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RESUMO 

Este trabalho busca analisar o crescimento e o desenvolvimento de Cingapura 

após sua independência. Para isso, é feito uma análise histórica do país, atribuindo 

importância em suas características geográficas, econômicas, populacionais, culturais e 

sociais. Cingapura não possui um setor agrícola representativo; sua economia está 

baseada na industrialização e no setor financeiro. O desenvolvimento de tais atividades 

se deu através de fortes políticas de planejamento e rígidas instituições reguladoras. 

Cingapura evoluiu de uma economia de entreposto comercial para um dos maiores 

centro financeiro do mundo. Apresenta altos índices de PIB per capita, sendo este de 

US$50.000, em 2011. Este país possui o porto mais movimentado do mundo em 

movimentação de container. Desse modo, as indústrias são baseadas em atividades de 

alto valor agregado e a atração de empresas estrangeiras se deu devido à estabilidade do 

país, o que auxiliou no crescimento do mesmo. 

 

ABSTRACT 

This paper analyzes the growth and development of Singapore after its 

independence. For this, we made a historical analysis of the country, attributing 

importance in their geographic, economic, demographic, cultural and social. Singapore 

does not have a representative agricultural sector; its economy is based on 

manufacturing and the financial sector. The development of such activities was through 

strong planning policies and stringent regulatory institutions. Singapore economy has 

evolved from a trading post to a major financial center worldwide. Shows high rates of 

GDP per capita, which is $ 50,000 in 2011. This country has the world's busiest port for 

container handling. Thus, industries are based on activities with high added value and 

attraction of foreign companies was due to the stability of the country, which helped the 

growth of it. 
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Introdução: 

 

Cingapura tem apresentado um alto desenvolvimento e crescimento devido a 

investimentos e, principalmente, investimentos direto estrangeiros. Estatísticas mostram 

que ao longo do século XX o PIB per capita a preços constantes teve uma taxa média de 

crescimento de 6,5% ao ano (a mais alta do mundo). O PIB per capita de Cingapura, em 

1995, era de US$ 26.730 e excedia os níveis de renda de países como Reino Unido, 

Canadá e Itália. As taxas de investimentos depois de subirem constantemente nos anos 

de 1960 e 1970, nos anos de 1980 era regularmente a maior do mundo e atingia em 

média 42,5% do PIB. (ERMISCH e HUFF, 1999). 

Segundo o Departamento de Estatísticas de Cingapura, as taxas de crescimento 

do PIB de Cingapura estiveram em torno de 12,6%, de 1966 a 1973; em média de 9,2%, 

de 1987 a 1997 e de 6% de 2000 a 2012. 

Cingapura se destaca entre os tigres do leste asiático, que são: Hong Kong, 

Coréia do Sul e Taiwan. Esta nação teve altas taxas de crescimento do PIB e fortes 

políticas de intervenção do governo. O intervencionismo tem sido acompanhado por um 

sistema político de notável continuidade, que auxiliou nesse progresso. De tal modo, 

Cingapura ganhou independência britânica, em 1959, e o partido político People´s 

Action Party (PAP) ganhou força e tem se mantido no poder dessa república 

parlamentarista. (HUFF, 1995).   

No entanto, o conjunto de habilidades nacionais é uma questão política 

fundamental para todos os países, pois há uma forte relação entre investimento em 

capital humano e crescimento econômico. A necessidade de melhorar a qualidade dos 

recursos humanos é importante para os países em desenvolvimento na atração de 

investimento direto estrangeiro, embora, atualmente, o mundo em desenvolvimento 

esteja baseado cada vez mais na produção industrial. Cingapura manteve programas de 

qualificação de sua força de trabalho, o que certamente contribuiu para o seu 

crescimento. O sistema de desenvolvimento de competências contribui para que 

Cingapura mantenha alto índice de desenvolvimento de recursos humanos. Além disso, 

a colaboração entre os setores público e privado ajudam no fortalecimento da 

administração e organização das instituições de desenvolvimento de habilidades. 

(KURUVILLA, et al., 2002).   
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Porque Cingapura apresentou um crescimento e desenvolvimento acelerado após 

sua independência? Esta é a questão que conduzirá esta pesquisa, pois Cingapura 

apresentou um alto índice de desenvolvimento econômico em um curto período de 

tempo. Desse modo, o propósito desse trabalho é analisar os fatores macroeconômicos 

que determinaram esse rápido crescimento econômico.  
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Capítulo 1: Aspectos Gerais de Cingapura. 

 

Esse capítulo busca contextualizar Cingapura do ponto de vista histórico, 

econômico e social, a fim de permitir que o leitor faça uma análise mais detalhada desse 

país, e assim, obter maiores informação que os auxiliarão nos estudos dos próximos 

capítulos. 

Devido à localização estratégica de Cingapura entre os oceanos Índico e 

Pacífico, o inglês Stamford Raffles, representante da Companhia das Índias Orientais, 

propôs desenvolver a região sul de Cingapura e transformou-a, em 1819, num 

entreposto comercial e de abastecimento de navios. Em 1824, esse território já fazia 

parte das colônias britânicas, mas durante a Segunda Guerra Mundial, o império japonês 

invadiu a Malásia e dominou Cingapura até setembro de 1945, quando o Japão foi 

derrotado e os ingleses retomaram suas terras. Em 1963, ganhou independência da 

Inglaterra e formou, juntamente com a Federação Malaia, Sarawak e Sabá, a Federação 

da Malásia. Mas essa união terminou em agosto de 1965 e Cingapura tornou-se uma 

república independente. Cingapura é uma cidade-estado pouco maior que o Vaticano e 

Mônaco (SERRA, 1996). 

A república de Cingapura é o menor país do sudeste asiático e está situada ao 

extremo sul da península malaia. Segundo o departamento de estatísticas de Cingapura a 

cidade-estado possui uma extensão de 715,8 km2, uma população total de 5,3 milhões 

de habitantes, com uma taxa anual de crescimento de 2,5% e densidade populacional de 

7.422 pessoas por km2. O país tem uma taxa bruta de natalidade de 10,1 e 4,5 de 

mortalidade para cada 1000 habitantes. Já a taxa de mortalidade infantil é de 1,8 para 

1000 nascidos vivos. A taxa de alfabetização para os residentes com 15 anos ou mais 

atinge 96% da população, o PIB a preços correntes é de, aproximadamente, 341 milhões 

de dólares de Cingapura1, o PIB per capita a preços correntes é de S$264.310. A 

variação percentual anual do PIB é de 1,3% e a taxa inflacionária corresponde a 4,6%3.  

