autoridade Agro-
Alimentar e Veterinária (AVA). 

Lei do Conselho de 
Parques Nacionais 
(2019) 

1/4/2019 Atribuiu ao Conselho de Parques Nacionais (NParks) 
poderes para administrar o quadro jurídico para a saúde e 
bem-estar animal e fitossanitário, assumindo essas funções 
da antiga AVA 

Lei de Controle de 
Plantas (1993) 

1/4/2019 A Lei de Controle de Plantas e sua legislação subsidiária 
foram alteradas para substituir a AVA por NParks, com 
efeito a partir da transferência das funções de saúde animal 
para NParks 

Lei de Animais e 
Pássaros (1965) 

1/4/2019 A Lei de Animais e Aves e sua legislação subsidiária foram 
alteradas para substituir a antigo AVA por NParks, com 
efeito a partir da transferência das funções de saúde e bem-
estar animal para NParks 

Lei da Venda de 
Alimentos (1973) 

1/4/2019 Emendada para alterar o administrador da lei de Diretor-
Geral sob a Lei de Animais e Aves para Diretor-Geral de 
Administração de Alimentos, de acordo com a Lei de Venda 
de Alimentos 

Lei da Carne e do 
Peixe Saúdável 
(1999) 

1/4/2019 Emendada para alterar o administrador da lei de Diretor-
Geral sob a Lei de Animais e Aves para Diretor-Geral de 
Administração de Alimentos, de acordo com a Lei de Venda 
de Alimentos 

Fonte: Revisão de Política Comercial – Cingapura (2021) 
 
A segurança alimentar e a saúde animal e vegetal estão sob a responsabilidade da Agência 
de Alimentos de Cingapura (Singapore Food Agency, SFA), que substituiu a Autoridade 
Agroalimentar e Veterinária de Cingapura e outras agências reguladoras.22 A existência de 
uma supervisão mais holística visa permitir que o SFA fortaleça a gestão de surtos de 
doenças transmitidas por alimentos para proteger a saúde pública e, ao mesmo tempo, 
facilitar as relações comerciais. O Centro Nacional para Ciência Alimentar, estabelecido 
sob a SFA reúne toda a infraestrutura de testes laboratoriais anteriormente gerenciados por 
outras agências.  

 
 
 
20 O texto atualizado da lei pode ser consultado em: https://sso.agc.gov.sg/Act/FA1966. Acesso em: 19 de 
agosto de 2021. 
21 OMC – Organização Mundial do Comércio. Revisão de Política Comercial – Cingapura (2016), p. 40-41. 
Disponível em: 
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/WT/TPR/S343R1.pdf&Open=True. 
Acesso em: 19 de agosto de 2021. 
22 Ver USTR – United States Trade Representative. 2021 National Trade Estimate Report on Foreign Trade 
Barriers. Disponível em: https://ustr.gov/sites/default/files/files/reports/2021/2021NTE.pdf. Acesso em: 19 
de agosto de 2021. 
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Todos os produtos alimentícios (processados ou in natura) são regulamentados pela SFA. 
Os operadores que desejam importar ou exportar produtos alimentícios são obrigados a 
obter licença de comerciante ou se registrar no banco de dados da SFA. As autoridades 
indicaram que o objetivo do sistema de licenciamento é manter um registro de todos os 
importadores para fins de rastreabilidade dos produtos alimentares. Para carnes, peixes, 
frutos do mar e frutas e vegetais frescos, as licenças são emitidas com validade de um ano.23 
 
A SFA realiza fiscalizações de produtos alimentares e de estabelecimentos produtores de 
alimentos baseadas no risco. Todos os alimentos estão sujeitos a requisitos de 
rastreabilidade, indicando o país de origem ou a unidade rural/estabelecimento. As 
importações de produtos lácteos, gado, carne e peixe são consideradas de "alto risco" e 
estão sujeitas a controles rígidos, cujas atividades contemplam, por exemplo, a acreditação 
de fazendas e de estabelecimentos estrangeiros, inspeção e testes. A acreditação é realizada 
pela SFA com base na avaliação de risco, incluindo fatores como a infraestrutura 
veterinária, estado da doença, legislação e outras medidas SPS e higiene. As importações 
de carne são permitidas apenas de estabelecimentos acreditados em países com os quais 
Cingapura possui acordos protocolares.24 
 
De acordo com a Lei de Controle de Plantas, todas as importações de plantas e de produtos 
vegetais são regulamentadas pela SFA, para evitar a introdução de pragas de plantas exóticas 
em Cingapura e na região. As plantas produzidas internamente e cultivadas nos parques 
agro-tecnológicos de Cingapura também são monitoradas pelo SFA. As plantas devem ser 
acompanhadas de certificados fitossanitários do país de origem. Os certificados 
fitossanitários são fornecidos pela SFA para plantas e para produtos vegetais exportados de 
Cingapura, com o intuito de certificar a inexistência de pragas de plantas e contaminantes, 
a fim de atender aos requisitos do país importador.25 
 
O Conselho de Parques Nacionais (NParks) está subordinado ao Ministério do 
Desenvolvimento Nacional e é competente para administrar a estrutura jurídica para saúde 
e bem-estar animal e para a saúde das plantas. Para cumprir as funções relacionadas à saúde 
e bem-estar animal, um novo Serviço Animal e Veterinário (AVS) foi estabelecido como 
um cluster sob NParks em abril de 2019. Além disso, NParks, com a colaboração de 
funcionários da SFA, implementa as disposições legais que regulam as fazendas, bem como 
as importações de frutas, vegetais, gado e ovos de mesa para a segurança alimentar. 
 

 
 
 
23 OMC – Organização Mundial do Comércio. Revisão de Política Comercial – Cingapura (2016), p. 40-41. 
Disponível em: 
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/WT/TPR/S343R1.pdf&Open=True. 
Acesso em: 19 de agosto de 2021. 
24 OMC – Organização Mundial do Comércio. Revisão de Política Comercial – Cingapura (2016), p. 40-41. 
Disponível em: 
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/WT/TPR/S343R1.pdf&Open=True. 
Acesso em: 19 de agosto de 2021. 
25 OMC – Organização Mundial do Comércio. Revisão de Política Comercial – Cingapura (2016), p. 40-41. 
Disponível em: 
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/WT/TPR/S343R1.pdf&Open=True. 
Acesso em: 19 de agosto de 2021. 
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A SFA e o NParks são os pontos de contato do Acordo SPS.26 A primeira atua em questões 
de segurança alimentar enquanto o segundo lida com questões de saúde animal e de saúde 
vegetal. As autoridades de Cingapura garantem que suas medidas SPS são consistentes com 
os padrões, diretrizes e recomendações internacionais do Codex Alimentarius, da 
Organização Mundial de Saúde Animal (OIE) e da Convenção Internacional de Proteção 
de Plantas (IPPC). Na ausência dessas normas internacionais/regionais, Cingapura conduz 
sua própria avaliação de risco e toma decisões de gestão de risco, levando em consideração 
os aspectos econômicos, técnicos e outros relevantes fatores.27 Medidas SPS provisórias 
podem ser tomadas quando as evidências científicas forem insuficientes, sob amparo do 
princípio da precaução. 
 

5.3. Cingapura e as medidas ambientais com impacto no comércio 
internacional 
 
Este subtópico tem o objetivo de analisar medidas ambientais de Cingapura coletadas pela 
OMC e os regulamentos técnicos do país sobre meio ambiente. 
 
5.3.1. Medidas ambientais de Cingapura identificadas pela OMC 
 
Embora o sistema multilateral não tenha acordo ambiental específico que trate da relação 
entre comércio e meio ambiente, a OMC coleta informações sobre meio ambiente e as 
organiza em banco de dados específico. São usadas notificações aos Comitês dos diversos 
acordos, medidas ambientais contidas nas notificações e ocorrências nas Revisões de 
Política Comercial dos membros. 
 
Cingapura não apresenta grande quantidade de notificações e medidas ambientais, apesar 
de sua legislação consistente nessa matéria. Entre 2009 e 2020, o país asiático apresentou 
56 notificações e 131 medidas (o Brasil, por exemplo, no mesmo período, apresentou 143 
notificações e 171 medidas). A maior parte das medidas ambientais adotadas por 
Cingapura está relacionada à gestão de substâncias químicas. São temas também relevantes 
a produção sustentável, gestão hídrica, reflorestamento, gestão de produtos químicos, 
gestão de resíduos e economia circular, mitigação de riscos ambientais, proteção vegetal 
contra pestes e pragas, gestão sustentável do solo e conservação dos recursos naturais. O 
gráfico abaixo apresenta os objetivos ambientais mais frequentes nas medidas adotadas por 
Cingapura. 
 

 
 
 
26 No Brasil, os dois principais órgãos em matéria de SPS são o Ministério de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (MAPA) e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), os quais também são o 
ponto de contato do Brasil no Acordo SPS. 
27 OMC – Organização Mundial do Comércio. Revisão de Política Comercial – Cingapura (2016), p. 40-41. 
Disponível em: 
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/WT/TPR/S343R1.pdf&Open=True. 
Acesso em: 19 de agosto de 2021. 
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Figura 14 - Objetivos das medidas ambientais adotadas por Cingapura (2009-2020) 

 
Fonte: OMC. Elaboração: CCGI-EESP/FGV. 
 
Os tipos de medidas ambientais são variados. Podem ser desde medida regulatória com 
potencial impacto restritivo ao comércio até ajuda financeira governamental condicionada 
ao cumprimento de objetivo ambiental. O gráfico abaixo contém os tipos de medidas 
ambientais mais usadas por Cingapura. 
 
Figura 15 - Tipos de medidas ambientais adotadas por Cingapura (2009-2020) 

 
Fonte: OMC. Elaboração: CCGI-EESP/FGV. 
 
Como se depreende do gráfico acima as licenças de importação são o tipo de medida 
ambiental mais usada por Cingapura. Na sequência, destacam-se: regulamentos técnicos, 
licenças de exportação, proibições de produtos, procedimentos de avaliação da 
conformidade, outros requerimentos ambientais, disposições em acordos comerciais e 
avaliações de risco. 
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O setor que, com maior frequência, figura como objeto de medidas ambientais é o de 
químicos, seguido pelo setor de manufaturas, agricultura, pesca, energia, mineração e 
silvicultura. O gráfico abaixo apresenta esse quadro. 
 
Figura 16 - Setores objeto das medidas (2009-2020) 

 
Fonte: OMC. Elaboração: CCGI-EESP/FGV. 
 
5.3.2. A regulação ambiental em Cingapura 
 
Em Cingapura, as principais autoridades regulatórias ambientais são as seguintes: 
Comissário para Segurança e Saúde no Trabalho (Commissioner for Workplace Safety 
and Health), Autoridade Marítima e Portuária de Cingapura (Maritime and Port Authority 
of Singapore), Agência Nacional do Meio Ambiente (National Environment Agency), 
Diretor-Geral de Proteção Ambiental (Director-General of Environmental Protection), 
Diretor Geral de Saúde Pública (Director-General of Public Health), Diretor de Resíduos 
Perigosos (Director of Hazardous Waste), Conselho de Parques Nacionais (National Parks 
Board), Comissário de Parques e Recreação (Commissioner of Parks and Recreation), 
Gestão de Vida Selvagem (Wildlife Management) e Conselho de Utilidades Públicas 
(Public Utilities Board).28 A Agência Nacional do Meio Ambiente tem escopo mais amplo 
do que as demais entidades em matéria ambiental. Geralmente, atua em conjunto com 
outras entidades em temas ambientais específicos. 
 
Os principais regulamentos de Cingapura são os seguintes: Lei de Preços de Carbono 
(Carbon Pricing Act), Lei de Controle de Plantas (Control of Plants Act), Lei de Espécies 
Ameaçadas (Endangered Species Act), Lei de Conservação de Energia (Energy 

 
 
 
28 Ver: CHUN, Joseph. Environmental Law and Practice in Singapore: overview. Thomson Reuters-
Practical Law. Disponível em: 
https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/w-026-
0105?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true. Consulta: 18 de agosto de 2021. 
No Brasil, as principais autoridades em matéria ambiental são o Ministério do Meio Ambiente e o Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA). 
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Conservation Act), Lei de Proteção e Gestão Ambiental (Environmental Protection and 
Management Act), Lei de Saúde Pública Ambiental (Environmental Public Health Act), 
Lei de Resíduos Perigosos (Hazardous Waste Act), Lei de Parques e Árvores (Parks and 
Trees Act), Lei de Planejamento (Planning Act), Lei de Prevenção da Poluição do Mar 
(Prevention of Pollution of the Sea Act), Lei de Proteção à Radiação (Radiation Protection 
Act), Lei de Sustentabilidade de Recursos (Resource Sustainability Act), Lei de Esgoto e 
Drenagem (Sewerage and Drainage Act), Lei de poluição de neblina transfronteiriça 
(Transboundary Haze Pollution Act), Lei de Vetores e Controle de Pesticidas (Vectors and 
Control of Pesticides Act) e Lei de Segurança e Saúde no Trabalho (Workplace Safety and 
Health Act).29 
 

6. Serviços em Cingapura 
 
Esta seção foi baseada nas Revisões de Política Comercial de Cingapura de 2016 e de 2021 e em dados 
disponíveis nos sites das autoridades de Cingapura. 
 

6.1. Características do comércio de serviços em Cingapura 
 
O Departamento de Estatística de Cingapura apresenta dados essenciais e os números do 
comércio de serviços do país. Existem ao todo 212.000 estabelecimentos em 
funcionamento. Estes atuam na prestação dos seguintes serviços: serviços imobiliários, 
profissionais e administrativos e de apoio (24,6%); atacado (24%); serviços de recreação, 
comunitários e pessoais (18,1%); varejo (13%); informação e comunicação (7,8%); 
alojamento e alimentação (6,4%) e transporte e armazenamento (6,1%). As receitas 
operacionais em 2019 alcançaram o valor de US$ 3.672 bilhões. O setor de atacado 
respondeu por US$ 3.144 bilhões; o de transporte e armazenamento por US$ 167 bilhões; 
o de serviços imobiliários, profissionais, administrativos e de apoio por US$ 144 bilhões; 
o de informação e comunicação por US$ 106 bilhões; o de varejo por US$ 48 bilhões; o 
de serviços de recreação, comunitários e pessoais por US$ 45 bilhões e o de alojamento e 
alimentação por US$ 19 bilhões. 
 
O Departamento de Estatística de Cingapura revela também o nível de lucratividade dos 
setores de serviços acima mencionados. O setor de serviços imobiliários, profissionais, 
administrativos e de apoio apresenta o maior nível de lucratividade (23,7%), seguido de 
serviços de recreação, comunitários e pessoais (17,2%), serviços de alojamento e 
alimentação (14,9%), serviços de informação e comunicação (9,9%), serviços de transporte 
e armazenamento (9,8%), serviços de varejo (4,4%) e serviços de atacado (1,8%). 
 
A análise da balança de pagamentos de Cingapura revela que, em 2018, Cingapura tornou-
se um exportador líquido de serviços, registrando um superávit de 8,9 bilhões de dólares 
cingapurianos. O superávit aumentou nos dois anos seguintes para atingir 20,5 bilhões de 

 
 
 
29 Ver: CHUN, Joseph. Environmental Law and Practice in Singapore: overview. Thomson Reuters-
Practical Law. Disponível em: 
https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/w-026-
0105?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true. Acesso em: 18 de agosto de 
2021. 
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dólares cingapurianos em 2020. No entanto, o saldo positivo em 2020 deveu-se a uma 
queda menor nas exportações de serviços do que nas importações, ao invés de uma 
expansão nas exportações. Refletindo as restrições à mobilidade internacional associadas à 
pandemia de COVID-19, em 2020 as exportações de serviços diminuíram quase 13% 
devido a uma forte contração nas exportações de serviços de viagens, serviços de transporte 
e outros serviços empresariais, que mais do que compensou aumentos moderados nas 
exportações de serviços financeiros e de seguros. As importações de serviços tiveram uma 
contração maior (-16%) em 2020, que também foi atribuída a quedas significativas nas 
importações de serviços de viagens, serviços de transporte e outros serviços empresariais. 
 
Em 2020, Cingapura exportou 259 bilhões de dólares cingapurianos em serviços. "Outros 
serviços empresariais" (principalmente publicidade e pesquisa de mercado, gestão 
empresarial e serviços relacionados com o comércio) tornaram-se o principal item de 
exportação, respondendo por 32% do total das exportações de serviços, seguidos por 
serviços de transporte (28%) e serviços financeiros (17%). As importações de serviços 
totalizaram 238 bilhões de dólares cingapurianos em 2020. Os principais serviços 
importados foram "outros serviços empresariais" (principalmente gestão empresarial, 
pesquisa e desenvolvimento e publicidade e pesquisa de mercado); serviços de transporte; 
e telecomunicações, informática e serviços de informação, que responderam por 34%, 30% 
e 10% do total das importações de serviços, respectivamente. 
 
Tabela 8 - Comércio de serviços de 2016 a 2020 

 2016 2017 2018 2019 2020 
Balanço do comércio de serviços 
(bilhões de dólares 
cingapurianos) 

-9.1 -14.2 8.9 12.3 20.5 

Exportações (bilhões de dólares 
cingapurianos) 

209.9 236.1 278.9 296.3 258.8 

 % do total de crédito 
Serviços de fabricação em 
insumos físicos de propriedade 
de terceiros 

0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

Serviços de manutenção e 
reparação 

4.1 3.5 3.6 3.5 2.9 

Transporte 27.2 28.2 29.6 28.8 28.3 
  Frete 20.7 21.7 23.5 23.0 24.9 
  Outros 6.5 6.5 6.1 5.7 3.5 
Viagem 12.5 11.6 9.9 9.3 2.8 
Construção 0.6 0.4 0.6 0.6 0.4 
Seguros 2.9 2.9 3.2 3.0 3.6 
Serviços financeiros 14.3 14.7 13.8 14.2 16.9 
Telecomunicações, computação e 
serviços de informática 

8.0 7.8 8.0 7.1 8.2 

Encargos para o uso de PI 4.6 4.6 4.1 3.9 4.4 
Outros serviços de negócios 25.1 25.7 26.6 28.9 31.9 
  Contabilidade 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2 
  Propaganda e pesquisa de 
mercado 

5.2 7.6 8.6 10.3 12.8 

  Arquitetônico 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 
  Gestão de negócios 11.3 10.3 9.8 9.4 9.4 
  Engenharia e técnico 2.2 1.7 1.7 2.4 2.6 
  Jurídico 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4 
  P&D 0.4 0.5 0.4 0.3 0.4 
  Leasing operacional 2.6 2.0 1.9 2.0 1.9 
  Relacionados ao comércio 2.3 2.7 3.3 3.4 3.8 
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  Outros 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 
Serviços pessoais, culturais e de 
recreação 

0.4 0.3 0.4 0.5 0.5 

Bens e serviços governamentais 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 
 

Importações 218.9 250.2 269.9 284.0 238.3 
 % total do débito 
Serviços de fabricação em 
insumos físicos de propriedade 
de terceiros 

3.5 3.2 2.7 2.5 2.8 

Serviços de manutenção e 
reparação 

0.4 0.3 0.4 0.4 0.4 

Transporte 27.4 28.1 31.2 31.0 30.5 
  Frete 17.3 18.9 20.7 20.6 22.0 
  Outros 10.1 9.2 10.5 10.5 8.4 
Viagem 15.1 13.8 13.2 13.1 4.0 
Construção 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 
Seguros 2.8 2.2 2.5 2.7 3.1 
Serviços financeiros 2.9 3.1 3.3 3.5 4.7 
Telecomunicações, computação e 
serviços de informática 

8.1 8.3 7.4 8.0 10.1 

Encargos para o uso de PI 9.9 8.7 8.5 8.3 9.8 
Outros serviços de negócios 29.4 31.7 30.2 29.9 34.1 
  Contabilidade 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 
  Propaganda e pesquisa de 
mercado 

1.9 3.2 3.8 4.8 5.9 

  Arquitetônico 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  Gestão de negócios 9.9 9.4 9.7 10.4 11.7 
  Engenharia e técnico 1.5 1.3 1.2 1.5 1.7 
  Jurídico 0.2 0.1 0.1 0.2 0.2 
  P&D 6.6 8.9 7.0 6.1 6.8 
  Leasing operacional 2.3 2.2 2.2 2.0 1.9 
  Relacionados ao comércio 6.5 6.1 5.9 4.6 5.4 
  Outros 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 
Serviços pessoais, culturais e de 
recreação 

0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 

Bens e serviços governamentais 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 
Fonte: Revisão de Política Comercial – Cingapura (2021) 
 

6.2. Compromissos gerais no âmbito do Acordo Geral sobre 
Comércio de Serviços 
 
Segundo dados da última Revisão de Política Comercial, Cingapura assumiu compromissos 
em 7 dos 12 setores listados na Lista de Classificação Setorial de Serviços (serviços 
comerciais; serviços de comunicação; serviços de construção; serviços financeiros; serviços 
relacionados com turismo e viagens; serviços recreativos, culturais e desportivos; e serviços 
de transporte). Ao todo, os compromissos abrangem 67 dos cerca de 160 subsetores. Em 
termos de tratados da OMC, Cingapura é um país signatário não só do GATS, mas também 
dos protocolos do respectivo tratado sobre telecomunicações (quarto protocolo) e serviços 
financeiros (quinto protocolo). 
 
Além dos dados gerais, temas específicos e atuais foram abordados no relatório anual do 
Conselho para Comércio de Serviços de 2020. Consta neste relatório que União Europeia 
e Cingapura notificaram acordo regional de comércio de acordo com o artigo V:7(a) do 
GATS, o qual exige que os membros notifiquem acordos de liberalização do comércio de 
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serviços e qualquer alargamento ou modificação significativas dos respectivos acordos ao 
Conselho para Comércio de Serviços. 
 
6.3. Acordos regionais e bilaterais de serviços 
 
Esforços em Cingapura têm sido empreendidos recentemente no sentido de concluir 
acordos de serviços. No âmbito regional, Cingapura integra o Acordo sobre Comércio de 
Serviços da ASEAN conhecido como ATISA. Este acordo permite o adensamento do 
acordo-quadro em serviços da ASEAN (AFAS). No âmbito setorial, o governo de 
Cingapura tem buscado a negociação de novos e ampliados acordos de serviços aéreos que 
fortaleçam a posição de Cingapura como um hub aéreo. Os acordos de serviços serão 
analisados de maneira detalhada nos subtópicos seguintes.  
 
Cingapura integra também o Acordo Abrangente e Progressivo para a Parceria 
Transpacífica (CPTPP) desde dezembro de 2018. Este acordo é um tratado de forma 
abreviada que incorpora todas as provisões da Parceria Transpacífica (TPP) salvo aquelas 
explicitamente suspensas. Em outras palavras, todos os capítulos previstos no TPP 
integram o CPTPP. O CPTPP apresenta também regras particulares em determinados 
aspectos do acordo como sua administração, regras relativas à sua entrada em vigor, 
retirada e acessão. Além disso, inúmeros acordos laterais assinados bilateralmente entre 
membros do CPTPP devem ser lidos junto com o texto abrangente do acordo. 
 
Em termos do comércio de serviços no CPTPP, o capítulo do acordo alcança a produção, 
a distribuição, o marketing, a venda e a entrega de um serviço, bem como o pagamento e 
o uso daquele serviço. Ele também se aplica a medidas que afetam a utilização de redes e 
serviços de distribuição, transporte ou telecomunicações em conexão com o fornecimento 
de um serviço, à presença no território da parte de um prestador de serviço de outra parte 
e à prestação de uma obrigação ou de outra forma de seguro financeiro como condição 
para a prestação de um serviço. O capítulo não se aplica a serviços prestados por autoridade 
governamental, serviços financeiros, serviços aéreos, compras governamentais e a qualquer 
medida relacionada com subsídios ou apoio governamental. Além dos serviços alcançados 
no capítulo, suas regras proíbem a imposição de medidas regulatórias que restringiriam o 
fornecimento de serviços e proíbem que uma parte exija que um prestador de serviço da 
outra parte estabeleça ou mantenha um escritório de representação ou qualquer forma de 
empresa, ou seja residente, em seu território como condição para a prestação de um 
serviço. Além disso, não é possível que as partes imponham medidas futuras que são novas 
ou mais restritivas que aquelas que existiam quando o CPTPP entrou em vigor, bem como 
não é possível tornar mais restritiva qualquer mudança jurídica ou regulatória que facilite 
aos fornecedores de serviços de uma parte acessar o mercado da outra parte. 
 
Embora mantendo sua capacidade de exercer a discricionariedade no interesse público, as 
partes do CPTPP concordam em garantir que todas as medidas de aplicação geral 
(regulamentações domésticas) que afetam o comércio de serviços (por exemplo, 
relacionadas a requisitos e procedimentos de qualificação, normas técnicas e requisitos de 
licenciamento) sejam administradas em uma maneira objetiva e imparcial. Elas também 
concordam em incentivar os órgãos reguladores designados a trabalhar com suas 
contrapartes, a fim de reconhecer a formação, experiência, requisitos, licenças ou 
certificações nas jurisdições da outra parte por meio de acordos de harmonização ou 
reconhecimento mútuo. Além disso, o capítulo inclui anexos sobre o reconhecimento de 
serviços profissionais e serviços de entrega expressa. 
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O CPTPP apresenta também um capítulo específico sobre serviços financeiros que provê 
igualdade de condições entre os membros do acordo. O conjunto de regras do capítulo 
abrange como obrigações principais acesso a mercados, novos compromissos 
transfronteiriços em serviços de pagamento eletrônico por cartão de crédito e gestão de 
portfólio. O capítulo inclui também proteção para investidores de serviços financeiros e 
regras de solução de controvérsias adequadas à natureza única do setor de serviços 
financeiros. Por fim, o capítulo inclui uma exceção prudencial, que garante o direito dos 
reguladores do setor financeiro de tomar medidas para preservar a segurança e a adequação 
do sistema financeiro. 
 
No âmbito bilateral, entrou em vigor em novembro de 2019 o acordo de livre comércio 
entre União Europeia e Cingapura que estabelece uma área de livre comércio para o 
comércio de serviços em conformidade com o artigo V do GATS. Ao disciplinar o 
comércio de serviços, salvo disposição em contrário, o acordo não abrange subsídios 
concedidos por uma parte, serviços fornecidos no exercício da autoridade governamental 
dentro dos territórios respectivos das partes, requerimentos de privatização de 
empreendimentos públicos e leis ou regulamentos que disciplinam compras por agências 
governamentais de serviços adquiridos para propósitos governamentais. O acordo regula o 
fornecimento transfronteiriço de serviços salvo serviços audiovisuais, cabotagem marítima 
nacional, serviços de transporte aéreo nacionais e internacionais e serviços diretamente 
relacionados com o exercício de direitos de tráfego diferentes de serviços de reparo e 
manutenção de aeronaves durante o período em que uma aeronave é retirada de serviço, 
de serviços de venda e marketing de transporte aéreo e de serviços de sistema de reserva 
de computador. Os setores que são liberalizados por uma parte e, por meio de reservas, as 
limitações ao acesso a mercados e ao tratamento nacional estão previstos em um 
cronograma de compromissos específicos. 
 
O acordo entre Cingapura e União Europeia abrange diversos setores de serviços. Estão 
previstos no acordo serviços informáticos, serviços postais, serviços de telecomunicações, 
serviços financeiros, serviços de transporte marítimo internacional e serviços de comércio 
eletrônico. 
 

6.4. Serviços financeiros 
 
Cingapura consiste em um dos principais centros financeiros do mundo e ocupa a 5ª 
posição conforme a edição de março de 2021 do Índice dos Centros Financeiros Globais. 
O setor de serviços financeiros reúne bancos, seguradoras, agentes intermediários do 
mercado de capitais e outras instituições financeiras. Dados do Departamento de 
Estatísticas de Cingapura mostram que um percentual próximo de 70% do valor nominal 
do PIB de 2020 foi gerado pelas indústrias de serviços. 
 
Como um centro financeiro sistemicamente importante do mundo, Cingapura passou pelo 
Programa de Avaliação do Setor Financeiro do Fundo Monetário Internacional (FSAP) 
em 2019. A avaliação afirmou que Cingapura é uma economia pequena e muito aberta e 
um importante centro financeiro. O sistema financeiro é altamente integrado em mercados 
financeiros internacionais e atua como um relevante centro financeiro regional. O sistema 
financeiro está exposto a choques macrofinanceiros globais e regionais por meio de canais 
comerciais e financeiros significativos, mas parece resiliente mesmo em cenários adversos. 
No entanto, a liquidez dos bancos em dólares norte-americanos é vulnerável a condições 
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de estresse. Após um período de atividade econômica restringida, o crescimento se 
acelerou no período entre 2017 e 2018. A avaliação identificou também que, para o 
fortalecimento de perspectivas de crescimento de longo prazo, em meio ao envelhecimento 
da população, o governo busca uma estratégia para transformar a economia, aproveitando 
as tecnologias digitais emergentes. Na área de serviços financeiros, esta estratégia colocou 
Cingapura como líder em fintechs. Os desenvolvimentos de fintechs até agora têm se 
concentrado em parcerias com instituições financeiras e não parecem contribuir 
significativamente para o risco sistêmico. Ainda, como em outras economias avançadas, a 
expansão das fintechs apresenta desafios para a supervisão financeira. 
 
A supervisão do setor está sob a alçada da Autoridade Monetária de Cingapura (MAS). 
Estabelecida sob a Lei da Autoridade Monetária de Cingapura, a MAS administra, entre 
outros, o Banking Act, o Finance Companies Act, o Securities and Futures Act, a Lei sobre 
os Consultores Financeiros e a Lei de Seguros. Em 2013, a Lei da Autoridade Monetária 
foi alterada para aprimorar o quadro regulamentar para a resolução de instituições 
financeiras da MAS. A legislação ampliou o escopo dos poderes de atuação da MAS, além 
de bancos e seguradoras para outras instituições financeiras.  Os instrumentos de atuação 
da MAS para instituições financeiras em dificuldades ou insolventes também foram 
expandidos para incluírem poderes para a MAS transferir compulsoriamente o negócio de 
uma instituição financeira, ou ações; reestruturar o capital social de uma instituição 
financeira; proibir uma instituição financeira de continuar seus negócios; e compartilhar 
informações com uma autoridade de resolução estrangeira. 
 
O Esquema de Incentivos do Setor Financeiro (FSI) é o principal programa para os vários 
incentivos tributários disponíveis para o setor. De acordo com o programa, os incentivos 
são classificados em nível padrão (ST) e nível aprimorado (ET). Os incentivos ao abrigo 
do ST estão disponíveis para atividades financeiras consideradas críticas para o 
desenvolvimento do setor. Isso inclui qualificação de transações relacionadas a 
empréstimos e financiamento comercial, atividades de mercado de capitais, derivativos, 
fundos de gestão, administração fiduciária, custódia e outros serviços de consultoria. A 
classificação no nível ET visa ao aprofundamento de capacidades em áreas específicas, 
nomeadamente transações de qualificação relacionadas com atividades de mercado de 
capitais, sindicância de linhas de crédito e derivativos. Os incentivos são concedidos na 
forma de incentivos tributários de 12%, 10% ou 5% sobre os rendimentos de atividades 
qualificadoras. As classificações são concedidas por cinco anos. Durante o período de 
revisão de 2011 a 2015, alguns esquemas FSI expiraram ou foram simplificados e 
atualizados. O FSI - esquema de finanças islâmicas expirou em 31 de março de 2013 e o 
escopo do FSI - Nível Padrão foi expandido para incluir a qualificação de atividades de 
finanças islâmicas. 
 
Um conjunto de esquemas de subsídios também está disponível no Fundo de 
Desenvolvimento do Setor Financeiro (FSDF) criado em 1999. Estes abrangem o Esquema 
de Formação Financeira, o Instituto do Esquema de Treinamento em Padrões Financeiros 
e Bancários e o Programa de Bolsas Financeiras. 
 
Em 2017, um mapa de transformação da indústria para serviços financeiros intitulado 
"Roteiro para um Centro Financeiro Global Líder na Ásia" foi lançado. Seus objetivos são 
alcançar um crescimento do valor adicionado real do setor financeiro de 4,3% e uma 
produtividade de 2,4% ao ano. Consta também no documento o planejamento de criação 
de 3000 empregos líquidos anualmente de 2016 a 2020, e 1000 empregos adicionais no 
setor de fintech anualmente até 2020. 
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6.4.1. Serviços bancários 
 
Dados da mais recente Revisão de Política Comercial de Cingapura revelam que o sistema 
bancário em Cingapura é composto por 4 bancos de propriedade local e 128 bancos 
estrangeiros com vários status legais. Os seguintes grupos bancários foram designados como 
bancos internos sistemicamente importantes: DBS Bank, Oversea-Chinese Banking 
Corporation, United Overseas Bank, Citibank, Maybank, Standard Chartered Bank, e 
Hongkong and Shanghai Banking Corporation. Os 14 principais bancos estrangeiros 
estabelecidos em Cingapura são os seguintes: BNP Paribas, Bank of China, Citibank 
Singapore, HSBC Bank (Cingapura), ICICI Bank, Industrial and Commercial Bank of 
China, Maybank Singapore, Standard Chartered Bank (Cingapura), State Bank of India, 
Bank of America, Citibank NA, HSBC, Malayan Banking e Standard Chartered Bank. 
 
A Lei Bancária e sua legislação subsidiária constituem os principais marcos regulatórios 
que regem o licenciamento e operação de bancos comerciais em Cingapura. Bancos 
comerciais em Cingapura podem realizar serviços bancários universais, que, além do 
recebimento de depósitos, serviços de cheques e empréstimos, incluem qualquer outro 
negócio regulado ou autorizado pela MAS, incluindo serviços de consultoria financeira, 
corretagem de seguros e serviços de mercado de capitais. Bancos que fornecem serviços 
de banco de investimento e serviços de consultoria financeira devem cumprir as 
disposições relevantes da Lei de Valores Mobiliários e Futuros e da Lei dos Consultores 
Financeiros. Os bancos comerciais podem operar como bancos múltiplos, bancos de 
atacado, ou bancos offshore. 
 
Exceto no setor bancário de varejo, as leis de Cingapura não distinguem operacionalmente 
entre bancos estrangeiros e bancos domésticos. Os bancos de varejo estrangeiros estão 
sujeitos a limitações quanto ao número de locais de negócio em que eles podem operar. 
Eles não têm permissão para participar em nenhuma rede de caixas eletrônicos operada 
por bancos locais, mas podem negociar com os bancos locais em uma base comercial para 
permitir que os titulares de cartão de crédito obtenham adiantamentos em dinheiro por 
meio das redes de caixas eletrônicos do banco local. Bancos estrangeiros que se beneficiam 
do Qualifying Full Bank (QFB) têm permissão para operar um total de 25 locais de 
negócios (agências e / ou caixas eletrônicos externos). Eles também podem entrar em um 
acordo para compartilhar a rede de caixas eletrônicos entre si. No final de dezembro de 
2015, dez bancos estrangeiros múltiplos tiveram benefícios QFB concedidos. Existiam 
nesta data 2 redes ATM: a rede ATM local (para bancos locais) e a rede ATM5, uma rede 
compartilhada entre sete QFBs participantes.  
 
Em 2012, a MAS introduziu mudanças em seu programa QFB para encorajar os bancos 
estrangeiros "a aprofundar suas raízes em Cingapura de uma forma que fortaleça a 
estabilidade financeira de Cingapura". Com as mudanças, todos os bancos com uma 
presença significativa no varejo são obrigados a incorporar localmente suas operações de 
varejo. Para um pequeno número de QFBs incorporados localmente, que podem se tornar 
significativamente enraizados em Cingapura com o tempo, a MAS pode conceder 25 locais 
de negócios adicionais, dos quais até 10 podem ser filiais. Em 2012, a MAS anunciou que 
só concederá privilégios de QFB em negociações de acordos de livre comércio. Novos 
QFBs concedidos sob ofertas de acordos de livre comércio futuras terão que ser 
incorporados localmente antes de poderem estabelecer 25 locais de negócios. 
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A análise de marcos regulatórios acessórios revela que a estrutura geral de combate à 
lavagem de dinheiro foi revisada pelas emendas de 26 de junho de 2015 à Lei da 
Autoridade Monetária de Cingapura, que reforçou os poderes de supervisão existentes da 
MAS em relação à Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento do 
Terrorismo (AML / CFT) e capacidade aprimorada da MAS de cooperar com seus pares 
supervisores estrangeiros para fins de prevenção da lavagem de dinheiro e combate ao 
terrorismo. Essas disposições estão alinhadas com os padrões internacionais estabelecidos 
pela Força-Tarefa de Ação Financeira e pelo Comitê de Supervisão Bancária da Basiléia. 
A lei acima mencionada foi complementada pela Notificação 626 da MAS, que estabelece 
requisitos AML / CFT para bancos no que concerne a avaliação de risco em toda a empresa 
e mitigação de risco, devida diligência do consumidor (incluindo a identificação do 
proprietário beneficiário), monitoramento de transações, confiança em terceiros, banco 
correspondente e transferências eletrônicas, manutenção de registros e relatórios de 
transações suspeitas, bem como políticas internas, compliance, auditoria e treinamento. 
 
Outro marco regulatório recente e importante é a Lei de Esquemas de Proteção de 
Proprietários de Seguro de Depósito e Apólice que foi emendada em julho de 2018 e 
entrou em vigor em 1 de abril de 2019. As alterações incluem o aumento do limite de 
cobertura do seguro de depósito (DI) de 50.000 dólares cingapurianos para 75.000 dólares 
cingapurianos por depositante por Membro do esquema do seguro de depósito. O 
aumento da cobertura aumentou a proporção de depositantes totalmente segurados de 
87% para 91%, em linha com as normas internacionais. 
 
A análise de tratados internacionais revela que a Convenção da OCDE sobre Assistência 
Administrativa Mútua em Matéria Tributária, assinada por Cingapura em 29 de maio de 
2013, entrou em vigor em 1 de junho de 2016. A convenção prevê todas as formas possíveis 
de cooperação administrativa entre os Estados na avaliação e cobrança de impostos. Essa 
cooperação vai desde a troca de informações, incluindo trocas automáticas, até a 
recuperação de créditos tributários estrangeiros. 
 
Os marcos regulatórios cingapurianos no setor de serviços foram recentemente avaliados. 
Em março de 2020, o Comitê de Basileia de Supervisão Bancária conduziu um Programa 
de Avaliação de Consistência Regulatória (RCAP) da implementação por Cingapura dos 
regulamentos de grandes exposições (LEX) e do Índice de Financiamento Estável Líquido 
(NSFR) de Cingapura. No geral, em 31 de dezembro de 2019, os regulamentos LEX e 
NSFR em Cingapura foram avaliados como estando em conformidade com a estrutura de 
Basileia. Esta é a avaliação mais elevada possível. 
 
A Revisão de Política Comercial de Cingapura esclarece também que as instituições 
financeiras também podem operar como uma empresa financeira licenciada ou como um 
banco comercial. Empresas financeiras, licenciadas e regidas pela Lei das Sociedades 
Financeiras, focam no fornecimento de depósitos à vista e de poupança, bem como 
facilidades de crédito para pessoas físicas e corporações. Elas não podem oferecer contas 
de depósito e não estão autorizadas a negociar em qualquer moeda estrangeira, ouro ou 
outros metais preciosos ou adquirir ações denominadas em moeda estrangeira, ações ou 
títulos de dívida. Os bancos comerciais são aprovados pela Lei da Autoridade Monetária 
de Cingapura e regidos pelos Avisos, Diretivas, Diretrizes e Circulares. 
 
Não há tetos de propriedade estrangeira para bancos e empresas financeiras locais, pois a 
MAS removeu os limites de participação estrangeira em bancos e empresas financeiras 
locais em 1999 e 2002 respectivamente. No entanto, segundo o governo de Cingapura, não 
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será permitida a aquisição por estrangeiro de suas três instituições financeiras locais. A 
aprovação prévia do ministro responsável pela MAS é necessária antes que uma pessoa ou 
grupo de pessoas possa acumular um número substancial de ações em bancos locais nos 
limites de 5%, 12% e 20% (5% e 20% no caso de empresas financeiras). As autoridades 
indicaram que essas medidas são para garantir que a proporção de acionistas de bancos 
incorporados localmente permaneça de forma adequada, e atuem de acordo com os 
interesses de longo prazo da economia. Cingapura adotou também requisitos de adequação 
de capital mais elevados (em comparação com os das recomendações Basileia III) para os 
bancos incorporados localmente. 
 
Quanto à atuação mais recente da MAS, em abril de 2015, ela criou uma estrutura para 
identificar e supervisionar bancos domésticos sistemicamente importantes (D-SIBs). De 
acordo com a estrutura, os bancos são avaliados anualmente quanto à sua importância. A 
avaliação é baseada no tamanho dos bancos, sua interconexão, substitutibilidade, e 
complexidade. A MAS aplicará medidas de supervisão adicionais aos bancos designados 
como D-SIBs, incluindo maior absorção de perdas, planejamento de recuperação e 
resolução e divulgações aprimoradas. 
 
Entre 2016 e 2020, a MAS adotou várias medidas prudenciais para fortalecer a estrutura 
de supervisão bancária. A MAS aplicará medidas de supervisão adicionais aos bancos 
designados como D-SIBs, como incorporação de operações de varejo para agências 
bancárias estrangeiras com uma presença significativa de varejo, maior absorção de perdas, 
planejamento de recuperação e resolução e requisitos de índice de cobertura de liquidez. 
 
Em 28 de junho de 2019, a MAS anunciou que iria emitir até duas licenças digitais Full 
Bank e até três licenças digitais de Banco de Atacado para candidatos não bancários por 
meio de um processo competitivo. As inscrições foram abertas em 29 de agosto de 2019 e 
os candidatos selecionados foram anunciados em dezembro de 2020. 
 
Cingapura está aproveitando sua localização estratégica e os pontos fortes existentes no 
mercado de financiamento convencional para explorar o crescente setor financeiro 
islâmico global. A abordagem das autoridades tem o intuito de acomodar as finanças 
islâmicas dentro da estrutura regulatória existente. De acordo com o Regulamento dos 
bancos, os bancos podem realizar e oferecer serviços financeiros em conformidade com o 
Islã em Cingapura. Diretrizes sobre a aplicação de regulamentos bancários aos bancos 
islâmicos foram emitidas em 2010. A MAS estabeleceu um mecanismo de emissão de 
títulos islâmicos (sukuk) em 2009 para fornecer ao dólar de Cingapura ativos regulatórios 
islâmicos para bancos que empreendem atividades financeiras islâmicas. Entre 2012 e 
2015, a MAS emitiu quatro séries de títulos islâmicos, totalizando S$ 490 milhões. O 
número de bancos que oferecem os produtos bancários islâmicos aumentou de 13 para 15 
entre 2012 e 2015. 
 
6.4.2. Seguros 
 
O setor de seguros foi composto em 2019 por 185 empresas seguradoras. Estas empresas 
atuam como seguradoras diretas de vida, seguradoras que não resguardam a vida das 
pessoas, resseguradoras, resseguradoras autorizadas e seguradoras cativas. O mercado está 
altamente concentrado em seguros de vida (no qual as cinco maiores empresas 
representaram em 2019 81,4% do total de ativos) e em resseguros (no qual as cinco maiores 
empresas representaram 76,5% do prêmio bruto subscrito). A perspectiva da indústria de 
seguros é tornar Cingapura uma capital global para a transferência de risco na Ásia 
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oferecendo seguro e financiamento de risco (por meio de pools de risco comercial e 
soberano ou soluções alternativas de transferência de risco, como securitização vinculada 
a seguro (ILS)) para ajudar a Ásia a fechar a lacuna de proteção. Isso será feito por meio 
de: (i) desenvolvimento do mercado de ILS em Cingapura; (ii) criação conjunta de novas 
soluções de financiamento de risco com mercados de capitais e governos; (iii) 
aprofundamento da análise de risco e das capacidades de inovação; (iv) incubação de 
soluções de seguro para riscos novos e emergentes; e (v) desenvolvimento de uma nova 
infraestrutura de mercado transformadora, como plataformas comerciais de risco usando 
blockchain. 
 
O quadro jurídico que rege as companhias de seguros está centralizado na Lei de Seguros 
e em alguns regulamentos com objetivos e poderes de supervisão. Seguradoras, 
resseguradoras e seguros intermediários são regulamentados pela Lei de Seguros. Eles 
podem ser licenciados como seguradores diretos, resseguradores ou seguradores cativos. 
Uma seguradora direta pode assumir tanto o seguro direto quanto o resseguro enquanto 
um ressegurador está confinado ao negócio de resseguro. 
 