                                                           
1 Segundo o Banco Central do Brasil, 1,2247 Dólares de Cingapura = 1 Dólar dos EUA 
e 1,7003 Reais do Brasil = 1 Dólar de Cingapura. Data utilizada para cotação: 
20/11/2012. 

2 S$= Dólar de Cingapura 

3 Department Statistics of Singapore. 
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A rápida evolução de Cingapura, a partir de um modesto posto de comércio em 

domínio colonial que mesmo pós-independência se encontrava em condição de 

subdesenvolvimento, evidencia um caso de notável sucesso de crescimento e 

desenvolvimento de uma nação que se tornou próspera e experimentou uma das maiores 

taxas de crescimento de todo o mundo. Nas últimas três décadas, seu Produto Interno 

Bruto (PIB) cresceu a uma taxa média anual de, aproximadamente, 7,6%, durante o 

período de 1970-2005. O setor de serviços cresceu entre 2002 e 2005 em torno de 5% e 

é responsável por mais de 60% do valor adicionado bruto de Cingapura, enquanto o 

setor manufatureiro cresceu, no mesmo período, a uma taxa de 8,5% e contribui com 

25% sobre o valor agregado bruto do país. Desse modo, há políticas conscientes por 

parte do governo em manter os setores de serviços e manufaturas como “os motores” do 

crescimento econômico (RAJAN e THANGAVELU, 2009). 

Cingapura é altamente dependente do comércio entreposto de mercadorias para 

seu desenvolvimento, ou seja, das exportações e importações, devido à falta de recursos 

naturais. Assim, a cidade-estado vem construindo suas redes de comércio global; adotou 

políticas de livre comércio com restrições de fronteiras por razões ambientais, de 

segurança e saúde; e busca ampliar setores, tal como o de produtos farmacêuticos, que 

passou de 6% em 1994 para 12% em 20054. No entanto, pontos estratégicos para o 

desenvolvimento tratado pelo governo de Cingapura são: o conhecimento, a criatividade 

e o empreendedorismo. O empreendedorismo é um fator determinante para o 

crescimento econômico em uma economia baseada no conhecimento. Sendo assim, o 

governo dessa cidade-estado criou um ambiente propício para promover o aprendizado 

e a experimentação do estilo empreendedor, criando incentivos especialmente na área de 

alta tecnologia. Em 1999, foi lançado o projeto de empreendedorismo tecnológico 

chamado de T21, que abrange quatro áreas críticas para seu êxito, que são: educação, 

instalações, regulamentos e financiamento. Essa estratégia auxiliou o país a receber 

investimentos estrangeiros e desenvolver indústrias de capital de risco, que é um dos 

principais provedores de liquidez, em uma economia baseada no conhecimento5. 

A falta de recursos naturais tornam as exportações e importações fundamentais 

para Cingapura, pois este depende do comércio internacional de mercadorias para 

                                                           
4 Ministério das Relações Exteriores do Brasil.  

5 Asian Productivity Organization. 
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desenvolver-se. Esse fato é fundamental para o desdobramento da história desse país, 

que não possui setor agrícola e nem população rural. O setor de serviços corresponde a 

73% do PIB e o setor industrial a 27%, já que a produção agrícola é inexistente. 

Cingapura é a 37ª economia mundial, com PIB nominal de US$ 260 bilhões, em 2011. 

Assim, a cidade-estado é o 5º país mais rico do mundo, em relação ao PIB per capita; 

possui um dos maiores portos da Ásia e do mundo, em movimentação de container; é o 

quarto maior centro financeiro do mundo, ficando atrás de Londres, Nova York e 

Tóquio; terceiro maior centro de refino de petróleo, depois de Roterdã e Houston6.  

Desde 1960 o continente asiático, o maior e mais populoso dos continentes, 

tornou-se mais rico mais rápido do que qualquer região do mundo. Na década de 1970, 

Cingapura se juntou às fileiras de Hong Kong, Coréia do Sul e Taiwan, entre os países 

recém-industrializados da Ásia. Estes países apresentaram um acelerado processo de 

industrialização e devido a sua localização, agressividade administrativa, poderoso e 

intimidador desempenho econômico ficaram conhecidos como os tigres asiáticos. 

Debates buscaram razões para tal sucesso e levantaram questões sobre o futuro dessa 

região. Estes debates basearam-se em argumentos teóricos de contabilidade do 

crescimento e para tal contabilização utilizou-se como base os seguintes elementos: 

capital, trabalho e tecnologia, uma vez que estes contribuem para a produção de bens e 

serviços. Nesse contexto, capital e trabalho referem-se aos fatores de produção, ou seja, 

força de trabalho e bens de capital. Por sua vez, tecnologia são os métodos empregados 

pelo capital e trabalho na produção eficiente de bens e serviços. Levando em 

consideração que os três fatores são importantes para economias em crescimento, a 

questão central de tais debates buscava a relação de cada elemento com o crescimento, 

já que alguns acreditavam que os aumentos da mão de obra e de capital explicavam todo 

o crescimento e outros estavam convencidos de o uso de tecnologia eficiente era a 

resposta para o crescimento. (SAREL, 1996) 

Segundo Sarel (1996), através da estrutura de contabilidade do crescimento é 

possível descrever matematicamente a contribuição desses três elementos na produção 

global de uma economia. A formulação tradicional da equação do crescimento mostra 

que uma taxa significativa e sustentada do progresso tecnológico é o único caminho 

possível, em longo prazo, para uma economia alcançar taxas sustentadas de crescimento 

                                                           
6 Ministério das Relações Exteriores do Brasil. 
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da produção por pessoa. O crescimento através do progresso tecnológico é conhecido 

como crescimento intensivo.  Já o aumento da produção por aumento do insumo capital 

e trabalho é chamado de crescimento extensivo, que por sua vez é limitado, pois mais 

crescimento no capital do que no trabalho conduz a taxas decrescentes do capital e a 

força de trabalho não pode ser aumentada indefinidamente. Logo, para uma economia 

obter crescimento permanente deve-se melhorar continuamente sua tecnologia.  

Em estudos Solow (1956) revela que a acumulação de capital e um aumento da 

taxa de participação de trabalho teve um efeito relativamente menor, enquanto o 

progresso tecnológico foi responsável pela maior parte do crescimento da produção por 

pessoa. Portanto, para Sarel (1996), o progresso tecnológico é o responsável pelas altas 

taxas de crescimento alcançadas pelos países do leste asiático. Assim, essas economias 

conseguiram atingir tais taxas porque aprenderam usar a tecnologia mais rápida e mais 

eficiente do que seus concorrentes.  