A Lei de Seguros estabelece que as seguradoras e resseguradoras são impedidas de deter 
participações importantes (10% ou mais dos direitos de voto da empresa ou ações emitidas) 
em qualquer empresa sem aprovação da MAS. Nenhuma pessoa tem permissão para obter 
controle efetivo (definido como possuindo 20% ou mais ações emitidas ou poder de voto) 
ou adquirir uma participação acionária substancial (5% ou mais de ações emitidas ou poder 
de voto) de qualquer seguradora constituída localmente sem a aprovação da MAS. As 
seguradoras geralmente são obrigadas a buscar a aprovação da MAS para a nomeação de 
chefes executivos e diretores. As seguradoras cativas estão isentas de ter que buscar 
aprovação para a nomeação de diretores. 
 
Os requisitos mínimos de capital integralizado estão previstos na referida lei. Seguradoras 
diretas e resseguradoras (independentemente de serem nacionais ou estrangeiros) são 
sujeitos a requisitos mínimos de capital integralizado de S$ 10 milhões e S$ 25 milhões, 
respectivamente. Para filiais de Cingapura de (res)seguradoras estrangeiras constituídas, o 
capital integralizado da entidade é usado na avaliação do cumprimento do requisito. 
 
A Lei de Seguros foi alterada em 2013 para levar em consideração a supervisão global e 
desenvolvimentos de mercado desde a última grande alteração em 2004. As alterações 
aumentaram os poderes da MAS para atingir seus objetivos de supervisão, melhoraram a 
clareza sobre as posições políticas existentes e alinharam a Lei de Seguros com outras leis 
administradas pela MAS. Os Regulamentos de Seguro (Governança Corporativa) também 
foram alterados para estender sua aplicação para além das seguradoras de vida 
significativas, o que abrange todas as seguradoras diretas e resseguradoras incorporadas 
localmente. A MAS emitiu novas notificações sobre investimentos de seguradoras e 
gerenciamento de risco empresarial para seguradoras em 2013, a fim de melhorar a 
governança das seguradoras em suas atividades de investimento e processo de gestão de 
riscos. 
 
Alterações no quadro regulatório do setor de seguros ocorreram nos últimos anos. Em 
termos de tratamento preferencial, a Lei de Seguros foi emendada em 2018 e em 2019 
para refletir os compromissos do setor de seguros feitos no âmbito do Acordo Abrangente 
e Progressivo para a Parceria Transpacífica (CPTPP) e do Acordo de Livre Comércio 
União Europeia-Cingapura (EUSFTA), respectivamente. A principal mudança regulatória 
no setor de seguros durante o período abrangido pela última revisão de política comercial 
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foi a implementação de uma estrutura aprimorada de Capital Baseado em Risco para 
seguradoras (RBC 2) em 31 de março de 2020. A estrutura RBC 2 aumenta a proteção do 
segurado ao exigir que as seguradoras mantenham capital para uma gama mais abrangente 
de riscos e em um nível de confiança mais alto do que a estrutura de capital anterior. 
 
Sob a estrutura RBC 2, as seguradoras precisam manter a adequação de capital nos níveis 
da empresa e do fundo ajustado, e em dois níveis de intervenção de solvência de 
supervisão. O primeiro nível é o nível de intervenção de solvência mais alto, onde o 
requisito de risco total (TRR), também conhecido como requisitos de capital prescritos 
(PCR), é calibrado em 99,5% do valor em risco (VaR) ao longo de um período de um ano. 
O segundo nível é o nível mais baixo de intervenção de solvência, onde o TRR, também 
conhecido como requisitos de capital mínimo (MCR), é determinado em 90% do VaR ao 
longo de um período de um ano. O MCR é definido como 50% do PCR. 
 
6.4.3. Fintechs e pagamentos eletrônicos 
 
Cingapura planeja promover a inovação em fintech e pagamentos eletrônicos, e a MAS 
continuará a aprimorar sua abordagem regulatória para apoiar a empresa e a inovação, 
mantendo a solidez financeira. O setor de fintech de Cingapura cresceu exponencialmente, 
de 50 empresas de fintech em 2015 para mais de 1.000 em 2020. Em 2019, as empresas 
de fintech atraíram S$ 1 bilhão de investimentos. Para o primeiro semestre de 2020, apesar 
da pandemia COVID-19, o setor de fintech continuou a atrair fundos de capital e fusões e 
aquisições no valor de S$ 650 milhões. De acordo com as autoridades, o setor também é 
um poderoso gerador de empregos, com cerca de 10.000 pessoas empregadas por 
empresas de fintech. 
 
A abordagem regulatória escolhida pela MAS para as fintechs é facilitar a inovação 
enquanto gerencia os riscos. Segundo as autoridades, isso inclui simplificar as regras; 
flexibilização seletiva dos critérios de licenciamento; fornecer orientação sobre novas áreas, 
como computação em nuvem, robo-consultores e tokens digitais; adotar regulação baseada 
em atividades dimensionada corretamente para os riscos apresentados, como na Lei de 
Serviços de Pagamento; e permitindo a experimentação. 
 
A MAS introduziu o primeiro FinTech Regulatory Sandbox em 2016. Seu objetivo é avaliar 
regulamentos ou políticas que podem impedir novas tecnologias ou modelos de negócios 
benéficos, em vez de testes de produtos que avaliam a aceitação do consumidor e a 
viabilidade comercial. De acordo com as autoridades, o FinTech Regulatory Sandbox 
possibilitou experimentos ao vivo em uma ampla gama de serviços e tecnologias 
financeiras, incluindo aplicativos de big data, tecnologia blockchain, aprendizado de 
máquina e interfaces de programação de aplicativos (API) em serviços financeiros, como 
gerenciamento de investimentos, corretagem, transferência transfronteiriça de fundos, 
seguros, assessoria financeira, crowdfunding com base em títulos, acesso ao mercado 
secundário e serviço de custódia. 
 
Além disso, em agosto de 2019, a MAS lançou o Sandbox Express para complementar a 
abordagem sandbox existente com uma opção rápida para testar serviços financeiros 
inovadores no mercado. O Sandbox Express está atualmente disponível para corretores de 
seguros e operadoras de mercado reconhecidas. 
 
A MAS também emitiu diversos esclarecimentos não formais que ajudaram a orientar a 
adoção de novas tecnologias pelo setor financeiro. Estes incluem: (i) o Cloud Computing 
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Implementation Guide 2.0 (co-criado pela MAS e a Association of Banks em Cingapura e 
emitido em agosto de 2019, para ajudar as instituições financeiras a entrar e gerenciar seus 
acordos de terceirização de nuvem); (ii) os Princípios de Equidade, Ética, Responsabilidade 
e Transparência (FEAT) (introduzidos pela MAS em novembro de 2018 para fornecer 
orientação sobre o uso responsável de IA e análise de dados, bem como para fortalecer a 
governança interna em torno do gerenciamento de dados); e (iii) o programa Veritas 
(lançado pela MAS em colaboração com parceiros do setor em novembro de 2019 para 
permitir que as instituições financeiras avaliem suas soluções baseadas em IA e análise de 
dados em relação aos Princípios FEAT). 
 
A MAS também promove projetos conjuntos com outras agências governamentais e da 
indústria para reforçar a infraestrutura digital de Cingapura e a adoção de novas tecnologias 
no setor financeiro. Os principais projetos incluem: 
 • National Digital Identity: um conjunto de serviços de identidade digital para 
residentes e empresas de Cingapura fazerem transações digitais com o governo e o setor 
privado de maneira conveniente e segura; 
 • Business sans Borders: um meta-hub global híbrido que conecta plataformas e 
suas PMEs nacional e internacionalmente para facilitar a correspondência aberta e sem 
atrito de compradores, vendedores e provedores de soluções inovadoras; e 
 • API eXchange (APIX) Platform: uma plataforma de API de arquitetura aberta 
onde as instituições financeiras globais e fintechs podem descobrir as APIs umas das outras 
em um mercado selecionado, projetar experimentos de forma colaborativa em uma área 
restrita baseada em nuvem e implantar soluções inovadoras rapidamente a um custo mais 
baixo. 
 
A MAS também está habilitando uma arquitetura API aberta no setor financeiro, para 
permitir que as instituições financeiras colaborem com usuários externos e forneçam 
soluções personalizadas de maneira mais rápida e barata. As principais iniciativas incluem: 
 • o Finance-as-a-Service API Playbook, que identifica APIs comuns e úteis para a 
indústria e as partes interessadas intersetoriais e fornece uma estrutura abrangente para 
facilitar o desenvolvimento e implementação de APIs; e 
 • o Financial Industry API Register, que lista mais de 300 APIs abertas informativas 
e transacionais que foram disponibilizadas por instituições financeiras em Cingapura. 
 
No nível internacional, a MAS organiza o Festival FinTech anual de Singapura desde 2016 
como uma plataforma para a comunidade fintech global se conectar e colaborar. Em março 
de 2021, a MAS assinou 35 acordos de cooperação FinTech com contrapartes de todo o 
mundo. Esses acordos fornecem um quadro para uma cooperação mais estreita entre 
fintechs e promovem a inovação em serviços financeiros nos respectivos mercados. De 
acordo com a MAS, os acordos produziram resultados tangíveis, incluindo a 
internacionalização das fintechs de Cingapura, a ancoragem de fintechs estrangeiras em 
Cingapura e projetos de inovação conjuntos entre a MAS e suas contrapartes 
internacionais.  
 
Os pagamentos eletrônicos, por sua vez, estão se tornando cada vez mais populares em 
Cingapura, e a adoção de soluções alternativas de dinheiro na forma de carteiras eletrônicas 
e aplicativos de banco móvel tem crescido continuamente. 
 
A MAS visa estabelecer uma "sociedade de pagamentos eletrônicos" por meio da 
simplificação de suas regulamentações, do diálogo com a indústria, da promoção de 
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infraestrutura interoperável e da promoção da digitalização de PMEs. As principais 
iniciativas incluem o seguinte: 
 • os terminais de ponto de venda unificados são terminais de ponto de venda físicos 
que promovem a interoperabilidade entre vários esquemas de pagamento, proporcionando 
maior comodidade para os consumidores; 
 • PayNow é um serviço de transferência de fundos de pessoa para pessoa lançado 
em julho de 2017 para permitir que os indivíduos façam e recebam pagamentos facilmente 
usando seu número de celular, número do Cartão de Identificação de Registro Nacional 
(NRIC) (para cidadãos) ou Número de Identificação Estrangeiro (FIN) (para residentes 
não cidadãos). O PayNow foi aprimorado ainda mais em agosto de 2018 para permitir que 
empresas e agências corporativas e governamentais vinculem seus Números de Entidade 
Única a uma conta bancária local, permitindo que façam pagamentos a outras empresas e 
fornecedores, e recebam pagamentos de outras empresas ou indivíduos; 
 • o Código de Resposta Rápida de Singapura (SGQR), lançado em setembro de 
2018, é um padrão de código QR comum que combina vários códigos QR de pagamento 
em um único rótulo SGQR, tornando os pagamentos móveis baseados em código QR 
simples para consumidores e comerciantes; e 
 • o Projeto Ubin é um projeto colaborativo com a indústria para explorar o uso de 
blockchain e ledger technology distribuída para compensação e liquidação de pagamentos 
e títulos. 
 
A Lei dos Serviços de Pagamento (PS Act) (2019) entrou em vigor em 28 de janeiro de 
2020. O intuito dela é simplificar a regulamentação dos serviços de pagamento dentro de 
uma única legislação baseada em atividades. Ela compreende dois marcos regulatórios 
paralelos: (i) um regime de designação que permite à MAS designar e regular sistemas de 
pagamento sistemicamente importantes (SIPS) para estabilidade e eficiência financeiras; e 
(ii) um regime de licenciamento que é modular e baseado no risco e dimensiona 
corretamente a regulamentação dos serviços de pagamento de varejo de acordo com o 
escopo e a escala dos prestadores de serviços de pagamento. 
 
Emendas legislativas à PS Act foram aprovadas no Parlamento em janeiro de 2021 para 
expandir o escopo do serviço de transferência de dinheiro transfronteiriço e o serviço  
digital payment token (DPT), para melhor mitigar os riscos de lavagem de dinheiro e 
financiamento do terrorismo e alinhar o regime regulatório de Cingapura com os padrões 
da Força Tarefa de Ação Financeira (FATF) para o combate à lavagem de dinheiro e ao 
financiamento do terrorismo. Os prestadores de serviços de DPT são regulamentados 
principalmente em razão de riscos de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo 
em Cingapura, visto que as atividades de DPT acarretam riscos inerentes de lavagem de 
dinheiro e financiamento do terrorismo mais elevados, devido à velocidade, anonimato e 
natureza transfronteiriça de tais atividades. A este respeito, os prestadores de serviços DPT 
são obrigados a cumprir os requisitos de anti-lavagem de dinheiro e de combate ao 
financiamento do terrorismo que estão alinhados com os padrões da FATF. As emendas 
à PS Act aprovada em janeiro de 2021 também conferem à MAS novos poderes para impor 
medidas aos prestadores de serviços DPT para proteção do consumidor e para manter a 
estabilidade financeira e salvaguardar a eficácia da política monetária, em caso de 
necessidade. Os novos poderes permitirão à MAS agir rapidamente para lidar com novos 
riscos à medida que surgirem. 
 
A tabela abaixo esclarece quais são os serviços de pagamento regulados. 
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Tabela 9 - Serviços de pagamento regulados 
Serviço  Descrição 

Emissão de conta Emitir ou fornecer serviços relacionados à operação de uma conta de 
pagamento em Cingapura. As contas de pagamento incluem uma carteira 
eletrônica ou um cartão de crédito. 

Transferência interna de 
dinheiro 

Fornecer serviços locais de transferência de dinheiro em Cingapura. 

Transferência 
transfronteiriça de 
dinheiro 

Fornecer serviços de remessa de entrada e / ou saída em Cingapura. A 
emenda à Lei de Serviços de Pagamento aprovada em janeiro de 2021 
amplia a definição de serviço de transferência transfronteiriça de dinheiro 
para incluir a facilitação de transferências de dinheiro entre pessoas em 
diferentes jurisdições, onde o dinheiro não é aceito ou recebido pelo 
provedor de serviços em Cingapura. 

Aquisição de 
comerciante 

Fornecer serviços de aquisição de comerciante em Cingapura, onde o 
provedor de serviços contrata um comerciante para aceitar e processar 
transações de pagamento, resultando em uma transferência de dinheiro para 
o comerciante. 

Emissão de dinheiro 
eletrônico 

Emitir dinheiro eletrônico em Cingapura para permitir que uma pessoa 
pague a comerciantes ou transfira dinheiro eletrônico para outra pessoa. 

DPT Comprar ou vender DPT ou prover uma plataforma para permitir que 
pessoas troquem DPTs em Cingapura. A emenda à Lei de Serviços de 
Pagamento aprovada em janeiro de 2021 expandiu a definição de serviços 
DPT para incluir: facilitação da transmissão de DPTs; provimento de 
serviços de carteira de custódia para DPTs; e facilitação da troca de DPTs 
quando o provedor de serviços não fica na posse do dinheiro ou dos DPTs. 

Serviço de câmbio Comprar ou vender notas em moeda estrangeira em Cingapura 
Fonte: Revisão de Política Comercial - Cingapura (2021) 
 

6.5. Serviços de telecomunicações 
 
Os números apresentados na última revisão de política comercial revelam a importância 
do setor para a economia de Cingapura. Dados de 2019 revelam que o número de 
assinaturas de telefone fixo por 100 habitantes é de 32,8; o número de assinaturas de 
telefone celular por 100 habitantes é de 156,4; o número de assinaturas de banda larga fixa 
por 100 habitantes é de 25,8 e o número de assinaturas de banda larga móvel ativas é de 
156,4. Uma proporção significativa de 88,9% da população faz uso da Internet. Estes 
números são muito superiores à média da Ásia Pacífico e à média mundial. 
 
Existem várias operadoras de telefonia fixa em Cingapura. Os principais players são: 
Singapore Telecommunications Limited (Singtel) e Starhub Limited, que atendem ao 
usuário final do mercado, e NetLink Trust, que oferece serviços de fibra no atacado sobre 
a Rede de banda larga nacional (NBN) para outros operadores. Existem quatro operadoras 
móveis: Singtel, Starhub, MobileOne (M1) e TPG. Existiam até o final de 2015 
aproximadamente mais de 20 serviços de varejo de provedores de Internet licenciados para 
oferecer serviços de banda larga de fibra na NBN. 
 
O setor de telecomunicações é regulamentado pela Autoridade de Desenvolvimento 
Infocomm (IDA), um conselho estatutário do Ministério das Comunicações e Informação. 
A IDA é responsável por desenvolvimento de tecnologia da informação e infraestrutura de 
telecomunicações, políticas e regulamentos no país. 
 
O setor é regido pela Lei das Telecomunicações e regulamentos subsidiários. Mudanças 
importantes desde 2012 incluem o aumento da pena financeira máxima que pode ser 
imposta a licenciados de telecomunicações (para S$ 1 milhão ou 10% do volume de 
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negócios anual para serviços licenciáveis, o que for mais alto); atualização das disposições 
de consolidação e de modelos de negócios (como negócios trusts e outras formas de trusts); 
e fornecimento de poderes para a IDA emitir ordens por escrito para proprietários de 
edifícios e desenvolvedores para garantir sua conformidade com o Código de Prática para 
Instalações de Comunicação da Informação em Edifícios (COPIF). 
 
A estrutura de licenciamento diferencia os licenciados com base na natureza de suas 
operações. Operadoras que implantam sua própria infraestrutura e rede de 
telecomunicações para oferecer serviços são licenciados sob a estrutura de licença de 
Operações Baseadas em Instalações (FBO), enquanto os operadores que alugam redes de 
telecomunicações ou compram serviços de atacado de FBOs para oferecer ou revender 
serviços são licenciados sob a estrutura de licença do Operador Baseado em Serviços 
(SBO). Os licenciados FBO podem oferecer os serviços que os SBOs podem oferecer; o 
inverso não é permitido. Após uma revisão da estrutura de licenciamento, a IDA reduziu 
as taxas de licença anuais a serem pagas pela maioria dos licenciados FBO e SBO. De 
acordo com a estrutura revisada de taxas de licença que entrou em vigor em 2013, os FBOs 
pagam uma taxa fixa reduzida de S$ 80.000 para os primeiros S$ 50 milhões de seu 
faturamento bruto anual (AGTO) para suas atividades licenciadas; 0,8% do AGTO 
incremental entre S$ 50 milhões e S$ 100 milhões; e 1% da AGTO incremental acima de 
S$ 100 milhões. SBOs também viram uma redução da taxa fixa mínima de S$ 5.000 a S$ 
4.000. Qualquer empresa estrangeira ou nacional registrada na Autoridade Reguladora 
Corporativa e de Contabilidade (ACRA) pode solicitar uma licença FBO ou SBO para 
oferecer serviços de Telecomunicações em Cingapura. Não há limites para o número de 
licenças que podem ser concedidas, a menos que existam restrições técnicas, como 
disponibilidade de espectro. Também não há restrições sobre participação acionária 
estrangeira no setor de telecomunicações. 
 
As licenças FBO são emitidas para um período de 10, 15 ou 20 anos, dependendo do 
escopo das operações. Licenças individuais SBO são emitidas para um período de cinco 
anos e renováveis de 5 em 5 anos. Nenhuma renovação é necessária para licenças SBO. 
Em dezembro de 2015, havia um total de 1.189 licenciados FBO e SBO. 
 
A concorrência no setor é regulada pelo Código de Práticas de Concorrência da IDA em 
Prestação de Serviços de Telecomunicações 2012 (Código da Concorrência Telecom). 
Licenciados dominantes estão sujeitos aos requisitos de apresentação de tarifas e precisam 
da aprovação da IDA para oferecer, modificar ou retirar serviços. Esta medida objetiva 
garantir que eles forneçam serviços de forma justa, razoável e não discriminatória. O 
Código passou por duas rodadas de revisão desde sua introdução em 2000. Uma revisão 
recente ocorreu em 2012 e foi seguida por outras alterações efetuadas em 2014. As 
principais alterações ao Código nessas análises incluem o seguinte: permitir que a IDA 
proíba os licenciados de praticar a "rescisão cruzada" de um contrato de serviço do 
consumidor, se o consumidor violar os termos e condições de outro contrato de serviço de 
uma operadora afiliada, ou se o consumidor assinou um serviço telefônico básico; proibir 
licenciados de cobrar automaticamente consumidores de um serviço após o término da 
avaliação gratuita do serviço; aplicar uma proibição contra o abuso de posição dominante 
por qualquer licenciado que tenha poder de mercado significativo, mesmo que o licenciado 
ainda não tenha sido classificado como dominante; e alterações para minimizar 
regulamentações que se sobreponham à Lei de Proteção de Dados Pessoais. 
 
A IDA tem um regime regulatório de Operador de Rede Virtual Móvel (MVNO), para 
permitir a entrada de tais operadores. Um MVNO deve ser titular de uma licença SBO 
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(individual) para fornecer Serviços MVNO em Cingapura, e cumprir as condições de 
licença relevantes, tais como número de portabilidade, qualidade de serviço e requisitos de 
registro para serviços pré-pagos e pós-pagos. Um MVNO distingue-se de um provedor de 
serviços de telecomunicações na medida em que não possui uma licença para ter a 
propriedade de uma infraestrutura de rede móvel independente e atua como um 
revendedor de serviços de comunicação sem fio. 
 

6.6. Serviços postais 
 
Os serviços postais em Cingapura são regidos principalmente pela Lei dos Serviços Postais 
e legislação subsidiária. De acordo com a legislação, a IDA tem o poder de conceder, 
modificar e suspender licenças, e dar instruções e emitir códigos de prática e padrões de 
desempenho para o setor. 
 
Os mercados de serviços de correio expresso e de correio básico foram liberalizados, 
respectivamente, em 1995 e 2007. Operadores locais e estrangeiros são permitidos em 
serviços de entrega de cartas nacionais e internacionais. Estão disponíveis dois tipos de 
licenças: uma licença de operador de serviços postais (PSO), com obrigações de serviço 
universal; e uma licença para serviços de entrega expressa de cartas. Licenças PSO são 
emitidas por dez anos e estão sujeitas a uma taxa anual de 0,4% do bruto anual auditado 
do volume de negócios (com um mínimo de S$ 4.000). Licenças para serviços de carta 
expressa (classe) estão sujeitas a uma taxa única de registro de S$ 200. 
 
SingPost continua sendo o único licenciado postal público (PPL), e é obrigado a realizar 
um conjunto de obrigações de serviço universal. Os licenciados PSO podem usar a rede 
de distribuição de SingPost sob suas condições e preços regulados. 
 
A concorrência no segmento de serviços básicos de carta do mercado está sob as 
disposições do Código Postal da Concorrência de 2017, enquanto os licenciados por carta 
expressa estão sujeitos à Lei de Concorrência. As regras de fusão e aquisição são as mesmas 
para serviços de correios e telecomunicações. A aprovação da IDA é necessária para 
aquisições e consolidações que podem reduzir substancialmente a concorrência no setor. 
Os deveres e obrigações dos licenciados são definidos no Código de Operações dos 
Serviços Postais de 2017. 
 

6.7. Serviços de transporte 
 
6.7.1. Serviços de transporte marítimo 
 
A política marítima do Ministério dos Transportes visa fortalecer a competitividade de 
Cingapura como um centro marítimo internacional e porto de transbordo com 
investimentos em infraestrutura à frente da demanda; sustentado por esquemas de 
incentivos adaptados às necessidades da indústria do setor marítimo e investimentos em 
capital humano para apoiar o crescimento da indústria. 
 
A Autoridade Marítima e Portuária de Cingapura (MPA) é responsável pela 
implementação da política marítima, incluindo a gestão das águas portuárias e garantia da 
segurança da navegação, segurança e proteção ambiental e licenciamento de serviços e 
instalações marítimas e portuárias. A MPA também é responsável por facilitar o 
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desenvolvimento da infraestrutura portuária, o crescimento da serviços auxiliares 
marítimos e promoção da P&D marítima e do desenvolvimento da mão-de-obra. A MPA 
arrecada taxas portuárias e de pilotagem, com a aprovação do Ministro dos Transportes e 
por notificação no Diário do Governo (Notificação da Tabela de Taxas e Taxas Gerais da 
MPA). As taxas portuárias de Cingapura estão entre as mais baixas do mundo, de acordo 
com as autoridades. 
 
O Porto de Cingapura é um dos mais movimentados do mundo; é o porto de escala para 
cerca de 140.000 navios a cada ano e teve uma tonelagem de chegada de navios de 2,5 
bilhões de toneladas em 2015. A movimentação de contêineres do porto em 2013 ficou 
em segundo lugar no mundo, depois de Xangai. Seguindo vários anos de crescimento 
constante, o porto enfrentou um declínio na taxa de transferência em 2015, principalmente 
devido ao comércio mais fraco entre a Ásia e a Europa, uma redistribuição de volumes nas 
alianças de transporte marítimo, e um aumento nas viagens diretas. Cingapura, no entanto, 
continua sendo um porto central, um nó chave nas cadeias globais de valor e é o centro de 
transbordo para grandes negócios que envolvem a Europa, o Extremo Oriente, a África, a 
Índia e o tráfego no interior do continente asiático. Em 2019, seu registro estava em 5º 
lugar no mundo em termos de tonelagem bruta e seu porto em 2º em termos de 
movimentação de contêineres. Cingapura também é um importante centro marítimo. O 
Centro Marítimo Internacional de Cingapura compreende uma das maiores concentrações 
de grupos de transporte marítimo internacional e uma ampla gama de serviços marítimos, 
incluindo corretagem de navios, gestão de navios, serviços de seguros e serviços jurídicos. 
 
Os seis terminais de contêineres e cargas de Cingapura são operados, sob licença da MPA, 
pela PSA Corporation Ltd (PSA) e pela Jurong Port Pte Ltd. A PSA gerencia os terminais 
em Brani, Keppel, Pasir Panjang, Sembawang e Tanjong Pagar. A empresa possui quatro 
joint ventures com empresas marítimas estrangeiras para operar ancoradouros dedicados 
nestes terminais (COSCO, Mediterranean Shipping Company (MSC), NYK e "K" Line e 
Pacific International Lines). Cingapura também está executando o plano de longo prazo 
de construção de um novo porto de contêineres em Tuas com capacidade adicional de 
manuseio de até 65 milhões de unidades equivalentes de vinte pés (tradução literal da 
expressão em inglês twenty-foot equivalent units (TEUs)) por ano a ser concluído depois 
de 2040. Jurong Port Pte Ltd, por sua vez, opera instalações de terminais de carga para 
carga convencional, carga a granel e contêineres. 
 
Cingapura comprometeu-se sob o GATS a fornecer acesso não discriminatório aos 
serviços portuários, excluindo serviços de cais e atracação. O acesso aos serviços portuários 
é de forma não discriminatória e o primeiro a chegar é o primeiro a ser servido. Portos e 
cais são operados por operadores comerciais e a MPA não regula suas operações. Todos 
os navios que pretendem fazer escala no Porto de Cingapura estão obrigados a fornecer 
aviso prévio ao capitão do porto para transmitir a intenção do navio de entrar em Cingapura 
e empregar serviço de pilotagem. Nas situações em que o serviço de pilotagem não está 
disponível ou em que o serviço de pilotagem é limitado à noite, as chamadas dos navios 
podem sofrer atrasos. 
 
O acesso aos serviços de reboque e abastecimento foi liberalizado, o que significa que a 
MPA emitiu mais de uma licença por serviço. Em termos de serviços de abastecimento, a 
MPA aumentou o requisito mínimo de capital em 2014 para S$ 500.000. Somente PSA 
Corporation e Jurong Port têm autorização para fornecer serviços de manuseio de carga e 
somente PSA Marine está autorizada a prestar serviços de pilotagem. As taxas de pilotagem 
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são regulamentadas e limitadas e são aplicadas com base no tratamento nacional e no 
princípio da nação mais favorecida. 
 
O Registro de Navios de Cingapura (SRS) está entre os dez maiores registros de navios do 
mundo. O SRS integra a "lista branca" de dois grandes regimes de controle de estado 
portuário (Tóquio e Memorandos de Entendimento de Paris) e apresenta uma unidade de 
controle do Estado de bandeira que desempenha ações de fiscalização em navios de 
Cingapura. O SRS pode ser acessado por cidadãos de Cingapura ou residentes 
permanentes de Cingapura e empresas criadas em Cingapura sujeitas a um capital 
integralizado mínimo de S$ 50.000. Para que um navio de propriedade estrangeira seja 
registrado, é necessária uma tonelagem mínima de navio de 1.600 GT. Não existe 
requisitos de nacionalidade para oficiais e tripulações que trabalhem em navios registrados 
em Cingapura e certificados estrangeiros de competência (COC) são aceitos. As tripulações 
devem cumprir os padrões da Convenção Internacional sobre Padrões de Treinamento, 
Certificação e Serviço de Quarto para Marítimos (STCW) de 1978, conforme alterada. 
 
Cingapura integra todas as principais convenções da Organização Marítima Internacional 
(IMO) sobre segurança de navios e prevenção da poluição marinha. A Lei de Transporte 
Mercante de 2014 entrou em vigor em 20 de agosto de 2013 e atribui efeito à Convenção 
de Trabalho Marítimo da Organização Internacional do Trabalho. A Convenção 
estabelece um conjunto de direitos e requisitos mínimos aplicáveis às condições de trabalho 
dos marítimos. O novo regime alcança marinheiros a bordo de navios registrados em 
Cingapura e navios estrangeiros que façam escala em Cingapura. A lei foi emendada em 
2019 de acordo com as regras da referida convenção e passou a exigir que os armadores 
expandam a segurança financeira para abranger cenários em que marinheiros são 
abandonados. A convenção fornece uma estrutura de direitos e requisitos mínimos para as 
condições de trabalho dos marítimos. O novo regime se aplica a marítimos a bordo de 
navios registrados em Cingapura e navios estrangeiros que façam escala em Cingapura. 
 
Em 2011, a MPA apresentou o comprometimento com o investimento de até S$ 100 
milhões no período de cinco anos durante a Iniciativa Verde Marítima de Cingapura 
(MSGI), que visa reduzir o impacto ambiental do setor dos transportes marítimos. Em 
2019, a iniciativa foi estendida até o final de 2024. A MSGI abrange o Programa do Navio 
Verde (GSP) – qualificação de navios com bandeira de Cingapura como beneficiários de 
taxas de registro reduzidas e de um reembolso de imposto anual sobre a tonelagem; o 
Programa do Porto Verde (GPP) – navios oceânicos que fazem escala no porto de 
Cingapura obtêm benefícios de uma redução de 15 a 25% nas taxas portuárias; o Programa 
de Tecnologia Verde (GTP) – as empresas marítimas locais podem se candidatar para 
concessões em até 50% dos custos do projeto, com um limite de S$ 2 milhões para 
tecnologias que resultam em pelo menos 5% de redução de emissões, e limitadas a S$ 3 
milhões para tecnologias que promovam pelo menos 20% de redução de emissões e o 
Programa de Alerta Verde (GAP) – empresas são encorajadas para buscar relatoria de 
sustentabilidade avançada em áreas de relatoria de carbono e na precificação interna de 
carbono com o intuito de facilitar a mudança da indústria na direção de navegação de baixo 
carbono. A MPA também fornece apoio para empresas marítimas por meio do Fundo de 
Inovação e Tecnologia Marítima (MINT) e do Fundo de Cluster Marítimo (MCF), que 
objetiva estimular a P&D marítima e o desenvolvimento de mão de obra. 
 
Em termos de serviços marítimos, destaca-se por fim que o Ministro do Comércio e da 
Indústria prorrogou a Ordem de Concorrência (Isenção por Categoria para Contratos de 
Transporte Marítimo) em sua forma atual por um ano até 31 de dezembro de 2021. A 
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isenção por categoria possibilita acordos entre operadores de linha, inclusive sobre 
capacidade e preços, submetidos a determinadas condições para contratos de transporte 
marítimo que alcançam mais de 50% do mercado. A Comissão de Concorrência de 
Cingapura, administradora da isenção por categoria, entendeu que a isenção cumpre os 
critérios de benefício econômico líquidos, e que "acordos entre navios transatlânticos para 
compartilhar o espaço da embarcação aumentam a utilização do espaço, permitem serviços 
mais frequentes e podem aumentar a concorrência com maiores linhas". Os acordos de 
conferências marítimas têm significado comercial principalmente no comércio intra-
asiático. 
 
6.7.2. Serviços de transporte aéreo 
 
Na análise dos serviços aéreos, verifica-se inicialmente que Cingapura é um importante 
centro global e regional de transporte aéreo comercial e de serviços auxiliares de transporte 
aéreo. Em 2019, o setor de transporte aéreo contribuiu com 5% do PIB de Cingapura e 
empregou 192.000 pessoas, ou seja, 5,3% do emprego total. O Aeroporto Changi de 
Cingapura é um dos principais centros aéreos da Ásia com viagens diretas de passageiros e 
carga para 161 cidades, o que reforça a posição do país como um centro de negócios. O 
tráfego de passageiros em Changi alcançou recorde de movimentos de passageiros de 55,4 
milhões em 2015, sendo que as companhias aéreas de baixo custo responderam por cerca 
de 30% do tráfego total de passageiros. Este crescimento em 2015 foi impulsionado por 
significativo aumento na demanda de viagens aéreas regionais, apesar de moderadas taxas 
de crescimento de passageiros em 2014 e em 2015 que ficaram abaixo do crescimento 
médio de 6% obtido na última década. O tráfego aéreo de passageiros de Cingapura, no 
entanto, foi drasticamente impactado pela pandemia COVID-19 e exacerbado pelas 
contínuas restrições de fronteiras e viagens em todo o mundo. 
 
De um ponto de vista regulatório, a Autoridade de Aviação Civil de Cingapura (CAAS) 
regula o setor. As responsabilidades da CAAS são permitir o crescimento do hub aéreo e 
da indústria da aviação, supervisionar e promover a segurança da aviação na indústria de 
acordo com as Normas e Práticas Recomendadas da Organização de Aviação Civil 
Internacional (OACI), fornecer serviços de navegação aérea e desenvolver Cingapura 
como um centro de excelência para conhecimento da aviação e desenvolvimento de 
recursos humanos. No que diz respeito aos serviços explicitamente abrangidos pelo GATS, 
os serviços de reserva de computador e a venda e comercialização de serviços de transporte 
aéreo não são regulamentados por qualquer legislação setorial específica; eles são regulados 
pelo direito societário geral e pela estrutura jurídica geral da concorrência. Em ambos os 
casos, não existem disposições que limitem o acesso ao mercado. 
 
Em termos amplos, em abril de 2017, o governo trabalhou com a indústria para 
desenvolver um mapa de transformação industrial do transporte aéreo para aumentar a 
produtividade do setor em 40% e para redesenhar ou criar mais de 8.000 empregos até 
2025. O mapa essencialmente lista uma série de projetos de sistemas automatizados de 
manuseio de passageiros e carga, sistemas de informação e esquemas de treinamento e 
requalificação. 
 
Para atender às demandas de viagens aéreas de Cingapura, a política do governo foi no 
sentido de expandir a capacidade aeroportuária à frente da demanda. As obras de expansão 
resultaram na abertura do terminal 4 em outubro de 2017 o que possibilitará o aumento 
da capacidade de movimentação do aeroporto. A construção planejada de um novo 
Terminal 5 aumentaria substancialmente a capacidade de Changi. Com o intuito de 
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financiar as obras de ampliação do aeroporto, foi criado um Fundo de Desenvolvimento 
do Aeroporto de Changi (CADF) com um financiamento estatal inicial de S $ 3 bilhões. O 
CADF é administrado pela CAAS. 
 
O governo tem atuado de maneira ativa na negociação de acordos novos ou ampliados de 
serviços aéreos com o intuito de consolidar a posição de Cingapura como um centro aéreo. 
Cingapura ampliou sua rede de acordos bilaterais de serviços aéreos (ASAs) de 130 países 
em 2015 para 140 países até maio de 2021. Todos os dez acordos novos têm pontuações 
"mais do que céus abertos clássicos" (por exemplo, um Índice de Liberalização do Ar acima 
de 5/50) de acordo com a metodologia de Revisão dos Acordos de Serviços Aéreos 
Quantitativos da OMC. Considerando a totalidade de acordos, mais de 70 deles são 
acordos de céu aberto (OSAs), que permitem a operação por transportadoras de número 
significativo de voos entre e para além dos Estados signatários, o que lhes permite captar o 
tráfego de terceiros países para melhorar a viabilidade comercial de voos regulares. 
 
Todas as companhias aéreas devem ser designadas por seus respectivos governos para que 
operem serviços aéreos regulares de e para Cingapura. Os critérios de designação nos 
termos dos acordos de serviços aéreos entre Cingapura e outras partes abrangem: (i) local 
principal de negócios e controle regulatório efetivo ou controle efetivo a ser investido nos 
nacionais e/ou no Estado designado ou (ii) propriedade substancial e controle efetivo a ser 
investido nos nacionais e/ou Estado designador. 
 
Em 2021, existem 5 certificados de operador aéreo de Cingapura emitidos pela CAAS para 
fornecer serviços aéreos em uma base regular e / ou não regular para: Singapore Airlines 
(SIA), SilkAir, Jetstar Asia Airways, ST Aerospace Engineering e Scoot Tigerair. Requisitos 
de licenciamento para o exercício de direitos de tráfego aéreo pelas transportadoras de 
Cingapura estão previstos nas regulações de navegação aérea de Cingapura. 
 
Os dois aeroportos de Cingapura (Aeroporto de Changi e Aeroporto de Seletar) são 
operados pelo Changi Airport Group (CAG). A corporatização do Aeroporto de Changi e 
a reestruturação da Autoridade de Aviação Civil de Cingapura (CAAS) foram concluídas 
em julho de 2009. As responsabilidades do CAAS são as seguintes: possibilitar o 
crescimento do hub aéreo e da indústria da aviação, fiscalizar e promover a segurança na 
indústria de aviação em conformidade com os padrões da Organização de Aviação Civil 
Internacional (ICAO) e melhores práticas, fornecer serviços de navegação aérea e permitir 
o desenvolvimento de Cingapura como um centro de excelência em conhecimento de 
aviação e desenvolvimento de recursos humanos. 
 
O marco regulatório estabelece tetos de preços sobre a receita aeronáutica por passageiro 
(limite de rendimento de receita) que o Changi Airport Group pode cobrar no Aeroporto 
de Changi. Os limites são previstos pela CAAS após considerar as despesas operacionais e 
de capital permitidas e parcela dos lucros de atividades não aeronáuticas. Esta abordagem 
conhecida como subsídio cruzado tem o intuito de reduzir as taxas aeronáuticas gerais 
incidentes sobre os usuários do aeroporto. O processo de determinação do limite de 
rendimento da receita abrange consulta obrigatória aos usuários do aeroporto. 
 
Duas empresas proveem atualmente uma ampla gama de serviços de assistência no solo 
(SATS e Dnata Singapore Pte Ltd) no Aeroporto de Changi. A prática de self-handling é 
permitida sob o acordo bilateral de serviços com Austrália e o Acordo Multilateral sobre a 
Liberalização do Transporte Aéreo Internacional (MALIAT). 
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O CAAS estabeleceu um Fundo de Desenvolvimento da Aviação (ADF) em 2010, o 
principal incentivo financeiro (não fiscal) no setor da aviação. O ADF, após ter sido 
renovado por cinco anos a partir de 3 de abril de 2015 e ter recebido um aumento no 
financiamento de S$ 140 milhões para S$ 160 milhões, permanece operacional. O ADF 
tem o intuito de aumentar a produtividade do aeroporto e fomentar o desenvolvimento de 
capacidade e produtividade do trabalho para melhorar a competitividade do hub de aviação 
de Cingapura. O ADF foi aprimorado a partir de programas que tratam das principais áreas 
de foco, como produtividade em aeroportos e aprimoramento de mão de obra. 
 

6.8. Serviços profissionais 
 
6.8.1. Serviços jurídicos 
 
Cingapura apresenta um regime liberal para a prática do direito internacional. Uma firma 
licenciada em lei estrangeira (FLP) pode oferecer uma variedade completa de serviços 
jurídicos em direito estrangeiro e em direito internacional. A prática jurídica de Cingapura, 
por outro lado, depende do tipo de licença. A licença Qualifying Foreign Law Practice 
(QFLP) permite a prestação de serviços jurídicos relacionados com a legislação estrangeira, 
bem como a legislação de Cingapura em "áreas permitidas" da prática jurídica, 
essencialmente lei comercial. Uma Joint Law Venture (JLV) é uma entidade jurídica 
formada entre uma firma licenciada em Cingapura e seja uma FLP, seja uma firma com 
licença QFLP. Esta presta serviços jurídicos relacionados com o direito estrangeiro em 
todas as áreas de prática jurídica em que a JLV é competente para atuar e serviços jurídicos 
relacionados com o direito de Cingapura nas áreas permitidas de prática jurídica por certos 
tipos de advogados registrados. 
 
A Lei de Profissões Jurídicas é a legislação principal que regula a profissão jurídica em 
Cingapura. Esta lei constitui a Law Society of Singapore, introduz mudanças quanto ao 
estabelecimento do Tribunal Comercial Internacional de Cingapura e apresenta alterações 
no que tange à profissão jurídica. De acordo com a lei alterada, a Autoridade Reguladora 
de Serviços Legais (LSRA) foi estabelecida em novembro de 2015 e assumiu funções 
regulatórias existentes desempenhadas pela Law Society of Singapore quanto às práticas 
jurídicas de Cingapura e pelo procurador-geral quanto às práticas de legislação estrangeira. 
Existe também um Conselho de Conduta Profissional (PCC) que supervisiona as regras 
relativas a questões de conduta profissional para advogados qualificados em Cingapura 
(SLs) e advogados estrangeiros qualificados (FLs). 
 
6.8.2. Serviços de contabilidade 
 
A principal alteração no regime de serviços de contabilidade diz respeito aos requisitos de 
qualificação. As alterações dos requisitos de experiência prática para registro como 
contadores públicos constam nas Regras dos Contadores (Contadores Públicos) de 2015 
para garantir a qualidade dos profissionais de auditoria que almejam ser contadores 
públicos. O Código de Conduta e Ética Profissional da Autoridade Reguladora Corporativa 
e Contábil (ACRA) para contadores públicos e entidades contábeis também passou por 
uma revisão em 2015 e alcançou um maior alinhamento com referências internacionais. A 
Lei da Comissão de Contabilidade de Cingapura (SAC) promulgada em 2013 apresenta 
um novo caminho por meio do Programa de Qualificação de Cingapura para o 
reconhecimento de contadores profissionais em Cingapura. 
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7. Propriedade intelectual em Cingapura 
 
O texto desta seção foi baseado principalmente nas Revisões de Política Comercial de Cingapura de 2016 e 
de 2021, publicados no âmbito da OMC. Parte das informações foi cotejada com dados disponíveis na 
OMPI. 
 

7.1. Aspectos gerais 
 
O objetivo do governo de Cingapura, conforme aponta a última Revisão de Política 
Comercial30, é se posicionar como um centro de propriedade intelectual na Ásia. Em 2012, 
o governo adotou um planejamento central para gerenciamento de operações de 
propriedade intelectual, arquivamento de propriedade intelectual e resolução de disputas. 
As iniciativas sob o Plano Master de PI de 2013 incluem o desenvolvimento de pesquisa 
de patentes e capacidade de exame e nomeação como Autoridade de Pesquisa 
Internacional e Autoridade de Exame Preliminar Internacional sob o Tratado de 
Cooperação de Patentes; e o estabelecimento de uma lista de árbitros especializados para 
casos de PI no Centro Internacional de Arbitragem de Cingapura, conforme as 
informações constantes na Revisão de Política Comercial. Uma atualização de 2017 ao 
plano incorporou recomendações do Comitê sobre a Economia do Futuro, a saber, 
fortalecer as capacidades da empresa para inovar e expandir, construindo maior capacidade 
para a comercialização de PI. 
 
O Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI estabeleceu um escritório em Cingapura 
em maio de 2010. Com o novo escritório, as disputas envolvendo propriedade e validade 
dos direitos de propriedade intelectual solicitados em Cingapura podem ser resolvidas por 
meio de mediação consoante as Regras da OMPI. 
 
Ressalta-se ainda que Cingapura entrou na OMPI em 1990 e ficou em 8° no ranking de 
inovação global de 2020.31 O Relatório de Competitividade Global de 2019 do Fórum 
Econômico Mundial classificou também Cingapura na 13ª posição em capacidade de 
inovação e na 14ª posição em dinamismo dos negócios. 
 