Segundo Rodrigues et al. (2009), uma das razões do crescimento dos países do 

leste asiático foi que eles seguiram uma estrutura de industrialização voltada para 

exportações através de zonas econômicas que operam com desoneração de tributos. 

Assim, “(...) o crescimento rápido das economias asiáticas é muito mais orientado para 

as exportações que outros países em desenvolvimento, particularmente da América 

Latina e Sul da Ásia.” (KRUGMAN, 2001, p. 279). Esses países possuem um modelo 

de industrialização conhecido como “Industrialização Orientada para Exportação”- IOE, 

ou seja, as indústrias transnacionais que se estabeleceram nesses países e as indústrias 

locais instalaram parques industriais com produção destinada ao mercado externo. Em 

Cingapura, os setores industriais e de serviços são muito fortes e tornaram-se os pilares 

da economia. Assim, existe uma vasta gama de empresas, com um foco particular em 

atividades de alto valor agregado. O desenvolvimento econômico desse país obtém forte 

apoio do governo, que proporciona infraestrutura necessária, como: transporte, 

telecomunicações e energia; financia instalações industriais e altos investimentos em 

educação e qualificação profissional. Além do mais, foram criadas Zonas de 

Processamento de Exportações (ZPE), com doações de terrenos e isenções de impostos, 

como forma de atrair indústrias transnacionais. (RODRIGUES, et al., 2009)  

 

1.1 Aspectos Geográficos 
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Cingapura é uma república do sudeste da Ásia de 715,8 Km2 a norte do equador. 

A ilha se localiza ao longo do estreito de Malaca e esse fato contribuiu para o 

crescimento de Cingapura como centro de comércio, comunicação e turismo. Essa 

cidade-estado se conecta aos principais destinos ao redor da Ásia e do Pacífico, através 

do aeroporto Changi, que trabalha com mais de 100 companhias aéreas internacionais, 

ligando 220 cidades e 60 países do mundo. Assim, Cingapura é porta de entrada do 

mundo para o Sudeste Asiático7.  

 

 

Figura 1- Sudeste Asiático 

 
Fonte: Wikitravel (2012) 

 

 

                                                           
7 Singapore Cooperation Programme. 
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Figura 2- Cingapura 

 
Fonte: Google Imagens (2012) 

 

1.2 Aspectos Climáticos 

 

Assim como o sudeste asíatico, Cingapura possui um clima quente e úmido, suas 

temperaturas se encontram entre 20°C e 35°C. País de clima equatorial, típico das 

regiões intertropicais, possui alta umidade relativa do ar, temperatura uniforme e chuvas 

abundantes. Não há estações definidas, mas pode-se classificar que de junho a julho 

tem-se os meses mais quentes, enquanto novembro e dezembro há o período de 

monções úmidas e de agosto a outubro ocorrem as neblinas.8 

 

1.3 Aspectos Populacionais 

 

As estatísticas de 2012 do Departamento de Estatísticas de Cingapura revelam 

que a população total de Cingapura é de 5,3 milhões de habitantes e esta possui um 

crescimento anual de 2,5%. O total de residentes é de 3,8 milhões, como mostra o 

gráfico -1. A taxa de crescimento da população de residentes é de 0,8%. 

                                                           
8 Department of Statistics Singapore. 
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Gráfico-1: População de Residentes 

 

 
Fonte: Departamento de Estatísticas de Cingapura (2012) 

 

Cingapura é uma cidade-estado cosmopolita, que agrega diferentes culturas e 

línguas. Essa nação é composta por, aproximadamente, 74,2% de chineses, 13,3% de 

malaios, 9,2% de indianos e 3,3% de outros (europeus, árabes, americanos, etc). Tem-se 

como línguas oficiais: o inglês, o malaio, o mandarim e o tâmil. Este país possui uma 

densidade populacional de 7.257 habitantes por Km2, considerada a maior do mundo. A 

população residente tem uma faixa etária que pode ser divida em: 885.200 pessoas estão 

abaixo de 20 anos de idade; 2,554 milhões entre 20 e 64 anos e 378.600 acima de 65 

anos. Além disso, pode-se afirmar que há 970 homens a cada 1.000 mulheres, 

relacionados à população residente. A taxa bruta de natalidade é 9,5 e a taxa bruta de 

mortalidade é de 4,5, ambas para cada 1.000 habitantes residentes e a mortalidade 

infantil apresenta uma taxa em que há 2 mortos para cada 1.000 nascidos vivos. A 

expectativa de vida ao nascer é, em média, de 82 anos, mas como mostrado no gráfico-2 

a seguir, tem-se que para homens e mulheres, respectivamente, a expectativa de vida é 

de 79,6 e de 84,3 anos. Nos anos de 1980, 1990 e 2011 considera-se o total da 

população residente para base de cálculo9.   

                                                           
9 Department of Statistics Singapore. 
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Gráfico-2: Expectativa de Vida ao Nascer 

 

 

Fonte: Departamento de Estatísticas de Cingapura (2012) 

 

Gráfico-3: Nível Educacional 

 

 

Fonte: Departamento de Estatísticas de Cingapura (2012) 

  

A taxa de alfabetização encontra-se em 96,1%, considerando habitantes 

residentes acima de 15 anos de idade, sendo destes 98,1% homens e 94,1% mulheres. 

Segundo indicadores, 66,6% dos residentes, não estudantes e acima de 25 anos, 

possuem qualificações secundárias ou de nível superior. Esta característica é constituída 

de uma taxa de 69,7% por homens e 63,7% por mulheres. O gráfico-3, acima, mostra o 

nível educacional da população de residentes, acima de 25 anos e não estudantes. 

Abaixo do nível secundário tinha-se 46,9% da população, em 2001, que passou para 
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33,4%, em 2011. Em relação ao nível secundário a porcentagem era de 24,1, em 2001, e 

19,6%, em 2011. O nível pós-secundário, que não corresponde ao nível superior, 

ocorreu de 6,6%, em 2001, para 8,9%, em 2011. Dos residentes 8,9%, em 2001, 

possuíam diploma e qualificações profissionais, já, em 2011, essa taxa atingiu 13,6%.  

No gráfico-3, as pessoas que possuem escolaridade em nível universitário passaram de 

13,6%, em 2001, para 24,5% no ano de 2011. Os indicadores sociais de Cingapura 

apontam que há 18 médicos para cada 10.000 pessoas, uma proporção de 110 carros 

privados e 1.496 telefones móveis ambos a cada 1.000 pessoas e uma taxa de 

criminalidade de 606 a cada 100.000 habitantes10. 

 

1.4 Aspectos Políticos 

 

Em 1959, antes da independência de Cingapura, os britânicos concederam ao 

território um estatuto que lhe garantia autonomia interna, exceto no que dizia respeito à 

defesa e relações internacionais. Cingapura é um país multi-partido, mas há uma força 

dominante do “People´s Action Party” (Partido de Ação Popular – PAP) desde a 

independência, que garante regularmente mais de 60% dos votos dos cingapurianos. 

Pode-se dizer que os partidos de oposição do “People´s Action Party” (PAP) têm 

dificuldades de ganhar espaço político devido ao controle existente do PAP e das 

promessas que estes fazem de aumentar os investimentos para o eleitorado que votar 

neste partido. Então, tinha-se no poder o principal partido político, People´s Action 

Party (PAP), representado por Lee Kuan Yew, que se manteve no cargo de Primeiro 

Ministro de 1959 a Novembro de 1990. O Primeiro Ministro juntamente com o Ministro 

de Finanças, Goh Keng Swee, moldou o percurso político e econômico do país, 

levando-o de uma condição de subdesenvolvido, em que o rendimento per capita, em 

1960, atingia US$ 428, para um país desenvolvido que, em 2012, alcançou um PIB per 

capita de S$ 64.310. Assim, a partir da independência, em termos políticos 

administrativos, Cingapura se tornou uma República com sistema parlamentar de 

Governo. O presidente é o Chefe de Estado, eleito pelo povo a cada seis anos. O 

Primeiro Ministro é o chefe do Governo, eleito de acordo com o sistema parlamentar, 

                                                           
10 Department Statistics of Singapore. 
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respondendo politicamente perante o mesmo. Os membros eleitos do parlamento 

servem como intermediário entre a comunidade e o governo11.  

Atualmente, o presidente de Cingapura é Tony Tan e o primeiro ministro é Lee 

Hsien Loong e essa cidade-estado é conhecida pelo conservadorismo de seus líderes e 

seus estritos controles sociais, pois apesar de os cingapurianos desfrutarem de um alto 

padrão de vida, eles estão submetidos a um rigoroso sistema de punição para atos 

considerados anti-sociais. E segundo o Ministério das Relações Exteriores do Brasil, o 

sistema político de Cingapura tem sido crucial para a estabilidade social e o progresso 

econômico desse país (BBC News - Ásia).  

 

No próximo capítulo, serão discutidas as políticas utilizadas pelo governo para 

que Cingapura alcançasse tanto sucesso em tão pouco tempo, da sua independência até 

os dias de hoje.  

                                                           
11 Ministério das Relações Exteriores do Brasil. 
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Capítulo 2: Políticas utilizadas para o desenvolvimento de Cingapura. 

  

Antes de analisar os resultados da política econômica em direção ao 

desenvolvimento, cabe ressaltar que este difere, em grande medida, de crescimento 

econômico. Enquanto o crescimento econômico diz respeito ao aumento da capacidade 

produtiva de uma economia – bens e serviços – e da força de trabalho, bem como da 

receita nacional e do aperfeiçoamento tecnológico, o desenvolvimento pressupõe uma 

melhoria da qualidade de vida dos cidadãos que serão diretamente afetados por uma 

determinada política econômica. A teoria econômica tradicional mede o nível de 

desenvolvimento de uma sociedade através do PIB, assim o objetivo dos governos é 

alcançar altos valores de PIB, pois estes representam a riqueza de uma nação. Mas isso 

não significa que uma sociedade rica possua igualdade entre sua população, por isso o 

modelo de desenvolvimento baseia-se na expansão das melhorias da qualidade de vida 

das pessoas. (Sen, 2000). 

Em Cingapura nota-se um alto crescimento econômico, que são baseados em 

bens e serviços e, também, um elevado nível de desenvolvimento relacionado à 

qualidade de vida da população cingapuriana. De tal modo, em 1956, as estimativas de 

renda nacional já mostravam que a renda per capita do país havia crescido rapidamente 

desde 1948, provavelmente três vezes mais do que a do Reino Unido. Assim, a 

prosperidade se espalhou e a classe média se tornou realmente substancial. Em 1963, 

Cingapura juntou-se com a federação Malaia e formou a federação da Malásia. A 

separação, em 1965, causou choques macroeconômicos para a nova República de 

Cingapura e o principal problema criado foi um significativo desemprego. A partir 

disso, essa cidade-estado foi capaz de fechar suas fronteiras e regular seus fluxos de 

trabalho, a fim de prevenir uma erosão da crescente renda per capita através da 

imigração circulante da região. A localização geográfica de Cingapura liga rotas de 

comunicação entre o Oriente e o Ocidente e a lacuna ocupada por este país que cria uma 

ponte de ligação entre os maiores centros financeiros do mundo, como: Londres, Nova 

York, Hong Kong e Tóquio, têm sido explorados para promover o desenvolvimento 

econômico. (HUFF, 1995). 

Segundo Favarin et al. (2012), no período pré-1960, Cingapura tinha uma 

economia baseada no comércio internacional, pois sua localidade permite rotas que 
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ligam o Índico ao Pacífico. Assim, tem-se o início das instalações de indústrias navais e, 

com o desenvolvimento da atividade portuária, surgem as indústrias de reparos de 

navios, entre outras. Desse modo, tem-se o desenrolar do processo de industrialização. 

A industrialização foi a base do crescimento econômico de Cingapura. Para manter-se 

economicamente relevante perante a economia global, foi indispensável o planejamento 

econômico, a fim de prever demandas futuras e capturar os benefícios de primeiro 

entrante, adiantando-se em respeito aos concorrentes. No desenvolvimento de sua 

indústria naval, o governo foi fundamental no processo contínuo de planejamento e 

implantação de políticas públicas, que garantiu a competitividade da indústria de 

Cingapura relacionada a bens e serviços, a sobrevivência a sucessivas crises, e sua 

dispersão internacional. 

Entretanto, após a conquista da autonomia em 1959, Cingapura enfrentou vários 

problemas econômicos e sociais, tais como: alto desemprego, instabilidade social, baixo 

crescimento econômico e dificuldades na retomada da atividade de entreposto 

comercial. Com o crescimento expressivo da população economicamente ativa de 28% 

ao ano, o desemprego era o fator que dificultava o desenvolvimento desse país. 