Nos últimos anos, ocorreram também inovações no regime de propriedade intelectual de 
Cingapura. O Escritório de Propriedade Intelectual de Cingapura (IPOS) é considerado 
um dos mais respeitados, dinâmicos e inovadores escritórios de PI, o que é simbolizado 
pela eleição de seu anterior chefe executivo, Daren Tang, como Diretor Geral da OMPI 
em 2020. As receitas comerciais de royalties de PI e taxas de licenciamento aumentaram 
de US$ 1,4 bilhão em 2009 para US$ 8,5 bilhões em 2019, e seu déficit comercial diminuiu 
significativamente desde 2010. O estoque de capital de Cingapura relacionado a produtos 
de PI, um subconjunto de capital intangível que compreende principalmente P&D e 
investimento em software, cresceu cerca de 12% ao ano de 2006 a 2016, atingindo um nível 
relativo ao PIB semelhante ao dos Estados Unidos. 

 
 
 
30 Revisão de Política Comercial – Cingapura (2021), p. 74. Disponível em: 
https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s343_e.pdf. Acesso em: 08 de agosto de 2021. 
31 O Global Innovation Index (GII) classifica as economias mundiais de acordo com suas capacidades de 
inovação. Composto por cerca de 80 indicadores, agrupados em entradas e saídas de inovação, o GII visa 
capturar as facetas multidimensionais da inovação Disponível em: 
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2020/sg.pdf. Acesso em: 7 de julho de 2020. 
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7.2. Quadro institucional e regulatório cingapuriano na área de 
propriedade intelectual e compromissos internacionais 
 
O Ministério da Justiça é responsável pela formulação de políticas e estratégias de PI. Já o 
IPOS é responsável, entre outras coisas, pela implementação da legislação de propriedade 
intelectual; administrar os registros para formas registráveis de PI; fornecer suporte 
administrativo aos tribunais de direitos autorais; representar o Governo internacionalmente 
em questões de propriedade intelectual; e promoção da conscientização sobre propriedade 
intelectual, conforme informações da Revisão de Política Comercial. No período de 2016 
a 2020, o IPOS passou por um processo de transição em que deixou de ser simplesmente 
uma agência regulatória e de registro e passou a ser uma agência de inovação com o foco 
ampliado para incluir a comercialização da propriedade intelectual. Para este fim, ele 
realizou inúmeras iniciativas como uma nova estrutura de habilidades nacionais para 
construir o pool local de talentos de PI, serviços de auditoria de PI e consultoria estratégica. 
Subsídios e esquemas de financiamento estão disponíveis para empresas locais para custear 
os custos de PI, e incentivos fiscais estão disponíveis para encorajar o uso e comercialização 
de PI gerada por atividades de P&D. O IPOS também auxilia os órgãos públicos no 
gerenciamento e comercialização de PI decorrentes de P&D com financiamento público, 
de acordo com um Protocolo Nacional de PI que dá às agências flexibilidade para conceder 
licenças ou atribuir PI à indústria. Por fim, o IPOS também se comprometeu a promover 
a inovação e a comercialização de PI, reduzindo os períodos de pendência de aplicativos 
com programas fast-track ou de aceleração. 
 
No âmbito do IPOS, há os grupos de registro representados por três ramos: o registro de 
patentes, designs e variedades de plantas; o registro de marcas e o registro de indicações 
geográficas. O escritório de Cingapura ainda é dividido em departamentos com temática 
diversificada como: engajamento internacional, parcerias, planejamento estratégico e 
políticas públicas, além do Departamento jurídico, financeiro, de tecnologia da informação, 
de conhecimento e espaço de trabalho, capital humano e mídia e comunicações.32 
 
Além do IPOS, existem também esquemas oferecidos por várias agências como a ESG, a 
Agência para Pesquisa e Tecnologia da Ciência, o Conselho de Desenvolvimento 
Econômico. Estes esquemas objetivam apoiar o desenvolvimento de conhecimento 
especializado em pesquisa e desenvolvimento, as novas tecnologias e a criação de 
propriedade intelectual. 
 
Em termos de legislação, a lei de patentes de Cingapura foi revisada para melhorar a 
qualidade geral das patentes concedidas e para alinhar as práticas nacionais com outros 
sistemas de patentes estabelecidos. A Lei de Patentes de 2012 que entrou em vigor em 
fevereiro de 2014 foi revisada, conforme informações da revisão de política comercial de 
2016. Em comparação com o sistema anterior, os requerentes podem solicitar uma patente 
sob certos requisitos formais. Com a revisão, um pedido de patente deve atender 
totalmente aos padrões de novidade, criatividade e aplicabilidade industrial antes de ser 
apresentado. 
 

 
 
 
32 Disponível em: https://www.ipos.gov.sg/who-we-are/organisational-chart. Acesso em: 09/08/2021. 
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Mais recentemente, outras revisões ocorreram na lei de patentes. O período de carência 
para divulgações foi expandido para incluir qualquer divulgação pelo inventor 12 meses 
antes do depósito, em reconhecimento da realidade empresarial moderna. Emendas 
também foram feitas para a transição para um sistema em que todos os pedidos são 
examinados substantivamente de acordo com a lei local, como feito nas maiores jurisdições 
de patentes. Novos procedimentos também foram introduzidos para permitir que terceiros 
apresentem observações sobre a patenteabilidade de pedidos de patentes antes de serem 
concedidos ou para contestar a validade das patentes após a concessão. Outras alterações 
estão relacionadas ao arquivamento sem papel, qualificação e registro do agente de 
patentes, reduções de taxas e a aceitação do chinês como idioma para pedidos 
internacionais de PCT arquivados no IPOS como o Escritório de Recebimento. 
 
Em 2014, houve duas mudanças na lei de direitos autorais, consoante informações da 
revisão de política comercial. Primeiro essas mudanças introduziram um novo mecanismo 
que permitiu aos detentores de direitos autorais irem aos tribunais para exigir que os 
provedores de serviços de direitos autorais bloqueiem sites da Internet que violam as leis 
de direitos autorais. As primeiras ordens do tribunal superior nesse sentido foram 
prolatadas em 2016 e desde então incluíram injunções "dinâmicas", que exigem que os 
provedores de serviços de Internet também bloqueiem URLs e nomes de domínio 
sucessores de sites infratores. Além disso, uma nova isenção de direitos autorais foi 
introduzida para cumprir as obrigações de Cingapura sob o Tratado da OMPI de 
Marrakesh para facilitar o acesso a trabalhos publicados para cegos, deficientes visuais ou 
leitores. 
 
A lei de direitos autorais sofreu outras alterações mais recentemente. Em 2017, Cingapura 
atualizou a lista positiva de exceções à proibição geral de contornar medidas de proteção 
tecnológica. Em 2019, a lei foi alterada para permitir que o National Library Board (NLB) 
copie materiais protegidos por direitos autorais de valor histórico publicados em formato 
eletrônico e os disponibilize nas instalações de bibliotecas e arquivos em Cingapura, com 
salvaguardas para evitar novas cópias ou distribuição. As alterações permitem que o NLB 
"colete na web" automaticamente materiais de sites de domínio .sg livres de 
responsabilidade de direitos autorais. 
 
Atualmente, conforme explica a revisão de política comercial, as indicações geográficas de 
Cingapura são protegidas pela Lei de Indicações Geográficas de 2014 que entrou em vigor 
em 2019 junto com o cronograma de ratificação do EUSFTA. As Regras de Indicações 
Geográficas de 2019 foram promulgadas para fornecer orientação operacional para o novo 
sistema de registro. A Lei e as Regras foram alteradas em 2020 para fornecer maior clareza 
aos comerciantes e produtores à luz das lições aprendidas durante o primeiro ano de 
implementação. As alterações especificam o tratamento de variantes de uma indicação que 
constitui uma IG, esclarecem os requisitos para a apresentação de uma solicitação de 
qualificação de direitos e substituem o procedimento de qualificação de direitos pós-
registro por uma nova limitação de escopo de procedimento de direitos pós-registro. 
 
Na tabela 5, têm-se alguns exemplos de principais indicações geográficas reconhecidas no 
território de Cingapura: 
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Tabela 10 - Exemplos de Indicações geográficas de Cingapura33 

Nome da Indicação Produto 

Darjeeling Chá 

Kampot Pimenta 

Hom Mali Arroz 

Fonte: Ipos, 2021 
 
Abaixo, na tabela 6, é possível analisar um quadro com as principais legislações 
relacionadas à propriedade intelectual em Cingapura. 
 
Tabela 11 - Principais legislações relacionadas à propriedade intelectual em Cingapura 

Proteção de propriedade intelectual em Cingapura em 2020 
 Cobertura Exclusões e 

limitações 
Duração Punições 

Direitos autorais 
e direitos 
relacionados: 
Lei de Direitos 
Autorais 

Obras literárias, 
dramáticas, musicais 
e artísticas e suas 
edições publicadas; 
gravações de som; 
filmes; emissões de 
televisão e rádio; 
programas a cabo; e 
performances 

Tratamento 
justo 

Literário, dramático, 
musical ou artístico 
obras: vida do 
autor mais 
70 anos (25 anos 
para o seu publicado 
edições); 
Gravações de som 
e filmes: 
70 anos; 
Transmissão ou cabo 
programa: 
50 anos 

Por fazer ou 
importar artigos 
infratores: 
Multas de S $ 
10.000 por artigo 
infrator (até um 
máximo de S $ 
100.000) e / ou 
prisão de até 5 
anos; outras 
penalidades se 
aplicam a outros 
tipos de infração 

Patentes: Lei de 
Patentes 

Produtos e processos 
que são novos, 
envolvem uma 
atividade inventiva e 
são capazes de 
aplicação industrial 

Métodos de 
tratamento para 
humanos ou 
animais; 
invenções que 
podem encorajar 
comportamento 
ofensivo, imoral 
ou anti-social; 
materiais 
isolados ou 
purificados; 
microrganismos 
encontrados na 
natureza 

20 anos a partir da 
data do depósito 

Recursos civis 

Desenhos 
industriais: Lei 
de Desenhos 
Registrados 

Características de 
forma, configuração, 
padrão ou ornamento 
aplicado a um artigo 
por qualquer processo 
industrial e desenhos 
virtuais de produtos 
não físicos projetados 
em qualquer 
superfície 

 5 anos, renováveis a 
cada 5 anos até um 
período máximo de 
15 anos 

5 anos, 
renováveis a 
cada 5 anos até 
um período 
máximo de 15 
anos 

 
 
 
33 Intellectual Property Office of Singapore. Disponível em: IPOS | Geographical Indication. Acesso em: 
18 de agosto de 2021. 
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Marcas: Lei de 
Marcas 
Comerciais 

Marcas registradas, 
marcas de serviço, 
marcas de certificação 
e marcas coletivas 

Marcas 
contrárias à 
ordem pública, 
marcas 
enganosas, 
marcas 
descritivas, 
marcas comuns 
a um comércio 
específico, 
marcas que 
contêm ou 
consistem em 
uma indicação 
geográfica 

Concedido por prazo 
indeterminado, 
sujeito a renovação a 
cada 10 anos 

Multado em até 
S $ 100.000 e / 
ou pena de prisão 
de até 5 anos 

Dados enviados 
para fins de 
obtenção de 
aprovação de 
comercialização: 
Lei de 
Medicamentos, 
Lei de Controle 
de Plantas 

Dados de teste 
necessários para 
aprovação 
regulamentar de 
produtos químicos, 
farmacêuticos e 
agrícolas 

Projetos 
contrários à 
ordem pública 
ou moralidade, 
programas de 
computador, 
projetos de 
layout, métodos 
ou princípios de 
construção, 
características 
de forma ou 
configuração de 
um artigo que 
são ditadas 
exclusivamente 
pela função que 
o artigo deve 
desempenhar ou 
dependem da 
aparência de 
outro artigo do 
qual o artigo 
pretende que o 
designer faça 
parte integrante 

5 anos para dados de 
teste farmacêutico e 
10 anos para dados 
de teste de produtos 
químicos agrícolas 

Recursos Civis 

Segredos 
comerciais: lei 
que prevê o 
delito de quebra 
de confiança 

Informação 
confidencial 

 Sem duração fixa, 
pode ser por um 
período indefinido 
de tempo 

Recursos Civis 

Projetos de 
layout de 
circuitos 
integrados: 
Projetos de 
layout da Lei de 
Circuitos 
Integrados 

Projetos de layout de 
circuitos integrados 

Sem proteção 
para uma ideia, 
procedimento, 
processo, 
sistema, método 
de operação, 
conceito, 
princípio ou 
descoberta, 
independenteme
nte da forma em 
que é descrito, 
explicado, 
ilustrado ou 

15 anos a partir da 
data de criação (10 
anos se forem usados 
comercialmente pela 
primeira vez dentro 
de 5 anos de criação) 

Recursos civis 
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incorporado em 
um projeto de 
layout. 
Nenhuma 
violação se (i) a 
cópia for feita 
para um 
propósito 
privado e não 
para fins de 
exploração 
comercial; (ii) se 
a cópia for feita 
exclusivamente 
para fins de 
avaliação, 
análise, pesquisa 
ou ensino 

Variedades de 
plantas: Lei de 
Proteção (Cap 
232A, 2006), 
última alteração 
em 2014 

Todos os gêneros e 
espécies de plantas 

Qualquer ato 
para fins 
privados e não 
comerciais; para 
fins 
experimentais 
ou de pesquisa; 
ou com o 
propósito de 
criar outras 
variedades 

25 anos Recursos civis 

Indicações 
geográficas: Lei 
das indicações 
geográficas de 
2014 que entrou 
em vigor em 
2019 

Vinhos, licores e 
cervejas; queijo; 
carne e produtos de 
carne; frutos do mar; 
óleos comestíveis e 
não comestíveis; 
frutas e vegetais; 
especiarias e 
condimentos; 
confeitaria e assados; 
flores e partes de 
flores; e goma natural 

IGs que 
deixaram de ser 
protegidas no 
país de origem, 
IGs que 
contenham o 
nome de uma 
variedade 
vegetal ou de 
uma raça animal 
e que possam 
induzir o 
consumidor em 
erro quanto à 
verdadeira 
origem do 
produto 

10 anos, sujeito a 
renovação a cada 10 
anos 

Recursos civis 

Fonte: Revisão de Política Comercial – Cingapura (2016) e Revisão de Política Comercial – Cingapura 
(2021) 
 
A aplicação dos direitos de propriedade intelectual em Cingapura é baseada, consoante 
informações da Revisão de Política Comercial de 2016, na cooperação entre as autoridades 
e os detentores de direitos, bem como em ações ex officio. O Supremo Tribunal e os 
tribunais subordinados têm jurisdição sobre as questões previstas na legislação de PI de 
Cingapura. Os recursos das decisões do Tribunal Superior podem ser encaminhados para 
o Tribunal de Recurso. Os recursos civis incluem medidas cautelares para impedir a 
violação, danos, incluindo a recuperação de lucros e despesas e a destruição de bens 
infratores. Os tribunais também podem ordenar danos punitivos quando previsto na 
legislação (por exemplo, a legislação de marcas comerciais e leis de direitos autorais). 
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A aplicação das regras de propriedade intelectual tem o intuito de combater o comércio de 
produtos falsificados. A fiscalização das fronteiras geralmente está sob a alçada da 
Alfândega de Cingapura. A alfândega pode apreender mercadorias suspeitas de violação 
de PI de forma independente (ex officio), mas também colabora com os titulares de direitos 
no combate ao comércio de mercadorias em infração. Em consequência do EUSFTA a 
ser analisado abaixo, Cingapura reforçou suas medidas de fiscalização de fronteira com a 
promulgação da Lei de Propriedade Intelectual (Border Enforcement) de 2018. Os 
proprietários de marcas e direitos autorais agora podem solicitar a inspeção e apreensão 
de exportações suspeitas de violação além das importações, e a Alfândega pode obter e 
fornecer informações relevantes ao titular do direito para facilitar a instauração de 
processos por infração. Direitos semelhantes entrarão em vigor para os detentores de 
direitos de desenho industrial e de indicações geográficas até o final de 2022. 
 
A fiscalização doméstica dos direitos de PI em Cingapura é administrada principalmente 
pela Divisão de Direitos de Propriedade Intelectual (IPRB) da Força Policial de Cingapura. 
Sob a abordagem colaborativa, o titular do direito obterá primeiro um mandado de busca 
e apreensão dos tribunais, e a IPRB ajudará na apreensão de produtos falsificados e 
pirateados. Durante uma ação ex officio, a IPRB agirá por sua própria vontade, seja no 
interesse público ou quando houver motivo razoável para suspeitar de violação intencional 
de PI que possa afetar significativamente o interesse comercial dos detentores de direitos 
em uma indústria. Cabe salientar ainda que Cingapura é signatária do Acordo Comercial 
Anticontrafação (ACTA), um tratado multinacional que visa coibir o comércio de produtos 
falsificados e obras pirateadas com direitos autorais. O acordo, no entanto, ainda não está 
em vigor. 
 
A fiscalização acima explicada foi reforçada com a promulgação da Lei de Propriedade 
Intelectual (Resolução de Disputas) de 2019. A lei estabelece que o Supremo Tribunal de 
Cingapura tem jurisdição exclusiva sobre a maioria dos tipos de casos de violação de IP, 
casos de transferência e emite declarações de não violação, o que fornece maior certeza 
para os detentores de direitos e limita o potencial de forum shopping. 
 
Com o intuito de resumir a explicação acima, verifica-se que para cada tipo de propriedade 
intelectual, e para cada tipo de requisição relacionada aos direitos de propriedade 
intelectual, há uma instância responsável em disputas, ou as cortes judiciais ou o Escritório 
de Propriedade Intelectual de Cingapura. As figuras abaixo ilustram este quadro 
regulatório. 
 



69 
 

Figura 17 - Marcas e Patentes 

 
Fonte: IPOS, 2021 
 
Figura 18 - Designs e Indicações Geográficas 

 
Fonte: IPOS, 2021 
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Figura 19 - Variedades de Planta, Direito Autoral e Circuitos Integrados 

 
Fonte: IPOS, 2021 
 
Em uma análise nos níveis regional e internacional, cabe de início mencionar que 
Cingapura faz parte do programa piloto Global Patent Prosecution Highway (GPPH), que 
tem 20 outros escritórios participantes incluindo escritórios de PI da Alemanha, Japão, 
Coreia do Sul e dos EUA. Além disso, a Cingapura tem pilotos de PPH com a China, o 
México e a União Europeia. 
 
No nível regional, Cingapura colabora com outros parceiros regionais para a 
implementação do Exame de Patentes Cooperativo da ASEAN, denominado ASPEC, um 
programa para compartilhamento entre os Escritórios de PI dos Estados membros da 
ASEAN para permitir que os requerentes nos países participantes obtenham as patentes 
correspondentes de maneira mais rápida e eficiente. 
 
Na tabela abaixo, é possível observar os principais tratados de propriedade intelectual de 
que Cingapura faz parte: 
 
Tabela 12 - Tratados de Propriedade Intelectual de Cingapura 

Participação de Cingapura em acordos de propriedade intelectual 

Tratados administrados pela OMPI 
Outros tratados multilaterais relacionados à Propriedade 
Intelectual 

Convenção de Berna para a Proteção de 
Obras Literárias e Artísticas de 1886 

Acordo TRIPs (em inglês: Agreement on Trade-Related Aspects 
of Intellectual Property Rights) 

Convenção de Bruxelas relativa à 
distribuição de sinais portadores de 
programas transmitidos por satélite de 1979 

Convenção Internacional para a Proteção de Novas Variedades de 
Plantas * 
Convenção UPOV (1961), 

Tratado VIP de Marrakesh de 2013 Convenção Internacional de Proteção vegetal de 1961 

Convenção de Paris, adotada em 1883  

Tratado de Cingapura sobre a Lei de Marcas  
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Registradas de 2006 

Tratado de Direitos Autorais da OMPI 
(WCT) de 1996  

Tratado da OMPI sobre Prestações e 
Fonogramas (1996), conhecido como WPPT  

Tratado de Budapeste sobre o 
Reconhecimento Internacional do Depósito 
de Microorganismos para Fins de 
Procedimento de Patente de 1977  

Acordo de Haia Sobre o Registro 
Internacional de Desenhos Industriais de 
1925  

Protocolo Relativo ao Acordo de Madrid 
Relativo ao Registro Internacional de 
Marcas de 1989  

Tratado de Cooperação de Patentes (PCT) de 
1970  

Fonte: OMPI, 2021 
 
Além do mapeamento das principais formas de propriedade intelectual de Cingapura, 
merece ser salientada a Estratégia de Propriedade Intelectual de Cingapura para 2030.34 
Esta é uma estratégia nacional que apoia as empresas na comunidade de inovação global e 
tem como missão contribuir para posicionar Cingapura como um centro asiático para 
tecnologia, inovação e apoio para os objetivos de pesquisa e inovação. Desde o Plano 
Master de Propriedade Intelectual de 2013, Cingapura fez grandes progressos em construir 
um ecossistema de propriedade intelectual que apoia as atividades de inovação e está bem 
conectada aos mercados globais. Ao mesmo tempo, a economia global desenvolveu-se 
bastante e a propriedade intelectual teve sua importância cada vez mais em destaque como 
um dos motores do desenvolvimento econômico. Dessa forma, as empresas precisam estar 
equipadas com as ferramentas para conseguir um crescimento efetivo da área. 
 
Nesse sentido, a Estratégia 2030 de Propriedade Intelectual tem como focos o apoio a 
atividades internacionais para estimular empresas locais no ramo da propriedade 
intelectual e a construção de uma força de trabalho qualificada. O relatório traz as seguintes 
recomendações para fortalecer a posição de Cingapura como um hub de propriedade 
intelectual e também de inteligência artificial: 
 
- garantir um regime de inteligência artificial e propriedade intelectual (IA/PI) de classe 
mundial e com visão de futuro. 
 
- revisar de forma proativa as políticas para dar suporte a áreas emergentes, como 
inteligência artificial e big data, e aproveitando a tecnologia para atender melhor clientes. 
 
- desenvolver Cingapura como um entreposto para a ASEAN e o mundo facilitando a 
interoperabilidade regional de sistemas PI e fortalecendo a conectividade entre a ASEAN 
e o resto do mundo. 

 
 
 
34 Relatório SIPS 2030. Disponível em: https://www.ipos.gov.sg/docs/default-source/default-document-
library/singapore-ip-strategy-report-2030-18May2021.pdf. Acesso em: 08 de agosto de 2021. 
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- permitir aos investidores que protejam sua propriedade intelectual com mais rapidez em 
vários mercados por meio de programas como o ASEAN Patent Examination 
Cooperation. 
 
- posicionar Cingapura como um local de escolha para resolução de disputas internacionais 
de propriedade intelectual.  
 
- aumentar a experiência local por meio do trabalho com faculdades de direito e 
provedores de treinamento profissional e estabelecendo um portal de recursos completo 
sobre resolução de disputas de propriedade intelectual. 
 