Contudo, o processo de industrialização foi baseado em alguns documentos, sendo um 

deles o estudo feito, em 1955, pelo Banco Internacional para a Reconstrução e o 

Desenvolvimento (BIRD); o outro, conhecido como Lyle Report, realizado em 1959 no 

âmbito do Plano Colombo, pelo canadense F. J. Lyle. E o último e mais relevante foi o 

Winsemius Report, de 1961, realizado por Albert Winsemius numa missão da 

Organização das Nações Unidas sobre o potencial de industrialização de Cingapura. 

(FAVARIN et al., 2012). 

Segundo os estudos do BIRD e do Lyle Report apud Favarin et al. (2012), o 

problema de desemprego crescente, devido o aumento da população ativa, deveria ser 

solucionado através da industrialização, e um fator importante para auxiliar no 

desenvolvimento do setor seria a expansão da zona de comércio, ou seja, defendiam 

uma união entre Cingapura e Malásia para expandir o mercado interno de consumo para 

promover a indústria local, fundamental para a obtenção do sucesso econômico. O 

documento nomeado Winsemius Report, guiado por Albert Winsemius, é o relatório de 

maior importância para as ações do governo de Cingapura, pois abrangia diretrizes para 

o sistema político, para as variáveis macroeconômicas, para instituições e, também, 

auxiliava a expansão da indústria manufatureira através medidas operacionais. Além 
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disso, esse documento trazia as indústrias que poderiam alcançar êxito no país e, 

portanto, deveriam ser estimuladas. Essas indústrias eram: têxtil, química, e, sobretudo, 

a indústria naval, que Cingapura já era experiente.  

Albert Winsemius, um economista holandês, foi conselheiro econômico de 

Cingapura de 1961 a 1984, auxiliou os planejadores do governo, liderou pesquisas para 

descobrir o potencial de Cingapura a fim de formular estratégias de desenvolvimento 

nacional e propôs um plano de desenvolvimento de 10 anos, com o seguinte lema: 

expectativas e realidade, para transformar Cingapura em um centro de produção e 

industrialização a partir de um porto de comércio. Os pontos enfatizados por ele 

consistiam na criação de postos de trabalho e na atração de investimentos estrangeiros. 

Indústrias de trabalho intensivo foram expandidas, programas de habitação pública 

foram criados para reforçar a imagem do país, a fim de aumentar a atração 

internacional. Ainda, para garantir confiança dos investidores ao governo de Cingapura, 

foi aconselhado que a estátua de Stamford Raffles12, quem transformou Cingapura em 

entreposto comercial em 1819, fosse mantida como símbolo da herança britânica 13. 

Segundo o Instituto Internacional para estudantes da Ásia (IIAS), o processo de 

industrialização de Cingapura teve como principais fatores de sucesso as políticas 

públicas e a intensa interferência do governo na economia. Com isso, destacam-se cinco 

pontos cruciais utilizados para desenvolver Cingapura.  Primeiramente, a busca pelo 

desenvolvimento de empresas de pequeno porte para a ampliação do mercado interno 

levou à criação de indústrias de baixo valor agregado. O incentivo foi para as indústrias 

de camisetas e pijamas, pois poderiam agregar mão de obra feminina como força de 

trabalho. Não há estudos evidenciando a contribuição das mulheres no processo de 

industrialização, mas pode-se enfatizar o baixo custo dos aluguéis das máquinas e a 

experiência que as mulheres tinham no domínio das mesmas, ou seja, esses fatores, ao 

menos, auxiliariam no crescimento e desenvolvimento do mercado interno. Um segundo 

ponto da fase de aprimoramento da economia de Cingapura, citado no IIAS, consistiu 

                                                           
12 Stamford Raffles foi um inglês nascido a bordo de um navio mercantil na costa da 
Jamaica, em 06 de Julho de 1781.  Ele prestava serviços para a Companhia Britânica 
das Índias Orientais e ficou conhecido como fundador de Cingapura, em 1819. Ele 
morreu na Inglaterra, em 05 de Julho de 1826. Fonte: http://brasil-
europa.eu/Revista/127/Stamford-Raffles.html. (Acesso em: 09/11/2012). 

13 International Institute for Asian Studies (IIAS). 
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na criação, em 1960, do Housing & Development Board (HDB). Este programa 

habitacional foi iniciado num momento de crise para substituir Singapore Improvement 

Trust, no qual somente 9% da população viviam em habitações do governo e muitos 

ainda estavam vivendo em favelas insalubres constituídas em assentamentos em 

condições de posseiros. Com o intuito de solucionar a crise, o HDB construiu 21.000 

apartamentos em menos de três anos. Em 1965, já havia construído 54.000 

apartamentos. E em 10 anos de formação, o HDB havia resolvido o problema 

habitacional. Atualmente, 82% dos cingapurianos vivem em habitações 

governamentais14. Pode-se dizer que os difíceis objetivos de habitação alcançados 

refletem de boas estratégias utilizadas pelo poder público, tais como: a responsabilidade 

de planejamento e alocação de recursos sob domínio de uma única agência (HDB), o 

que a tornou eficiente na obtenção de terras, materiais e mão de obra para a construção 

em grande escala, podendo otimizar os resultados e alcançar economias de escala. Uma 

completa abordagem habitacional foi adotada desde o planejamento, a montagem até a 

construção. Isso foi visto como um conjunto harmonioso de gestão, atribuição e 

manutenção. E os apoios político e financeiro do governo, baseado em uma legislação 

sólida, auxiliaram o sucesso do programa. Em terceiro lugar, pode-se salientar o 

processo de educação para desenvolver trabalhos técnicos e auxiliar na especialização 

da mão de obra que se responsabilizaram pela modernização desse país e atraiu várias 

empresas, como: Phillips, Shell e Esso. A Phillips estabeleceu fábricas de produção em 

Cingapura, em 1951. Pioneira como investidora, conquistou o sucesso paralelamente ao 

crescimento econômico do país, além de gerar empregos, auxiliou na infraestrutura e na 

base tecnológica; atualmente, é uma das grandes investidoras do país. O quarto fator 

responsável pelo seu êxito foi tornar-se um centro financeiro internacional, pois possui 

uma elevada concentração de instituições financeiras e mercados de capitais. 

Diferentemente de outros países do sudeste asiático, Cingapura adotou uma estratégia 

de centro financeiro voltado para o exterior. As instituições financeiras estrangeiras e as 

instituições não bancárias aumentaram de menos de 100 em meados de 1970 para quase 

450 em 1990. Esse crescimento levou a uma alta concorrência e assim houve a 

necessidade de atualização, capacitação e modernização dos sistemas locais. Segundo 

                                                           
14 Housing & Development Board-HDB InfoWEB. 
http://www.hdb.gov.sg/fi10/fi10320p.nsf/w/AboutUsHDBHistory?OpenDocument.   
(Acesso: 10/11/2012). 
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Albert Winsemius, havia uma lacuna no mercado financeiro com intervalo de algumas 

horas em que as maiores bolsas de valores se encontravam fechadas e esse intervalo foi 

preenchido por Cingapura. As negociações começam às 9 horas da manhã em Zurique, 

na Suíça. Uma hora depois Londres se abre. Nova York já está aberta quando Londres 

se fecha. Quando as negociações terminam em Wall Street, a bolsa de São Francisco (na 

costa oeste dos Estados Unidos) ainda está ativa e após seu fechamento há o intervalo 

que foi ocupado por Cingapura. Esse foi um dos fatores de sucesso desse país. A 

primeira bolsa financeira de futuros asiática foi criada em 1984 e a bolsa de câmbio 

internacional de Cingapura, Simex, teve como exemplo a bolsa de Chicago, Chicago 

Mercantile Exchange (CME). O quinto ponto relacionado ao crescimento de Cingapura 

foi transformar o país em um ponto de transporte internacional. Foi construído o 

aeroporto internacional de Cingapura, chamado Changi Airport, que é o maior do 

sudeste asiático, o mais movimentado de toda a Ásia e um dos melhores do mundo. 

Esse aeroporto comporta mais de 100 companhias aéreas internacionais que ligam, 

aproximadamente, 220 cidades e 60 países. Cerca de 46,5 milhões de passageiros 

transitaram nesse aeroporto em 201115. Sendo assim, o governo tem políticas que 

incentivam a atração de investimento direto estrangeiro. (IIAS). 

A primeira tentativa de aprimorar a economia transformou o mercado de 

trabalho então abundante, em 1960, para um fator escasso, em 1970. Com isso, pressões 

inflacionárias poderiam desgastar a competitividade do mercado cingapuriano frente ao 

global devido ao pleno emprego. De tal modo, o governo começou a controlar a oferta e 

demanda de mão de obra do país. Houve a entrada de estrangeiros para suprir a escassez 

de trabalhadores e o incentivo para a mudança nas atividades intensivas à mão de obra 

direta para atividades baseadas em capital e tecnologia. Essa mudança gerou estímulos 

para a modernização das indústrias existentes e criação de novas indústrias 

fundamentadas em capital intensivo e alta tecnologia. Na década de 1970, a 

modernização e a ampliação da capacidade industrial desse país foram retardadas em 

1973 pela primeira crise do petróleo. Juntamente com a recessão mundial, Cingapura 

sofreu com a desaceleração do crescimento econômico. (FAVARIN et al., 2012). 

                                                           
15 Changi Airport Singapore. http://www.changiairport.com/our-business/about-changi-
airport;jsessionid=CF5692B45A13A31E61DC2803ED952215 (Acesso: 10/11/2012) 
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O fluxo de investimentos estrangeiros caiu drasticamente de S$708 milhões16, 

em 1972, para S$376 milhões em 1973. As taxas de crescimento econômico passaram 

de 6,1% para 4,1% (1974-75). Com a insegurança, devido à crise, as indústrias 

caracterizadas por mão de obra intensiva foram mantidas e políticas de manutenção dos 

salários para garantia dos empregos foram priorizadas. Em meados de 1976, a economia 

de Cingapura retomou o crescimento que apresentou taxas de 7,1%. Entre os anos de 

1974 e 1979, as taxas do PIB se apresentavam superiores a dos países em 

desenvolvimento. Esse crescimento tinha por razões o setor de construção, que estava 

recebendo grandes investimentos do governo para o desenvolvimento de infraestrutura, 

e o setor financeiro, que vinha sendo estimulado pelas autoridades do Estado desde 

196817.  

  Segundo Roberts (2000), o setor financeiro é uma parte muito importante para 

a economia de Cingapura e contribui com 15% do PIB do país. Sendo assim, esse setor 

seria fundamental para o processo de industrialização, além de que é um setor que 

necessita de alta qualificação e traz altos ganhos. De tal modo, nas décadas de 80 e 90, 

esta cidade-estado serviu como centro de captação de recursos para seus vizinhos 

(Malásia, Filipinas e Tailândia). Desse modo, há vários fatores que contribuem para o 

sucesso do setor financeiro de Cingapura, como: a estabilidade política, a disciplina 

cívica, sua potente força de trabalho qualificada, o rigor de suas autoridades regulatórias 

e, sem dúvida, seus meios de comunicação. Tem-se o aeroporto local, eleito como o 

melhor do mundo em viagens de negócios, como um grande exemplo de atrativo para os 

investidores.  O quadro a seguir mostra alguns indicadores de Cingapura como centro 

financeiro: 

                                                           
16 S$= Dólar de Cingapura. 

17 Department of Statistics Singapore. 
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Quadro-1: Cingapura como centro financeiro internacional- alguns indicadores 

VOLUME/NÚMERO POSIÇÃO MUNDIAL

NEGÓCIOS BANCÁRIOS INTERNACIONAIS
Empréstimos externos (Cingapura 1996) US$ 439 bilhões 8
Bancos estrangeiros presentes (Hong Kong 1995) 185 5
Sucursal, subsidiária, escritório de representações, etc
MERCADO DE CAPITAIS
Capitalização do mercado de títulos (Cingapura 1998) US$ 106 bilhões 22
Giro de ações estrangeiras (Cingapura 1996) Desprezível
GESTÃO DE ATIVOS
Ações de propriedade de investidores institucionais 
(Cingapura 1997) Desprezível
MERCADO MONETÁRIO
Transações cambiais (Cingapura 1998)
Movimento diário líquido US$ 139 bilhões 7
Contratos de derivativos (HKFE 1997)
volume mensal médio 2 milhões 19  

Fonte: Roberts (2000), adaptado. 

 

Como se pode destacar, no quadro-1, Cingapura ocupa a 8ª posição no ranking 

mundial em relação a empréstimos externos, o que corresponde a US$ 439 bilhões.  