O relatório recomenda as seguintes medidas para atrair e estimular o crescimento de 
empresas de propriedade intelectual e inteligência artificial: 
- melhorar a conscientização empresarial sobre propriedade intelectual e inteligência 
artificial e as capacidades de gestão, por meio de uma plataforma online para facilitar acesso 
das empresas a uma ampla gama de serviços de propriedade intelectual e inteligência 
artificial. 
- extrair o maior valor dos investimentos em P&D e inteligência artificial e propriedade 
intelectual. 
- construir um ecossistema confiável e com credibilidade para a propriedade intelectual e 
inteligência artificial. 
 
O relatório ainda recomenda desenvolver bons empregos e habilidades valiosas em 
propriedade intelectual e inteligência artificial para manter a competitividade da força de 
trabalho, por meio de treinamento e programas de educação que são especialmente 
selecionados para atender as necessidades de aprendizagem de adultos que trabalham e 
alunos do ensino superior. Busca-se também desenvolver e promover reconhecimento 
internacional de um padrão nacional para gerenciamento de IA/PI, a partir do trabalho em 
estreita colaboração com parceiros da indústria para integrar tais habilidades em empregos 
relacionados à inovação funções em diferentes setores. 
 
A proteção da propriedade intelectual em Cingapura foi também avaliada pelos Estados 
Unidos. Conforme apontam os norte-americanos em seu relatório Trade Barriers35, 
embora Cingapura tenha um bom histórico geral de proteção e fiscalização da propriedade 
intelectual (PI), os EUA continuam a expressar preocupações sobre mercadorias 
falsificadas transportadas por meio de Cingapura e o uso de serviços de transmissão não 
autorizados e equipamentos de transmissão de terceiros. Em abril de 2019, o Escritório de 
Propriedade Intelectual de Cingapura estabeleceu um novo registro de Indicação 
Geográfica (IG) como parte das obrigações decorrentes do Acordo de Livre Comércio 
entre Cingapura e a União Europeia. Os EUA ressaltam no relatório a necessidade de 
Cingapura implementar um sistema de indicações geográficas de maneira transparente e 
justa que não comprometa o acesso aos produtores americanos e exportadores que detêm 
marcas registradas ou que dependem do uso de nomes comuns. 
 

 
 
 
35 Relatório Trade Barriers dos EUA. Disponível em: 2021NTE.pdf (ustr.gov). p. 460. Acesso em: 08 de 
agosto de 2021. 
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8. Investimento 
 
Cingapura passou por duas últimas revisões da política comercial pela Organização 
Mundial do Comércio (OMC) em julho de 2016 e em julho de 2021. Nenhuma 
recomendação política importante foi feita. Outros documentos e análises menores ou 
mais específicas em relação a alguns setores podem ser encontrados, como relatórios do 
Departamento de Estado dos Estados Unidos sobre o regime de investimentos de 
Cingapura. O documento produzido pela OMC, juntamente com atualizações e novas 
informações fornecidas por outras fontes, pautam essa seção. 
 
A atração de investimento estrangeiro, garantindo um ambiente de negócios favorável, é 
um componente-chave da política econômica de Cingapura. A abertura comercial do país, 
a estrutura regulatória simples, o sistema tributário competitivo e os diversos esquemas de 
incentivos, bem como sua moderna infraestrutura de transporte, tornam Cingapura um 
destino atraente para o investimento estrangeiro. No ranking de Facilidade de Fazer 
Negócios do Banco Mundial, Cingapura manteve consistentemente a primeira posição, até 
2018. Em 2019 e 2020, Cingapura manteve a segunda posição. De acordo com a 
classificação de 2020, Cingapura tem um dos melhores regimes regulatórios do mundo 
para iniciar um negócio, proteger investidores minoritários, cumprir contratos, lidar com 
licenças de construção e pagar impostos. A estabilidade política e a falta de corrupção são 
outras vantagens que atraem o investimento estrangeiro direto para Cingapura; por outro 
lado, deve-se mencionar que as empresas estatais continuam a desempenhar um papel 
preponderante em alguns setores-chave da economia e, portanto, no investimento. 
 
O Conselho de Desenvolvimento Econômico de Cingapura (EDB) é a principal agência 
de promoção e facilitação do investimento estrangeiro em Cingapura. O EDB, 
subordinado ao Ministério do Comércio e da Indústria, realiza promoção de investimentos 
e desenvolvimento da indústria e trabalha com empresas estrangeiras e locais, fornecendo 
informações e facilitando a introdução e acesso a incentivos governamentais para 
investimentos locais e internacionais. O governo mantém um relacionamento próximo 
com os investidores por meio do EDB, que fornece feedback a outras agências 
governamentais, como a recém-lançada Infrastructure Asia, para garantir que a 
infraestrutura e os serviços públicos permaneçam eficientes e com custo competitivo. 
 
A Autoridade Regulatória Corporativa e Contábil (ACRA) é responsável por regulamentar 
entidades empresariais e contadores públicos, enquanto a missão da Contact Singapore, 
uma aliança entre o Conselho de Desenvolvimento Econômico de Cingapura e o 
Ministério de Mão-de-Obra, é planejar estratégias para atrair cidadãos de Cingapura e 
estrangeiros para investir e trabalhar no país. 
 
O país não possui uma lei de investimentos intersetorial. O estabelecimento de um negócio 
é regido pela Lei de Registro de Nomes Comerciais de 2014, pela Lei das Sociedades, pela 
Lei de Parcerias de Responsabilidade Limitada e pela Lei de Parcerias Limitadas. O 
registro de uma entidade empresarial requer um representante autorizado (cidadão de 
Cingapura, residente permanente de Cingapura ou titular do Passe de Trabalho de 
Cingapura) em casos em que o proprietário individual, todos os sócios ou todos os 
diretores de uma empresa estrangeira não residam em Cingapura. Em linha com os 
compromissos horizontais do GATS de Cingapura, as empresas incorporadas localmente 
devem ter pelo menos um diretor residente em Cingapura, enquanto filiais de empresas 
estrangeiras registrados em Cingapura são obrigadas a ter pelo menos um representante 
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autorizado residente em Cingapura (cidadão de Cingapura, residente permanente de 
Cingapura ou titular de Passe de Trabalho de Cingapura). Certas atividades comerciais e 
serviços estão sujeitos ao licenciamento de atividades ou outras formas de autorização.36 De 
maneira geral, não há diferença entre o tratamento do investimento estrangeiro e 
doméstico, exceto as diferenças de tratamento autorizadas por leis específicas.  
 
Cingapura restringe o investimento estrangeiro em alguns setores, incluindo 
telecomunicações, mídia, bancos e propriedade da terra. As restrições ao investimento 
estrangeiro são encontradas na legislação setorial relevante - por exemplo, a Lei de Jornais 
e Gráficas no caso de restrições ao controle estrangeiro de empresas jornalísticas. Mais 
especificamente, o investimento nos setores locais de transmissão gratuita e a cabo é 
parcialmente restrito para empresas estrangeiras, já que a Seção 44 da Lei de Transmissão 
limita a participação acionária estrangeira de empresas de transmissão em Cingapura a 49% 
ou menos, embora a lei permita exceções. As pessoas físicas não podem deter ações que 
representem mais de 5% do total de votos de uma emissora sem a aprovação prévia do 
Governo. Na prática, essas limitações ao investimento estrangeiro são implementadas pela 
autoridade reguladora competente. Por exemplo, a Autoridade Monetária de Cingapura 
regula o investimento estrangeiro no setor bancário por meio do sistema de licenciamento 
estabelecido pela Seção 7 da Lei Bancária. 
 
O país não estabelece restrições sobre o reinvestimento ou repatriação de lucros ou capital. 
O sistema judicial, que inclui centros internacionais de mediação e arbitragem e uma corte 
de comércio, sustenta a inviolabilidade dos contratos, e as decisões são geralmente 
consideradas transparentes e executadas com eficiência.37  
 
Cingapura oferece uma série de incentivos fiscais para estimular o investimento. Na maior 
parte, esses incentivos são disponíveis a todos os investidores, não apenas aos investidores 
estrangeiros. Isso inclui incentivos concedidos pelo Conselho de Desenvolvimento 
Econômico de Cingapura; e a manutenção de um regime tributário geral favorável ao 
investidor que apoie a comunidade empresarial, desde empresas iniciantes até empresas 
maduras em busca de planos de expansão, passando por multinacionais que mudam seus 
negócios ou sedes para Cingapura. Por exemplo, a Parte X da Lei dos incentivos à 
expansão econômica cria uma dedução fiscal para despesas de capital em um "projeto 
aprovado". Este incentivo, incluindo a designação de investimentos como "projetos 
aprovados", é administrado pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico e está 
disponível para firmas domésticas e estrangeiras.38 
 
A Comissão de Concorrência e Consumidores de Cingapura (CCCS) administra e aplica a 
Lei da Concorrência com o objetivo de promover uma forte cultura e ambiente competitivo 

 
 
 
36 OMC – Organização Mundial do Comércio. Revisão de Política Comercial – Cingapura (2016), p. 22. 
Disponível em: 
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/WT/TPR/S343R1.pdf&Open=True. 
Acesso em: 8 de outubro de 2021. 
37 2020 Investment Climate Statements: Singapore. Disponível em: https://www.state.gov/reports/2020-
investment-climate-statements/singapore/. Acesso em: 15 set. 2021. 
38 Investment Laws of ASEAN countries: A comparative review. Disponível em: 
https://www.iisd.org/system/files/publications/investment-laws-asean-countries.pdf. Acesso em: 15 set. 
2021. 
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e eficiente nos mercados de Cingapura. A CCCS pode investigar e julgar atividades 
anticompetitivas, incluindo a imposição de penalidades financeiras às partes infratoras. 
 
Como banco central de Cingapura, a MAS administra a taxa de câmbio, as reservas 
estrangeiras e a liquidez do setor bancário de Cingapura. A MAS também supervisiona 
todas as instituições financeiras em Cingapura. 
 
Todas as empresas, locais e estrangeiras, devem se registrar na Autoridade Regulatória 
Corporativa e Contábil. Os investidores estrangeiros podem operar seus negócios em uma 
das seguintes formas: sociedade unipessoal, parceria, sociedade em comandita, sociedade 
em responsabilidade limitada, sociedade constituída, filial de sociedade estrangeira ou 
escritório de representação. Requisitos de divulgação mais rígidos foram aprovados em 
março de 2017, exigindo que filiais de empresas estrangeiras registradas em Cingapura 
mantenham registros públicos de seus membros. Todas as empresas constituídas em 
Cingapura, empresas estrangeiras e sociedades de responsabilidade limitada registradas em 
Cingapura também são obrigadas a manter a propriedade beneficiária na forma de um 
registro de controladores (geralmente pessoas físicas ou jurídicas com mais de 25 por cento 
de participação ou controle das empresas e estrangeiros empresas) destinadas a prevenir a 
lavagem de dinheiro. 
 
A permanência de profissionais estrangeiros em Cingapura é restrita, mas, em linha com 
seus compromissos no GATS, não existem restrições numéricas aos trabalhadores 
transferidos dentro da empresa. O regime MFN aplicado permite que profissionais, 
gerentes, executivos e especialistas estrangeiros se candidatem a um passe de emprego, 
válido por até três anos, renovável por até dois anos, e por um período máximo de 
permanência de cinco anos. Os visitantes de negócios, quando necessário, precisarão 
solicitar um visto antes de sua chegada em Cingapura. Um passe de visita com validade de 
até 90 dias pode ser concedido a partir da entrada. Cingapura mantém restrições à 
propriedade de terrenos residenciais e imóveis residenciais por estrangeiros. Cingapura 
não mantém um mecanismo de filtragem de investimento para o investimento estrangeiro 
de entrada. 
 
Cingapura possui 43 acordos de garantia de investimento (acordos bilaterais de 
investimento - BITs) em vigor, que têm como objetivo ajudar a promover fluxos de 
investimentos transfronteiriços ao oferecer aos investidores maiores níveis de proteção e 
segurança jurídica. Cingapura também possui 89 acordos de prevenção de dupla tributação 
(DTAs) em vigor. Os acordos bilaterais de investimento constam na tabela abaixo. 
 
Tabela 13 - Acordos bilaterais de investimento de Cingapura 

Acordo Membros Assinatura Entrada em vigor 
Myanmar - Singapore 
BIT 

Mianmar; Cingapura 24/09/2019 09/10/2020 

Indonesia - Singapore 
BIT 

Indonésia; Cingapura  11/10/2018 09/03/2021 

Rwanda - Singapore BIT Ruanda; Cingapura 14/06/2018 16/10/2020 
Singapore - Qatar BIT Qatar; Cingapura 17/10/2017 25/04/2018 
Agreement on Reciprocal 
Promotion and Protection 
of Investments between 
the Islamic Republic of 
Iran and Singapore 

Irã; Cingapura 29/02/2016 28/02/2018 

Singapore - United Arab 
Emirates BIT 

Emirados Árabes 
Unidos; Cingapura 

24/06/2011 17/05/2012 
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Russian Federation - 
Singapore BIT 

Rússia; Cingapura 27/09/2010 16/06/2012 

Mexico - Singapore BIT México; Cingapura 12/11/2009 03/04/2011 
Kuwait - Singapore BIT Kuwait; Cingapura 05/11/2009 15/04/2013 
Libya - Singapore BIT Líbia; Cingapura 08/04/2009 22/12/2011 
ASEAN - Singapore BIT ASEAN; Cingapura 26/02/2009 29/03/2012 
Democratic People’s 
Republic of Korea - 
Singapore BIT  

Coreia do Norte; 
Cingapura 

02/12/2008 18/03/2009 

Oman - Singapore BIT Omã; Cingapura 10/12/2007 12/10/2008 
Singapore - Slovakia BIT Eslováquia; Cingapura 13/10/2006 06/06/2007 
Singapore - Ukraine BIT Ucrânia; Cingapura 18/09/2006 14/07/2007 
Saudi Arabia - Singapore 
BIT 

Arábia Saudita; 
Cingapura 

10/04/2006 05/10/2007 

Bangladesh - Singapore 
BIT  

Bangladesh; Cingapura  24/06/2004 19/11/2004 

Jordan - Singapore BIT Jordânia; Cingapura 16/05/2004 22/08/2005 
Bahrein - Singapore BIT Bahrein; Cingapura 27/10/2003 08/12/2004 
Bulgaria - Singapore BIT Bulgária; Cingapura 15/09/2003 10/02/2006 
Singapore - Uzbekistan 
BIT 

Uzbequistão; Cingapura 15/07/2003 23/11/2003 

Belarus - Singapore BIT Bielorrússia; Cingapura 15/05/2000 13/01/2001 
Mauritius - Singapore 
BIT 

Ilhas Maurício; 
Cingapura 

04/03/2000 19/04/2000 

Singapore - Slovenia BIT Eslovênia; Cingapura  25/01/1999 08/09/2000 
Latvia - Singapore BIT Letônia; Cingapura 07/07/1998 18/03/1999 
Hungary - Singapore BIT Hungria; Cingapura 17/04/1997 01/01/1999 
Egypt - Singapore  Egito; Cingapura 15/04/1997 20/03/2002 
Lao’s People Democratic 
Republic - Singapore BIT 

Laos; Cingapura 24/03/1997 26/03/1998 

Cambodia - Singapore 
BIT 

Camboja; Cingapura 04/11/1996 24/02/2000 

Mongolia - Singapore 
BIT 

Mongólia; Cingapura 24/07/1995 07/01/1996 

Czech Republic - 
Singapore BIT 

República Tcheca; 
Cingapura 

08/04/1995 07/10/1995 

Pakistan - Singapore BIT Paquistão; Cingapura 08/03/1995 04/05/1995 
Poland - Singapore BIT Polônia; Cingapura 03/06/1993 29/12/1993 
Singapore - Viet Nam 
BIT 

Vietnã; Cingapura 29/10/1992 25/12/1992 

Singapore - Taiwan 
Province of China BIT 

Taiwan; Cingapura 09/04/1990 09/04/1990 

BLEU - Singapore BIT  União Econômica 
Bélgica-Luxemburgo; 
Cingapura 

17/11/1978 27/11/1980 

Singapore - Switzerland 
BIT 

Suécia; Cingapura 06/03/1978 03/05/1978 

France - Singapore BIT França; Cingapura 08/09/1975 18/10/1976 
Singapore - United 
Kingdom BIT 

Reino Unido; Cingapura 22/07/1975 22/07/1975 

Germany - Singapore 
BIT 

Alemanha; Cingapura 03/10/1973 01/10/1975 

Netherlands - Singapore 
BIT 

Países Baixos; Cingapura 16/05/1972 07/09/1973 

Canada - Singapore BIT Canadá; Cingapura 30/07/1971 30/07/1971 
United States - Singapore 
BIT 

Estados Unidos; 
Cingapura 

25/06/1966 25/06/1966 

Fonte: UNCTAD 
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O relatório Doing Business 2020 do Banco Mundial classificou Cingapura como o segundo 
país mais fácil do mundo para fazer negócios. O Relatório de Competitividade Global de 
2019 classifica Cingapura como a economia mais competitiva do mundo.39 
 
Cingapura tem 15 acordos bilaterais e 11 acordos regionais de livre comércio (FTA) 
atualmente em vigor. Cingapura assinou acordos de livre comércio ou cooperação 
econômica que incluem capítulos de investimento com a ASEAN, Austrália, Canadá, 
Chile, México, China, a Associação Europeia de Livre Comércio (Suíça, Noruega, 
Liechtenstein e Islândia), Índia, Japão, Nova Zelândia, Panamá, Peru, Coreia do Sul, Costa 
Rica, Estados Unidos, Turquia, Sri Lanka e Taipei Chinês. Cingapura também tem 
acordos com a União Europeia, Jordânia e o Conselho de Cooperação do Golfo (formado 
por Bahrein, Kuwait, Omã, Catar, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos), mas esses 
acordos não contêm capítulos de investimentos. Em janeiro de 2020, Cingapura, Chile e 
Nova Zelândia concluíram o Acordo de Parceria de Economia Digital, que facilitará o 
comércio digital transfronteiriço. Cingapura é membro da ASEAN, que tem acordos de 
livre comércio em vigor com a Austrália e Nova Zelândia, China, Índia, Coréia do Sul e 
um Acordo de Parceria Econômica Abrangente com o Japão. Cingapura também tem um 
Acordo de Parceria Econômica Estratégica Transpacífico com Brunei, Chile e Nova 
Zelândia. 
 

8.1. Resolução de disputas sobre investimentos 
 
Cingapura é parte da Convenção sobre Solução de Controvérsias sobre Investimentos 
entre Estados e Nacionais de Outros Estados (Convenção ICSID) e da Convenção sobre 
Reconhecimento e Execução de Sentenças de Arbitragem Estrangeira (Convenção de 
Nova York de 1958). Cingapura aprovou uma Lei de Arbitragem aplicável a disputas 
internacionais de investimento para implementar a Convenção ICSID em 1968. Cingapura 
aderiu à Convenção de Nova York de 1958 em agosto de 1986 e a executa por meio da 
Lei de Arbitragem Internacional (IAA). A Convenção de Nova York de 1958 está anexada 
ao IAA como a Segunda Lista. Cingapura deve reconhecer decisões tomadas em qualquer 
outro país que seja signatário da Convenção de Nova York de 1958. 
 
A arbitragem doméstica em Cingapura é regida pela Lei de Arbitragem (Cap. 10). A Lei 
de Arbitragem foi promulgada para alinhar as leis aplicáveis à arbitragem doméstica com a 
Lei Modelo da Comissão das Nações Unidas sobre o Direito do Comércio Internacional 
(UNCITRAL). 
 
O país também é parte da Convenção das Nações Unidas sobre Acordos de Liquidação 
Internacionais Resultantes da Mediação que entrou em vigor em 12 de setembro de 2020. 
Esta Convenção fornece um processo para as partes fazerem cumprir ou invocar um 
acordo de solução comercial internacional mediada, uma vez que as condições e requisitos 
da Convenção sejam cumpridos. Cingapura implementou a convenção por meio de 
legislação nacional - a Lei sobre a Convenção de Cingapura sobre Mediação de 2020, que 
foi aprovada no Parlamento em 4 de fevereiro de 2020. Em 25 de fevereiro de 2020, 

 
 
 
39 2020 Investment Climate Statements: Singapore. Disponível em: https://www.state.gov/reports/2020-
investment-climate-statements/singapore/. Acesso em: 15 set. 2021. 
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Cingapura e Fiji foram os primeiros dois países a depositarem seus respectivos 
instrumentos de ratificação da Convenção na Sede das Nações Unidas. 
 

9. Política comercial e acordos de livre comércio de 
Cingapura 
 
Cingapura passou por duas últimas revisões da política comercial pela Organização 
Mundial do Comércio (OMC) em julho de 2016 e em julho de 2021. Nenhuma 
recomendação política importante foi feita. Outros documentos e análises menores ou 
mais específicas em relação a alguns setores podem ser encontrados, como relatórios do 
governo do país. Os documentos produzidos pela OMC, juntamente com atualizações e 
novas informações fornecidas por outras fontes, pautam essa seção. 
 
O Ministério do Comércio e Indústria (MTI) é responsável pela formulação e 
implementação da política comercial de Cingapura. Uma divisão importante no braço de 
comércio do Ministério, o Grupo de Comércio Internacional (com cerca de 30 
funcionários), busca os interesses comerciais de Cingapura nos níveis multilateral e 
regional. Uma de suas tarefas é trabalhar na remoção de medidas não-tarifárias em outros 
países, o que é uma prioridade para Cingapura. O MTI também abriga uma Academia de 
Comércio, que foi criada em julho de 2011 para desenvolver e coordenar programas de 
treinamento para fortalecer a competência dos funcionários.40 
 
Após as eleições parlamentares de 2015, em outubro do mesmo ano, o Governo anunciou 
a criação de um Comitê sobre a Economia do Futuro (CFE). O Comitê atualiza o relatório 
do Comitê de Estratégias Econômicas de 2010, levando em consideração novos 
desenvolvimentos globais e domésticos. O Comitê é presidido pelo Ministro das Finanças 
e o Ministro do Comércio e Indústria atua como deputado. Os seus trabalhos foram 
concluídos ao final de 2016. O CFE aborda cinco áreas: (i) Capacidades corporativas e 
inovação para recomendar estratégias que permitam que empresas e setores da indústria 
desenvolvam capacidades inovadoras e usem tecnologia, bem como novos modelos de 
negócios e parcerias para criar valor; (ii) Crescimento futuro de indústrias e mercados para 
identificar e projetar estratégias de crescimento para setores prioritários em Cingapura, e 
para permitir que as empresas aproveitem as oportunidades no mercado global; (iii) 
Conectividade para estudar conectividade e fluxos modernos na economia global futura e 
recomendar como Cingapura pode continuar a ser um centro de criação de valor; (iv) 
Cidades para recomendar estratégias e para melhorar infraestrutura e desenvolvimento de 
espaços urbanos sustentáveis; e (v) Empregos e habilidades para avaliar o impacto de 
demografia e tecnologia na força de trabalho, e recomendar estratégias para criar e 
redesenhar empregos, e para equipar os cingapurianos com as habilidades necessárias para 
o futuro. 
 