Relacionado à capitalização do mercado de títulos, o país possuía, em 1998, um volume 

de 106 bilhões, ocupando a 22ª posição. O mercado monetário apresentava um 

movimento líquido diário de transações cambiais, também em 1998, da ordem de 139 

bilhões de dólares, na 7ª posição mundial. 

Em 1971, foi criada a Autoridade Monetária de Cingapura (AMC) 18, que é o 

banco central dessa cidade-estado e, segundo Roberts (2000), as funções da AMC são: 

formular e implementar as políticas monetária e cambial, se comportar como banco do 

governo, atuar como agente financeiro do governo e controlar a emissão dos títulos 

públicos, regulamentar e fiscalizar as instituições financeiras, oferecer redesconto para 

letras de câmbio bem como serviços bancários em geral para os bancos que nele 

mantêm contas correntes, além disso, atender as exigências de reservas e transformar 

Cingapura em um centro financeiro internacional através do desenvolvimento das 
                                                           
18 Monetary Authority of Singapore (MAS). Disponível em: 
http://www.mas.gov.sg/en/About-MAS/Overview-of-MAS.aspx. (Acesso: 10/11/2012). 
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atividades essenciais dessa área. A AMC é caracterizada como uma instituição 

reguladora autoritária, burocrática e rigorosa que tem como objetivo exigir o 

cumprimento das regras. 

A moeda local dessa cidade-estado, o dólar de Cingapura (SGD), é emitida e 

administrada pela AMC. Assim a Autoridade Monetária de Cingapura exerce um 

sistema de flutuação administrada para essa moeda, que é lastreada 100% em ativos 

externos (ouro e reservas oficiais). A taxa de câmbio não tem valor fixo, mas possui 

uma banda que oferece flexibilidade para variações de curto prazo no mercado de 

câmbio. Essa banda de variação permite que o governo identifique desequilíbrios 

cambiais e faça intervenções. O dólar de Cingapura tem apresentado uma tendência de 

valorização em relação às principais moedas globais, desde 198119. O país, de economia 

aberta e com ligações financeiras internacionais, prioriza a gestão da taxa de câmbio 

mais do que as taxas de juros e a oferta local de moeda. Além disso, a política monetária 

está centrada na administração da taxa de câmbio e tem-se como objetivo principal da 

política cambial, a estabilidade de preços. A paridade da moeda local é administrada de 

acordo com uma cesta de moedas, cuja ponderação está relacionada com o peso de cada 

uma delas no comércio externo ao país. O mercado monetário de Cingapura possui o 

mercado interbancário e o mercado de títulos públicos. O mercado interbancário opera 

somente com dólares de Cingapura, com recursos de curto prazo, em que os bancos 

locais tendem a ser emprestadores e os estrangeiros tomadores. Em 1987, o mercado de 

títulos públicos foi reestruturado e segue como exemplo, o mercado de títulos do 

Tesouro dos Estados Unidos. Como princípio, o foco era transformar Cingapura em um 

centro financeiro internacional, aumentando a competitividade do país perante o centro 

mundial. Para isso, ampliaram-se as oportunidades de investimento em renda fixa e, 

também, a liquidez do mercado secundário de títulos de renda fixa. Com essas ações 

buscavam-se aumentar o mercado de dívida para pessoas jurídicas. No entanto, 

Cingapura se tornou um importante centro de gestão de risco, aperfeiçoando e 

ampliando suas atividades de tesouraria e assim atraiu vários bancos que tinham suas 

unidades regionais de tesouraria em Hong Kong, que se mudaram devido aos custos 

operacionais e incerteza política. (Roberts, 2000). 

                                                           
19 Segundo, Monetary Authority of Singapore (MAS). 
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Para Roberts (2000), na década de 1990, os incentivos da AMC, a renda pessoal 

crescente dos cingapurianos, altos níveis de poupança pessoal, liberalização dos fluxos 

de capital, expansão dos serviços bancários e diversos outros fatores, fizeram com que a 

gestão de ativos crescesse significativamente.  Em 1997, Cingapura mostra seu 

fortalecimento como centro financeiro internacional, devido a incentivos criados para 

bancos, gestores de ativos e câmbio, além do que se reduziu, também, a tributação sobre 

transações em moeda estrangeira. Em 1999, foi criada “The Infocomm Development 

Authority of Singapore” (IDA), após a fusão do “National Computer Board” (NCB) – 

Conselho Nacional de Informática- e “Telecommunication Authority of Singapore” 

(TAS)- Autoridade de Telecomunicações de Cingapura. Essa junção está associada a 

grande convergência existente entre tecnologia de informação e o sistema de telefonia, 

essa criação busca auxiliar o desenvolvimento e crescimento sócio- econômico de 

Cingapura. 

Este país não pratica impostos, taxas ou sobretaxas sobre produtos exportados e 

importados, ou seja, é baseado no livre comércio. As medidas de controle de exportação 

(restrições e licenças) aplicam-se à saúde pública, segurança ou meio ambiente, ou para 

cumprir compromissos e obrigações internacionais. Entretanto, Cingapura tem uma 

economia voltada para o setor industrial, sendo os setores primários, como: agrícola e 

de mineração, praticamente nulos. Os setores mais relevantes da economia cingapuriana 

são: o financeiro, o de negócio e o naval. Em 2010, devido ao crescimento de 93% do 

segmento farmacêutico, a indústria biomédica foi a mais importante do setor 

manufatureiro, contabilizando cerca de 50% da produção do setor. O complexo 

industrial de Cingapura é composto por muitas multinacionais estrangeiras, e as 

empresas locais de grande porte contam com a intensa participação acionária do 

governo. Cingapura possui alta relevância por ser um centro regional, possuir um porto 

movimentado e, também, apresentar um elevado crescimento da indústria de 

eletrônicos. As exportações cingapurianas atingiram US$ 308 bilhões e as importações, 

US$ 269,8 bilhões, em 2010. As importações desse país foram, principalmente, da 

Malásia, EUA e China. Já, no mesmo período, as principais exportações foram para a 

Malásia, Hong Kong e China. O comércio entre Cingapura e o Brasil intensificou-se nos 

últimos anos, evoluindo de US$ 997 milhões, em 2004, para US$ 2,158 bilhões, em 
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2010. Os principais produtos exportados do Brasil para Cingapura, em 2010, foram: 

combustíveis, minerais, carnes e miudezas e ferro fundido20. 