Em 2017 foi criado o Conselho para a Economia Futura (FEC), que impulsiona o 
crescimento e a transformação da economia de Cingapura para o futuro. Presidido pelo 
Vice-Primeiro-Ministro e Ministro das Finanças, Sr. Heng Swee Keat, o Conselho é 

 
 
 
40 OMC. Trade Policy Review Singapore, 2016. 
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composto por membros do governo, indústria, sindicatos e instituições de ensino e 
formação.41 
 
O FEC supervisionará a implementação das recomendações apresentadas pelo Comitê 
sobre a Economia do Futuro (CFE) e se baseará no trabalho do anterior Conselho de 
Competências, Inovação e Produtividade, que inclui as iniciativas SkillsFuture e Mapas de 
Transformação da Indústria. 
 
O sistema jurídico de Cingapura tem suas raízes no sistema jurídico inglês. A hierarquia 
das leis escritas consiste na Constituição, Atos do Parlamento e decretos e legislação 
subsidiária. Antes de uma lei ser aprovada, um projeto de lei é apresentado ao Parlamento 
por um membro do Parlamento ou um ministro, em representação do Governo. Um 
projeto de lei se torna uma lei do Parlamento depois de devidamente aprovado pelo 
Parlamento e o Presidente dá o seu parecer favorável. Instrumentos de legislação primária 
aprovados pela legislatura colonial de Cingapura, antes de Cingapura se tornar uma nação 
independente em 1965, são chamadas de ordenanças. De acordo com uma Lei do 
Parlamento ou decreto, uma autoridade governamental pode ser delegada para redigir 
legislação subsidiária para expandir questões técnicas e de execução. A legislação 
subsidiária inclui instrumentos como proclamações, regras, regulamentos, ordens, 
notificações e estatutos. Como a legislação subsidiária não precisa ser promulgada pelo 
Parlamento, pode ser colocada em vigor mais rapidamente e pode ser alterada sem iniciar 
alterações no ato parental ou ordenança. A legislação entra em vigor na data de publicação 
no Diário do Governo salvo disposição em contrário. 
 

9.1. Relações comerciais internacionais 
 
Cingapura é um firme apoiador da OMC. O país foi um dos primeiros Membros a 
depositar o seu instrumento de aceitação do Acordo de Facilitação de Comércio, em 
janeiro de 2015. Também é um forte apoiador da Agenda de Desenvolvimento de Doha. 
Na 10ª Conferência Ministerial da OMC em Nairóbi, em dezembro de 2015, o Ministro 
do Comércio e Indústria (Comércio) apelou aos membros para preservar e fortalecer o 
sistema de comércio multilateral e, coletivamente, encontrar maneiras de dar um novo 
fôlego ao braço de negociação da OMC e garantir que a OMC - como um pilar vital da 
governança econômica global - permaneça relevante, dinâmica e produtiva. 
 
Como uma nação com um pequeno mercado interno que depende de importações de 
alimentos, energia e matérias-primas industriais, Cingapura dá a mais alta prioridade ao 
sistema multilateral de comércio representado pela Organização Mundial do Comércio 
(OMC). Como membro da OMC, Cingapura acredita que a OMC pode fornecer uma 
estrutura estável para o desenvolvimento de regras multilaterais sólidas que garantam que 
bens e serviços possam fluir livremente com o mínimo de impedimento. O objetivo 
principal da política comercial de Cingapura é proteger seus interesses comerciais, 
garantindo um ambiente de comércio internacional livre e aberto. 
 

 
 
 
41 The Future Economic Council. Disponível em: 
https://www.mti.gov.sg/FutureEconomy/TheFutureEconomyCouncil. Acesso em: 15 set. 2021. 
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Paralelamente ao apoio da OMC, Cingapura defende que os esforços comerciais sejam 
realizados no contexto regional, como a APEC (Cooperação Econômica do Pacífico 
Asiático), ASEM (Reunião Ásia-Europa) e a ASEAN (Associação das Nações do Sudeste 
Asiático), bem como Acordos de Livre Comércio (FTAs) bilaterais para acelerar o ímpeto 
da liberalização do comércio e fortalecer o sistema multilateral de comércio. Cingapura 
entende que os FTAs complementam o sistema multilateral de comércio e proveem aos 
exportadores e investidores inúmeros benefícios como previsibilidade jurídica, 
preferências tarifárias, acesso preferencial no exterior por meio da obtenção de cotas 
tarifárias concedidas a Cingapura e condições operacionais preferenciais para prestadores 
de serviços de Cingapura no exterior, entrada mais rápida nos mercados e proteção da 
propriedade intelectual. Cingapura está expandindo o escopo de seus FTAs no sentido de 
incluir mais questões de interesse para as empresas, como comércio eletrônico, direitos de 
propriedade intelectual, concorrência, compras governamentais e solução de controvérsias. 
 
O país buscou ativamente alguns acordos juridicamente vinculativos com os parceiros 
comerciais. A Comunidade Econômica da ASEAN (AEC) visa criar um único mercado 
ampliado de 600 milhões de pessoas e, reconhecendo que a integração econômica regional 
é um processo dinâmico e contínuo, iniciou dois estudos para o Projeto AEC 2025.42 
 
Cingapura possui 27 acordos de livre comércio bilaterais e regionais, um acordo assinado 
que ainda não vigora, e dois em negociação. Com os FTAs, os exportadores e investidores 
baseados em Cingapura podem desfrutar de uma infinidade de benefícios, como 
concessões tarifárias, acesso preferencial a certos setores, entrada mais rápida nos 
mercados e proteção à propriedade intelectual.  
 
As principais prioridades de Cingapura nas negociações de acordos de livre comércio, 
segundo as autoridades, são alcançar cobertura abrangente resultando em eliminação 
imediata ou em fases de tarifas (não mais de 10 anos) sobre todos os bens, com regras de 
origem simples, flexíveis e liberais para facilitar o comércio. Em termos de regras 
comerciais, Cingapura está tentando minimizar o uso de remédios comerciais, como a não 
aplicação de medidas anti-dumping. Também busca eliminar barreiras não tarifárias 
inconsistentes com a OMC, e obter maior acesso ao mercado e remoção de restrições para 
serviços e investimentos, assim como disciplinas que proporcionem a proteção dos 
investidores e do investimento. Para facilitar atividades externas de processamento, o foco 
de Cingapura está nas regras de origem que preveem mudança tarifária/regras de processo 
e acumulação regional. As autoridades afirmam que os FTAs de Cingapura 
complementam os objetivos da política comercial do governo no nível multilateral, 
garantindo que os compromissos assumidos nos acordos sejam consistentes com suas 
obrigações na OMC. 
 
A tabela a seguir apresenta uma lista com acordos de livre comércio acima mencionados, 
as datas de assinatura e de entrada em vigor deles e a cobertura deles em termos de áreas 
abrangidas. A tabela seguinte apresenta o status do processo de exame deles sob o GATT 
e a OMC. 
 

 
 
 
42 Trade Agreements. Disponível em: https://www.trade.gov/country-commercial-guides/singapore-trade-
agreements. Acesso em: 15 set. 2021. 
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Tabela 14 - Acordos de livre comércio de Cingapura 
Acordo Membros Cobertura baseada 

em notificações à 
OMC  

Assinatura Entrada em vigor 

ASEAN - Australia 
- New Zealand FTA 

ASEAN; Austrália, 
Nova Zelândia 

Bens e serviços 27/02/2009 01/01/2010 

ASEAN - China 
FTA 

ASEAN; China Bens e serviços 29/11/2004 01/01/2005 

ASEAN 
Framework 
Agreement on 
Services (AFAS) 

ASEAN Serviços  12/08/1998 

ASEAN Free Trade 
Area (AFTA) 

ASEAN Bens 24/02/1977  

ASEAN - Hong 
Kong, China FTA 

ASEAN; Hong 
Kong 

Bens e serviços 28/03/2018 11/06/2019 

ASEAN - India 
FTA 

ASEAN; Índia Bens e serviços 13/08/2009 01/01/2010 

ASEAN - Japan 
FTA 

ASEAN; Japão Bens 26/03/2008 01/12/2008 

ASEAN - Japan 
FTA 

ASEAN; Japão Serviços  01/08/2020 

ASEAN - Republic 
of Korea FTA 

ASEAN; Coreia do 
Sul 

Bens e serviços 24/08/2006 01/01/2010 

ASEAN Free Trade 
Area (AFTA) 

ASEAN Bens 28/01/1992 01/01/1993 

China - Singapore 
FTA 

China; Cingapura Bens e serviços 23/10/2008 01/01/2009 

Comprehensive and 
Progressive 
Agreement for 
Trans-Pacific 
Partnership 
(CPTPP) 

Austrália; Canadá; 
Japão; México; 
Nova Zelândia; 
Cingapura; Vietnã; 
Brunei; Malásia; 
Peru  

Bens e serviços 08/03/2018 30/12/2018 

Costa Rica - 
Singapore FTA 

Costa Rica; 
Cingapura 

Bens e serviços 06/04/2010 01/07/2013 

EFTA - Singapore 
FTA 

Associação 
Europeia de 
Comércio Livre; 
Cingapura 

Bens e serviços 26/06/2002 01/01/2003 

EU - Singapore 
FTA 

União Europeia; 
Cingapura 

Bens e serviços 19/10/2018 21/11/2019 

Global System of 
Trade Preferences 
among Developing 
Countries (GSTP) 

Argélia; Argentina; 
Bangladesh; Benin; 
Bolívia, Estado 
Plurinacional da; 
Brasil; Camarões; 
Chile; Colômbia; 
Cuba; Equador; 
Egito; Gana; Guiné; 
Guiana; Índia; 
Indonésia; Irã; 
Iraque; Coréia, 
República Popular 
Democrática da; 
República da 
Coréia; Líbia; 
Malásia; México; 
Marrocos; 
Moçambique; 

Bens 13/04/1989 19/04/1989 
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Mianmar; 
Nicarágua; Nigéria; 
Paquistão; Peru; 
Filipinas; 
Cingapura; Sri 
Lanka; Sudão; 
Tanzânia; 
Tailândia; Trinidad 
e Tobago; Tunísia; 
Venezuela, 
República 
Bolivariana da; 
Vietname; 
Zimbábue 

Gulf Cooperation 
Council (GCC) - 
Singapore FTA 

Conselho de 
Cooperação do 
Golfo; Cingapura 

Bens e serviços 15/12/2008 01/09/2013 

India - Singapore 
FTA 

Índia; Cingapura Bens e serviços 29/06/2005 01/08/2005 

Japan - Singapore 
FTA 

Japão; Cingapura Bens e serviços 13/01/2002 30/11/2002 

Jordan - Singapore 
FTA 

Jordânia; 
Cingapura 

Bens e serviços 16/05/2004 22/08/2005 

Republic of Korea - 
Singapore FTA 

Coreia do Sul; 
Cingapura 

Bens e serviços 04/08/2005 02/03/2006 

New Zealand - 
Singapore FTA 

Nova Zelândia; 
Cingapura 

Bens e serviços 14/11/2000 01/01/2001 

Panama - Singapore 
FTA 

Panamá; Cingapura Bens e serviços 01/03/2006 24/07/2006 

Peru - Singapore 
FTA 

Peru; Cingapura Bens e serviços 29/05/2008 01/08/2009 

Singapore - 
Australia FTA 

Austrália; 
Cingapura 

Bens e serviços 17/02/2003 28/07/2003 

Singapore - 
Chineses Taipei 
FTA 

Taipei Chinês; 
Cingapura 

Bens e serviços 07/11/2013 19/04/2014 

Sri Lanka - 
Singapore FTA 

Sri Lanka; 
Cingapura 

Bens e serviços 01/05/2018 01/05/2018 

Trans-Pacific 
Strategic Economic 
Partnership 
(TPSEP) 

Brunei; Chile; 
Nova Zelândia; 
Cingapura 

Bens e serviços 18/07/2005 28/05/2006 

Turkey – Singapore 
FTA 

Turquia; Cingapura Bens e serviços 14/11/2015 01/10/2017 

United Kingdom – 
Singapore FTA 

Reino Unido; 
Cingapura 

Bens e serviços 10/12/2020 01/01/2021 

United States – 
Singapore FTA 

Estados Unidos; 
Cingapura 

Bens e serviços 06/05/2003 01/01/2004 

Fonte: WTO – Regional Trade Agreements Database 
 
Tabela 15 - Exame dos acordos de livre comércio sob o GATT e a OMC 

Acordo Processo de consideração na OMC 
ASEAN - Australia - New Zealand FTA Apresentação fática emitida 
ASEAN - China FTA Resumo factual e apresentação fática emitidos 
ASEAN Framework Agreement on 
Services (AFAS) 

Acordo não notificado 

ASEAN Free Trade Area (AFTA) Relatório adotado (L/4581 e L/7111) 
ASEAN – Hong Kong, China FTA Aguardando dados das partes 
ASEAN – India FTA Apresentação fática emitida 
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ASEAN – Japan FTA on services Acordo não notificado 
ASEAN –Japan FTA on goods Apresentação fática emitida 
ASEAN – Republic of Korea FTA Apresentação fática emitida 
China - Singapore FTA Apresentação fática emitida 
Comprehensive and Progressive 
Agreement for Trans-Pacific 
Partnership (CPTPP) 

Apresentação fática emitida 

Costa Rica – Singapore FTA Apresentação fática emitida 
EFTA - Singapore FTA Resumo fático emitido 
EU – Singapore FTA Apresentação fática emitida 
Global System of Trade Preferences 
among Developing Countries (GSTP) 

Nenhum relatório 

Gulf Cooperation Council (GCC) - 
Singapore 

Aguardando comentários das partes com base na 
apresentação fática 

India - Singapore FTA Apresentação fática emitida 
Japan - Singapore FTA Resumo fático emitido 
Jordan - Singapore FTA Apresentação fática emitida 
New Zealand - Singapore FTA Resumo fático emitido 
Panama - Singapore FTA Apresentação fática emitida 
Peru – Singapore FTA Apresentação fática emitida 
Republic of Korea - Singapore FTA Apresentação fática emitida 
Singapore - Australia FTA Resumo fático emitido 
Singapore - Chinese Taipei FTA Apresentação fática emitida 
Trans-Pacific Strategic Economic 
Partnership (TPSEP) 

Apresentação fática emitida 

Turkey - Singapore FTA Apresentação fática emitida 
United Kingdom – Singapore FTA Aguardando dados das partes 
United States – Singapore FTA Resumo fático emitido 

Fonte: Revisão de Política Comercial – Cingapura (2021) 
 
Os subtópicos a seguir têm o intuito de analisar, a partir dos acordos de livre comércio 
acima identificados, aqueles que possibilitem maiores ganhos econômicos e maior 
liberalização do comércio nos níveis bilateral e regional. 
 

9.2. ASEAN 
 
A ASEAN é o maior parceiro comercial de Cingapura, respondendo por 28,7% do total 
das exportações de mercadorias e 21,8% do total das importações. A criação da 
Comunidade Econômica da ASEAN (AEC) em 2015 era uma meta de longa data dos 10 
países membros do bloco para alcançar um único mercado e base de produção, com um 
fluxo livre de bens, serviços e investimentos na região. Os principais blocos de construção 
da AEC são o Acordo de Comércio de Bens da ASEAN (ATIGA), o Acordo-Quadro de 
Serviços da ASEAN (AFAS) e o Acordo de Investimento Abrangente da ASEAN (ACIA). 
A AEC também possui mecanismos que endereçam: integração financeira e tributação; 
cooperação energética; regras de concorrência; direitos de propriedade intelectual; 
proteção do consumidor; alimentos, agricultura e silvicultura; desenvolvimento de 
pequenas e médias empresas; desenvolvimento de infraestrutura; e tecnologia da 
informação e comunicação. 
 
Realizações recentes no interior da ASEAN merecem ser salientadas. Em 2017, foi adotada 
a Estrutura de Facilitação de Comércio da ASEAN com o intuito de aprimorar operações 
institucionais e a implementação contínua do Acordo de Facilitação de Comércio da OMC. 
Em 2018, foram adotadas Diretrizes Adicionais sobre o Desenvolvimento de Acordos de 
Reconhecimento Mútuo (MRAs), para auxiliar a ASEAN no desenvolvimento e 
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manutenção de MRAs. Em 2019, foi adotada a operação ao vivo do ASEAN Single 
Window (ASW) para todos os estados membros da ASEAN trocarem o certificado 
eletrônico de origem do Acordo de Comércio de Bens da ASEAN (ATIGA). No mesmo 
ano, foram adotados os Princípios Gerais da ASEAN para Harmonização de Regimes 
Regulatórios, que visam orientar e direcionar o desenvolvimento e manutenção de regimes 
harmonizados na ASEAN. 
 
O ATIGA entrou em vigor em 2010 e prevê a eliminação de tarifas dentro da ASEAN até 
2018, sujeito a exceções limitadas. Por meio do ATIGA, Brunei, Indonésia, Malásia, 
Filipinas, Cingapura e Tailândia eliminaram coletivamente as tarifas de importação intra-
ASEAN em 99,65% de suas linhas tarifárias. Camboja, Laos, Mianmar e Vietnã reduziram 
as tarifas de importação para 0,5% em 98,86% de suas linhas tarifárias. Cingapura eliminou 
os direitos de importação MFN adiantados sobre as seis linhas tarifárias tributáveis 
restantes. As exceções específicas do país, ou seja, produtos que são permanentemente 
excluídos da redução tarifária, são incluídos nas "Listas de Exceções Gerais". A eliminação 
gradual de tarifas é complementada por uma série de iniciativas de facilitação do comércio, 
como a nomenclatura tarifária harmonizada da ASEAN e a remoção de barreiras não 
tarifárias por meio de harmonização e acordos de reconhecimento mútuo sobre avaliação 
da conformidade. 
 
O AFAS, implementado desde 1995, prevê acesso preferencial ao mercado de serviços 
por meio de pacotes de compromissos cada vez mais aprimorados. Os compromissos de 
serviços feitos nesses pacotes incluem novos subsetores, maior participação acionária 
estrangeira e menos restrições para negociar em vários modos de fornecimento.  
 
O ACIA entrou em vigor em 2012, com o objetivo de facilitar, proteger e liberalizar o 
investimento transfronteiriço na ASEAN. A liberalização do investimento no âmbito do 
ACIA cobre cinco setores (manufatura, agricultura, pesca, mineração e pedreiras, e 
serviços incidentais a estes setores) e a liberalização do investimento também é buscada no 
AFAS (modo 3 do GATS). 
 
Em termos de desenvolvimento de infraestrutura, os países da ASEAN estabeleceram um 
Mercado Único de Aviação da ASEAN (ASAM) e estão analisando a proposta de 
estabelecimento de um Mercado Único de Embarcações da ASEAN (ASSM). Na primeira 
iniciativa, a ASEAN planejou desenvolver o referido mercado único por meio da 
implementação de iniciativas de transporte aéreo sob o Plano Estratégico de Transporte 
de Kuala Lumpur 2016 – 2025. 
 
A segunda iniciativa deve ser baseada em vários princípios, nomeadamente concorrência 
livre e justa no mercado marítimo internacional; livre concorrência em uma base comercial 
para movimentação de carga entre membros da ASEAN; remoção ou eliminação de 
substancialmente todas as medidas discriminatórias para o acesso ao mercado dentro da 
ASEAN; proibição de novas ou mais medidas discriminatórias e limitações de acesso ao 
mercado e liberalização do comércio em serviços de transporte marítimo, expandindo a 
profundidade e o escopo da liberalização além dos compromissos do GATS com o 
objetivo de realizar uma zona de livre comércio em serviços. Atividades de envio reservadas 
por cada um dos países da ASEAN para seus navios de bandeira nacional e / ou 
companhias de navegação que operem em suas respectivas águas domésticas (cabotagem) 
serão excluídas da liberalização. A implementação de estrutura para o ASSM foi endossada 
em novembro de 2014, que fornece orientação para a política de coordenação e 
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harmonização de regras e regulamentos para liberalizar ainda mais os serviços de transporte 
marítimo na região. 
 
A ASEAN tem acordos regionais de comércio com a China, Coreia do Sul, Japão, Índia, 
Austrália, Nova Zelândia e Hong Kong. Além disso, no final de 2020 foi assinado pelos 
países da ASEAN e outros cinco parceiros (Austrália, China, Japão, Nova Zelândia e 
Coreia do Sul) o Acordo de Parceria Econômica Regional Abrangente (RCEP). 
 

9.3. Costa Rica 
 
Em 2008, Cingapura e Costa Rica iniciaram negociações para concluir um acordo de livre 
comércio. O Acordo de Livre Comércio Cingapura-Costa Rica (SCRFTA) foi assinado em 
6 de abril de 2010 e entrou em vigor em 1 de julho de 2013, com a plena implementação 
dos compromissos previstos até 1 de janeiro de 2022. O SCRFTA foi notificado à OMC 
em setembro de 2013 e considerado pelo Comitê de Acordos Comerciais Regionais em 
23 de junho de 2014 com base em uma apresentação factual preparada pelo Secretariado 
da OMC. 
 
O acordo compreende 19 capítulos e 16 anexos cobrindo, inter alia, o comércio de 
mercadorias e serviços, regras de origem, facilitação alfandegária, medidas SPS, barreiras 
técnicas ao comércio, remédios comerciais, compras governamentais, concorrência, 
investimento, comércio eletrônico, propriedade intelectual, cooperação bilateral, 
transparência e solução de controvérsias. 
 
Cingapura eliminou as tarifas de importação em suas seis linhas tarifárias tributáveis 
imediatamente após a entrada em vigor do acordo. Costa Rica eliminou direitos 
alfandegários adiantados em 88,4% de suas 13 linhas tarifárias - dando a Cingapura uma 
margem média de preferência de 6,8 pontos percentuais para todos os produtos em relação 
à tarifa MFN em vigor. As tarifas restantes da Costa Rica serão eliminadas ao longo de um 
período de 10 anos e, em 2022, Cingapura se beneficiará de tratamento 100% isento de 
impostos em seu comércio com a Costa Rica. 
 
A liberalização do comércio de serviços e investimento segue uma abordagem de lista 
negativa. Os serviços financeiros foram excluídos de uma maior liberalização além dos 
compromissos existentes sob o GATS. Os compromissos do acordo de livre comércio 
geralmente fornecem acesso aos mercados de serviços no nível atual (regime aplicado) e 
nível futuro de liberalização. Uma série de compromissos setoriais específicos são 
condicionados por reservas para quaisquer medidas futuras relativas ao comércio de 
serviços e investimento. Ambos os lados também se comprometeram a aumentar certos 
limites para contratos de compras governamentais. 
 

9.4. Conselho de Cooperação do Golfo 
 
Negociações entre Cingapura e o Conselho de Cooperação do Golfo (GCC) para chegar a 
um acordo de livre comércio foram lançadas em novembro de 2006. O Acordo de Livre 
Comércio Conselho de Cooperação do Golfo - Cingapura (GSFTA) foi assinado em 15 
de dezembro de 2008 e entrou em vigor em 1 de setembro de 2013. O acordo foi 
notificado à OMC em janeiro de 2015. 
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O GSFTA é composto por 10 capítulos e 6 trocas de cartas. Abrange, entre outros, 
comércio de bens e serviços, procedimentos alfandegários, compras governamentais, 
comércio eletrônico e investimento. Após a entrada em vigor do GSFTA, o GCC eliminou 
as tarifas MFN em aproximadamente 93,9% de todas as linhas tarifárias; 2,7% das tarifas 
NMF foram eliminadas em 2018, enquanto o restante 3,4% permanecerão com as taxas 
MFN, uma vez que não são cobertas pelo Acordo. Cingapura eliminou as tarifas 
alfandegárias sobre todas as mercadorias originárias dos países do CCG a partir da data de 
entrada em vigor do Acordo. As regras de origem exigem uma participação de valor 
agregado de pelo menos 35% para que as importações se qualifiquem para tratamento 
tarifário preferencial. O acordo prevê o reconhecimento por Kuwait, Omã, Catar e 
Emirados Árabes Unidos da certificação halal de Cingapura pelo Majlis Ugama Islam 
Singapura (MUIS). 
 
No setor de serviços, o acordo segue uma abordagem de lista positiva. Cingapura fez 
compromissos de acesso preferencial do GCC para serviços como serviços financeiros, 
serviços jurídicos, serviços integrados de engenharia, publicidade, varejo e transporte. 
 

9.5. Território Aduaneiro Separado de Taiwan, Penghu, Kinmen e 
Matsu (Taipei Chinês) 
 
Negociações de um acordo entre Cingapura e o Território Aduaneiro Separado de Taiwan, 
Penghu, Kinmen e Matsu sobre Parceria Econômica (ASTEP) foram lançadas em 
Dezembro de 2010 e o acordo foi assinado em novembro de 2013. O ASTEP entrou em 
vigor em 19 de abril de 2014, com implementação total prevista para 1 de janeiro de 2028 
(fim do período de transição). O ASTEP foi considerado pelo Comitê de Acordos 
Comerciais Regionais em 30 de março de 2015, com base em uma apresentação factual 
elaborada pelo Secretariado da OMC. 
 
O ASTEP abrange, entre outros, comércio de bens e serviços, regras de origem, 
procedimentos alfandegários, medidas SPS e TBT, investimento, concorrência, e-
commerce, compras governamentais, propriedade intelectual, transparência e solução de 
controvérsias. 
 
A liberalização tarifária pelo Taipei Chinês ocorrerá em etapas - 2.633 de suas 8.928 tarifas 
MFN (29,5%) já eram isentas de tarifas antes da entrada em vigor do ASTEP. Na entrada 
em vigor, as tarifas MFN foram eliminadas em 4.781 linhas tarifárias (53,6%). Os direitos 
aduaneiros MFN restantes devem ser eliminados em etapas, com 46 linhas tarifárias 
permanecendo tributáveis em 1 de janeiro de 2028. Produtos sensíveis excluídos da 
eliminação tarifária incluem arroz, produtos lácteos (por exemplo, alguns produtos lácteos 
frescos), produtos alimentícios processados (por exemplo, algumas misturas de nozes e 
feijão) e algumas variedades de feijão vermelho. Cingapura eliminou antecipadamente as 
tarifas de importação MFN em suas seis linhas tarifárias tributáveis. 
 
Em relação ao comércio de serviços, os compromissos de acesso a mercados seguem uma 
abordagem de lista negativa. Cingapura assumiu compromissos de acesso a mercados 
aprimorados em comparação com sua programação do GATS em setores de serviços, 
como serviços comerciais, serviços de correio, telecomunicações, construção, distribuição, 
educação, meio ambiente, turismo, viagens, recreação e transporte. As partes têm 
agendadas uma série de reservas horizontais e setoriais para quaisquer medidas futuras em 
matéria de investimento e comércio transfronteiriço. 
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9.6. União Europeia 
 
As negociações do Acordo de Livre Comércio União Europeia-Cingapura (EUSFTA) 
foram lançadas em 2009. Os capítulos sobre bens e serviços foram concluídos em 2012 e 
o capítulo de investimento em 2014.  
 
O EUSFTA é composto por 17 capítulos, um protocolo sobre regras de origem e vários 
entendimentos. O acordo abrange, entre outros, o comércio de bens e serviços, barreiras 
não tarifárias em setores designados (eletrônicos, veículos motorizados e peças, produtos 
farmacêuticos, dispositivos médicos), medidas SPS, direitos de propriedade intelectual e 
aplicação, proteção de indicações geográficas (com um nível de proteção mais alto do que 
o exigido pelo Acordo TRIPS), compras governamentais, concorrência, transparência e 
solução de controvérsias. Com relação à propriedade intelectual, Cingapura comprometeu-
se a alterar sua Lei de Direitos Autorais no prazo de dois anos após entrada em vigor do 
acordo, que permitirá que produtores de gravações sonoras recebam remuneração quando 
a sua música é transmitida ou tocada em público. Isso não ocorreu, porém, em 6 de julho 
de 2021, quando um Projeto da Lei de Direitos Autorais (Copyright Bill) foi apresentado 
ao Parlamento. 
 
O projeto de lei visa revogar e substituir a atual Lei de Direitos Autorais. Além disso, o 
projeto de lei visa fortalecer o regime de direitos autorais de Cingapura e introduzirá vários 
novos direitos e exceções. Se o projeto for aprovado, a maior parte de suas provisões deverá 
ser operacionalizada em novembro de 2021. 
 
O acordo prevê compromissos de eliminação de 80% das tarifas MFN das linhas tarifárias 
da UE após a entrada em vigor. As tarifas restantes serão eliminadas dentro de três a cinco 
anos após a entrada em vigor. Cingapura deve eliminar os direitos de importação MFN em 
suas seis linhas tarifárias tributáveis antecipadamente após a entrada em vigor. O EUSFTA 
prevê regras de origem que permitirão o abastecimento de outros países da ASEAN como 
conteúdo de origem ("acumulação ASEAN") para uma lista selecionada de produtos e para 
todos os produtos de países da ASEAN que celebraram acordos comerciais preferenciais 
com a UE. 
 
O acordo segue uma abordagem de lista positiva para serviços. Os compromissos de acesso 
ao mercado de serviços abrangem, entre outros, serviços ambientais, informática e serviços 
associados, serviços profissionais e comerciais, serviços financeiros, serviços de transporte 
marítimo, serviços de telecomunicações e serviços de correio e postais. 
 

9.7. Turquia 
 
Após dezessete meses de negociações, o Acordo de Livre Comércio Turquia-Cingapura 
(TRSFTA) foi assinado em 14 de novembro de 2015, e entrou em vigor em 1 de outubro 
de 2017. 
 
O TRSFTA cobre, entre outros, comércio de bens e serviços, barreiras não tarifárias, 
investimento, compras governamentais, direitos de propriedade intelectual, comércio 
eletrônico, concorrência e transparência. Com a entrada em vigor do acordo, Cingapura 
deve eliminar suas tarifas de importação MFN em suas seis linhas tarifárias tributáveis, 
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enquanto a Turquia deve eliminar 80% de suas linhas tarifárias MFN, aumentando para 
95% das linhas tarifárias ao final de um período de transição de dez anos. 
 
Os compromissos de acesso ao mercado para serviços cobrem setores de interesse mútuo, 
como serviços de varejo, serviços comerciais e serviços de construção. Uma vez que a 
Turquia não é membro do Acordo sobre Compras Governamentais, o TRSFTA irá, pela 
primeira vez, abrir parte do mercado de compras governamentais da Turquia para 
empresas de Singapura e vice-versa. 
 

9.8. CPTPP 
 
O Acordo Abrangente e Progressivo para a Parceria Transpacífica (CPTPP) é um Acordo 
de Livre Comércio entre 11 países: Austrália, Brunei Darussalam, Canadá, Chile, Japão, 
Malásia, México, Nova Zelândia, Peru, Cingapura e Vietnã. 
 
Todos os 11 países são membros da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (APEC). O 
CPTPP foi concluído em 23 de janeiro de 2018 em Tóquio, Japão e assinado em 8 de 
março de 2018 em Santiago, Chile. Cingapura ratificou o CPTPP em 19 de julho de 2018, 
tornando-se a terceira nação a fazê-lo depois do México e do Japão.43 
 
O CPTPP elimina 94% das tarifas de exportação de Cingapura para mercados de países 
membros do acordo. O texto legal consiste em programas tarifários específicos para cada 
país, e um programa de regras de origem para todos os membros. As regras de origem são 
específicas para produtos em cada linha tarifária. O acordo permite a acumulação de 
origem. O CPTPP endereça barreiras não tarifárias ao comércio através de regras 
atualizadas sobre standards técnicos, medidas sanitárias e fitossanitárias, serviços e 
investimento. Ele também aborda questões relevantes na economia do século XXI ao 
estabelecer regras que podem ser implementadas em áreas como e-commerce e 
propriedade intelectual.44 
 

9.9. Austrália 
 
O Acordo de Livre Comércio Cingapura-Austrália (SAFTA) entrou em vigor em 28 de 
julho de 2003 e as alterações subsequentes entraram em vigor em 24 de fevereiro de 2006, 
13 de fevereiro de 2007, 11 de outubro de 2007, 2 de setembro de 2011, 1 de dezembro 
de 2017 e 8 de dezembro de 2020. 
 
O SAFTA é um pilar central da relação econômica com Cingapura, o maior parceiro 
comercial e de investimento da Austrália no Sudeste Asiático. 
 

 
 
 
43 The Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP). Disponível em: 
https://www.mti.gov.sg/Improving-Trade/Free-Trade-Agreements/CPTPP. Acesso em: 16 set. 2021. 
44 Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP). Disponível em: 
enterprisesg.gov.sg/non-financial-assistance/for-singapore-companies/free-trade-
agreements/ftas/Singapore-ftas/CPTPP. Acesso em: 16 set. 2021. 
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Além da eliminação de tarifas, o acordo melhora o maior acesso ao mercado para 
exportadores australianos de serviços, particularmente educação, meio ambiente, 
telecomunicações e serviços profissionais. Ele também fornece um ambiente de negócios 
mais aberto e previsível em uma variedade de áreas, incluindo política de concorrência, 
compras governamentais, propriedade intelectual, comércio eletrônico, procedimentos 
alfandegários e viagens de negócios.45 
 

9.10. Estados Unidos 
 
O Acordo de Livre Comércio EUA-Cingapura (USSFTA), que entrou em vigor em 1 de 
janeiro de 2004, expandiu o acesso ao mercado dos EUA em bens, serviços, investimentos 
e compras governamentais, melhorou a proteção à propriedade intelectual e proporcionou 
cooperação na promoção de direitos trabalhistas e proteções ambientais. 
 
Além de vincular a zero todas as tarifas de Cingapura para produtos dos EUA, o acordo 
aumentou as oportunidades de exportação para certos setores de manufatura dos EUA, 
incluindo aqueles que produzem instrumentos e equipamentos médicos, microeletrônica, 
equipamento fotográfico, certos têxteis, produtos farmacêuticos e produtos químicos. 
Cingapura também concedeu acessos substanciais aos seus mercados de serviços e 
investimentos, com poucas exceções, bem como aumentou as oportunidades de compras 
governamentais e a proteção da propriedade intelectual. Além disso, o acordo 
proporcionou cooperação inovadora na promoção dos direitos trabalhistas e do meio 
ambiente.46 
 
O acordo inclui um capítulo sobre proteção trabalhista. O capítulo contém uma declaração 
de compromisso compartilhado por cada parte de que os princípios e direitos estabelecidos 
no Artigo 17.7 da Declaração da OIT sobre Princípios e Direitos Fundamentais no 
Trabalho e seu Acompanhamento sejam reconhecidos e protegidos pela legislação 
nacional, e cada parte deve se esforçar para garantir que não sejam derrogadas as proteções 
oferecidas pela legislação trabalhista nacional como um incentivo para fins comerciais ou 
de investimento. O capítulo inclui o estabelecimento de um mecanismo de cooperação 
trabalhista, que promove a troca de informações sobre maneiras de melhorar a legislação 
e as práticas trabalhistas, e o avanço na implementação efetiva dos princípios refletidos na 
Declaração da OIT sobre Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho e seus 
desdobramentos.47 
 

9.11. RCEP 
 
O Acordo de Parceria Econômica Regional Abrangente (RCEP) estabelece uma parceria 
econômica moderna, abrangente, de alta qualidade e mutuamente benéfica que se baseia 

 
 
 
45 Singapore-Australia FTA. Disponível em: https://www.dfat.gov.au/trade/agreements/in-
force/safta/Pages/singapore-australia-fta. Acesso em: 16 set. 2021. 
46 U.S. Singapore Free Trade Agreement. Disponível em: https://www.trade.gov/us-singapore-free-trade-
agreement. Acesso em: 16 set. 2021. 
47 2020 Investment Climate Statements: Singapore. Disponível em: https://www.state.gov/reports/2020-
investment-climate-statements/singapore/. Acesso em: 16 set. 2021. 
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nos acordos bilaterais existentes da ASEAN com seus cinco parceiros do acordo de livre 
comércio. Compreendendo cerca de 30% do Produto Interno Bruto (PIB) global e cerca 
de um terço da população mundial, o RCEP é o maior acordo de livre comércio do mundo 
até o momento.48 
 
Cingapura ratificou o RCEP e depositou o seu instrumento de ratificação com o Secretário-
Geral da ASEAN em 9 de abril de 2021. Cingapura é o primeiro país participante do RCEP 
a concluir o processo oficial de ratificação.49 
 
O RCEP eliminará tarifas para cerca de 92% dos bens em média, com acesso preferencial 
de mercado adicional para produtos específicos como plásticos e combustíveis minerais 
em mercados selecionados como China, Japão e Coréia do Sul. 
 
Pelo acordo, mais empresas poderão fornecer serviços na região, com limites de 
participação estrangeira aumentados para pelo menos 50 subsetores, incluindo serviços 
profissionais, telecomunicações e serviços financeiros. Uma abordagem mais transparente 
também permitirá maior segurança para as empresas.50 
 
Outros benefícios do acordo comercial incluem procedimentos simplificados para 
liberação mais eficiente de mercadorias, incluindo a liberação de remessas expressas e 
perecíveis em até seis horas. 
 
As empresas também serão protegidas de atividades anticoncorrenciais por meio de 
regimes de leis de concorrência e cooperação transfronteiriça de fiscalização. 
 
O pacto comercial complementará a rede existente de acordos de livre comércio de 
Cingapura, expandirá seu espaço econômico e aumentará os fluxos de comércio e 
investimento, segundo o MTI. 
 
O ministério tem trabalhado ativamente com várias associações empresariais e câmaras 
para organizar sessões de divulgação e webinars para apoiar a comunidade empresarial 
local na compreensão do acordo RCEP e como elas podem se beneficiar dele quando ele 
entrar em vigor. 

10. Conclusões 
 
Sob a perspectiva de Cingapura, acontecimentos históricos permitem a compreensão da 
atual condição econômica do país. Existia desde o início do século XX demanda do 
Ocidente por estanho e borracha do Sudeste Asiático, o que fez com que Cingapura 

 
 
 
48 Singapore FTAs. Disponível em: https://www.enterprisesg.gov.sg/non-financial-assistance/for-
singapore-companies/free-trade-agreements/ftas/singapore-ftas. Acesso em: 16 set. 2021. 
49 Singapore Ratifies The Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement. Disponível em: 
https://www.mti.gov.sg/Newsroom/Press-Releases/2021/04/Singapore-Ratifies-The-Regional-
Comprehensive-Economic-Partnership-Agreement. Acesso em: 16 set. 2021. 
50 Singapore first among RCEP participating countries to ratify world’s largest trade pact. Disponível em: 
https://www.straitstimes.com/business/economy/singapore-first-among-rcep-participating-countries-to-
officially-ratify-worlds. Acesso em: 16 set. 2021. 
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ocupasse a posição de porto grande e movimentado. Após a separação de Cingapura da 
Malásia em 1965, quando se tornou um Estado independente, Cingapura experimentou, a 
partir da década de 1970, crescimento econômico baseado na exportação de bens 
manufaturados e no comércio. Na atualidade, o país apresenta uma economia de livre 
mercado desenvolvida e bem-sucedida. Caracterizam sua economia um ambiente aberto e 
livre da corrupção, preços estáveis e um PIB per capita superior ao daquele da maioria dos 
países desenvolvidos. 
 
Os principais parceiros comerciais de Cingapura são algumas das maiores economias 
asiáticas e países do Sudeste Asiático. Cingapura exporta produtos sobretudo para China, 
Malásia, Estados Unidos e Indonésia. O país, por sua vez, importa produtos 
principalmente de China, Malásia, Estados Unidos e Japão. 
 
No fluxo bilateral de comércio entre Brasil e Cingapura, o primeiro tem apresentado 
seguidos superávits. Destaca-se também o perfil de comércio entre os dois países, em que 
o Brasil exporta combustíveis, carnes e minérios e, por sua vez, importa principalmente 
embarcações, produtos elétricos e produtos químicos de Cingapura. 
 
As tarifas consolidadas de Cingapura são na maioria das vezes inferiores às do Brasil. No 
que concerne às tarifas aplicadas, o Brasil pratica sempre tarifas superiores às de Cingapura, 
uma vez que todas as tarifas de Cingapura são zeradas. 
 
Em termos de normalização, regulamentação técnica e avaliação da conformidade, 
barreiras técnicas, sanitárias e fitossanitárias e medidas ambientais não parecem obstruir, 
de maneira grave, as trocas comerciais, o que é coerente com a política tarifária aberta do 
país asiático. O número de notificações ao comitê TBT e ao comitê SPS é baixo, sendo na 
maioria das vezes inferior a 10 por ano, a política nacional de normalização do país está 
em sintonia com a atividade de normalização internacional e a normalização é orientada 
pelo princípio de alinhamento às normas internacionais. 
 
A regulação de serviços, as regras sobre investimento e o sistema de proteção de 
propriedade intelectual têm passado por alterações significativas. Cingapura liberalizou 
serviços nas oito áreas acima explicadas. Em termos de investimento, a partir do objetivo 
de facilitar e promover o investimento estrangeiro, existem atualmente dezenas de acordos 
bilaterais de investimento em vigor. Cingapura atuou também no sentido de se tornar um 
centro de propriedade intelectual na Ásia. 
 
A participação de Cingapura em acordos comerciais regionais e internacionais demonstra 
também a busca de sua inserção na economia internacional. No nível multilateral, 
Cingapura integra a OMC e apoia iniciativas desta organização internacional como a 
Agenda de Desenvolvimento de Doha e o Acordo de Facilitação do Comércio. Além do 
nível multilateral, Cingapura ratificou dois recentes mega-acordos de comércio, o CPTPP 
e o RCEP. No nível regional, Cingapura integra a APEC e a ASEAN. No nível bilateral, 
Cingapura é membro de mais de uma dezena de acordos comerciais que preveem 
concessões tarifárias, acesso preferencial a certos setores, entrada mais rápida nos 
mercados e proteção à propriedade intelectual. 
 
A ampla liberalização da economia de Cingapura e seu rápido e recente avanço econômico 
são características que tornam o país importante parceiro internacional para que o Brasil 
se integre no cenário internacional. Além disso, a caracterização do país como um pequeno 
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mercado interno que depende de importações de alimentos, energia e matérias-primas 
industriais permite a ampliação do acesso a mercados para as commodities brasileiras. 
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CADERNOS DE ACORDOS COMERCIAIS 
 

BRASIL – CINGAPURA 
 

O Centro de Estudos do Comércio Global e Investimentos (CCGI) apresenta uma nova 
série de publicações, os Cadernos de Acordos Comerciais, onde os interessados terão acesso 
a dados de comércio e informações relevantes sobre temas de comércio de possíveis acordos 
com o Brasil. Essas informações incluem aspectos históricos e estrutura governamental, 
além de perfil tarifário, incluindo quotas tarifárias e restrições quantitativas, estrutura de 
regulação de medidas técnicas e sanitárias e fitossanitárias, incluindo meio ambiente; as 
políticas de sustentabilidade; regulação de serviços, de propriedade intelectual, 
investimentos, bem como acordos internacionais de comércio. Ao discorrer essas 
informações, apresenta-se, quando relevante, paralelo com a realidade brasileira. 

Os textos permitem identificar diferenças e semelhanças de medidas de comércio 
entre os países sob análise de modo a aprofundar o conhecimento dos principais temas do 
processo de negociação e explicitar os possíveis pontos sensíveis a serem superados. 

O presente Caderno tem como objetivo fazer um estudo sobre o perfil comercial de 
Cingapura, abordando, primeiramente, um histórico do país, bem como seu perfil tarifário, 
além das barreiras técnicas, medidas sanitárias, fitossanitárias e ambientais, barreiras 
técnicas ao comércio, medidas ambientais. Também traça um panorama do setor de serviços 
do país, abordando o setor financeiro, de comunicações e de transporte, além do turismo e 
de comércio digital. Ainda há uma seção sobre o regramento sobre propriedade intelectual, 
com os principais compromissos internacionais de Cingapura na matéria, em áreas como 
direitos autorais e conexos, propriedade industrial e indicações geográficas. Por fim, ainda 
conta com uma seção sobre investimentos e acordos preferenciais de comércio em 
Cingapura. 
 
 

       
 

 
 