A estabilidade da economia permitiu o desenvolvimento do país de duas 

maneiras. Uma delas foi o sucesso das exportações que deram suporte à atração de 

multinacionais, fundamentais para aumentar a competitividade dos bens produzidos 

nacionalmente, e também para o crescimento interno do país devido aos altos níveis de 

salários e de poupança. As políticas de formação de poupança, cambial e de baixa 

inflação foram responsáveis pela estabilidade macroeconômica. A contenção 

inflacionária foi primordial para o crescimento econômico e industrial de Cingapura. No 

âmbito internacional, com baixa inflação a competitividade de preços dos produtos 

desse país nos mercados internacionais aumenta; no âmbito doméstico, a contenção de 

preços permitia o aumento do poder de compra dos cingapurianos, permitindo ganhos 

salariais reais que promovem a estabilidade social e política. Esse ganho real de 

salários, somado ao programa habitacional, garante a aceitação da política de controle 

salarial, que, por sua vez, ajuda a controlar a inflação. (FAVARIN et al., 2012). 

De acordo com Favarin et al. (2012), pelo fato de Cingapura possuir um pequeno 

território e recursos naturais escassos, sua localização privilegiada e a mão de obra são 

recursos favoráveis a Cingapura. Dessa maneira, o governo manteve como prioridade 

do desenvolvimento a qualificação da mão de obra. Assim, Cingapura atrai empresas 

multinacionais pela sua grande potencialidade em infraestrutura básica de saneamento, 

água, energia, telecomunicações, acessos terrestres, aeroportos, portos, e 

principalmente, pela oferta de mão de obra especializada. Todos esses fatores ajudaram 

na formação de distritos industriais, que possuem indústrias distribuídas setorialmente 

de acordo com melhores condições ambientais, de logística, e de proximidade com 

outras indústrias. Esse sucesso notável de Cingapura está relacionado a políticas 

públicas que visavam à competitividade desse país no mercado externo. Três fatores são 

importantes para tal sucesso, primeiramente, é a atração de multinacionais com 

tecnologia de ponta e conexões internacionais que garantem uma boa posição nos 

mercados globais; em segundo lugar, o aprimoramento do mercado de trabalho, que 

permitiu o aumento da produção de bens de maior valor agregado; e o último ponto é a 

estabilidade macroeconômica, que no âmbito internacional garantiu a competitividade 
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de preços das exportações de Cingapura, e que internamente permitiu aumentos reais de 

salários e, em última instância, a estabilidade política. 

As estruturas institucionais tem sofrido mudanças ao passar do tempo e segundo 

Kuruvilla et al. (2002), as frequentes mudanças são um importante ingrediente para o 

sucesso do sistema de desenvolvimento de habilidades existente em Cingapura. 

Conforme o autor, para o crescimento e o desenvolvimento socioeconômico de 

Cingapura importantes instituições foram criadas. O ministério do comércio e indústria 

(MTI) 21 é a mais importante destas, pois é responsável pela criação de políticas 

econômicas estrangeiras. O ministério tem suporte de outras agências semi-autônomas, 

que auxiliam no desenvolvimento dos sistemas de habilidades desse país. A estrutura do 

sistema está baseada em agências, como: Conselho de Desenvolvimento Econômico, 

responsável pela atração de investimento direto estrangeiro; Conselho de Produtividade 

e Conselho de Normas; Instituto de Educação Técnica e Instituto de Engenharia Exatas. 

O Conselho Nacional dos Recursos Humanos é uma instituição de grande relevância, 

pois, juntamente com o Ministério do Trabalho e da Educação, buscam preparar mão de 

obra suficiente com nível de competência exigido pelas indústrias. Ou seja, a 

comunicação entre os ministérios e as agências criam vínculos entre sindicatos, 

empresas e governo, a fim de unir os interesses comuns em prol do desenvolvimento e 

crescimento.  

Segundo Kuruvilla e Chua (2000), houve uma forte interação entre o sistema de 

estratégias de desenvolvimento econômico e o desenvolvimento das competências 

políticas. Assim, o governo moldava suas políticas de acordo com suas estratégias para 

desenvolver o país. Pode-se afirmar que, no processo de industrialização por 

substituição de importações, em que Cingapura viveu no período de 1959- 1965, o 

governo padronizou o ensino nacional, visando não somente a ciência, a matemática e a 

tecnologia, mas também, as raízes étnicas e os valores, para que os mesmos não fossem 

corrompidos. E de tal modo, a alfabetização era feita em uma língua étnica, como o 

chinês ou o malaio, e ao mesmo tempo em inglês, considerada uma língua necessária. O 

autor trata esse bilinguismo como um ponto chave importante para a sociedade de 

Cingapura. 
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Desse modo, a Agência de Desenvolvimento Econômico em conjunto com o 

Conselho Nacional de Recursos Humanos promoveram o gerenciamento da capacitação 

da população para que as necessidades das indústrias pudessem ser atendidas. Em 

meados de 1961, as matrículas em escolas primárias, secundárias e faculdades 

aumentaram significativamente, sendo esses valores, respectivamente, 33%, 93% e 

69%. No mesmo período, as graduações politécnicas formaram em torno de 1.200 

trabalhadores. A partir de 1966, a visão do governo focou-se na industrialização para 

exportação e o interesse em investimento direto estrangeiro aumentou, já que o acesso 

aos mercados estrangeiros traria capital e tecnologia. Para a atração dos IDE22 era 

necessário atender a demanda de mão de obra especializada e assim, tem-se a 

transferência de tecnologias de países avançados para Cingapura, a criação de 

instituições de ensino técnico no local e a instalação de infraestrutura para centros de 

treinamentos feitos pelas indústrias. (KURUVILLA, et al., 2002). 

Em 1973, Para Kuruvilla, et al. (2002), deu-se início à estratégia de exportação 

voltada para produtos de alto valor agregado e tecnologicamente avançados. Com esse 

progresso tanto habilidades gerais quanto especializadas teriam que ser aprimoradas. 

Então, o governo criou, em 1979, o Conselho de Treinamento Profissional e Industrial, 

que era responsável por controlar as instituições de formação técnica, industrial e 

comercial, além disso, o Conselho de Desenvolvimento Econômico criou subsídios para 

fortalecer a transferência de modelos de tecnologia e induzir indústrias estrangeiras a 

investir na formação de pessoas. E um novo sistema educacional foi criado, com base 

no ensino alemão, para garantir aos estudantes uma formação técnica e profissional 

antes mesmo desses irem para a universidade. Esse novo sistema educacional foi 

aplicado também nas universidades nacional e auxiliou para a construção de novas 

universidades. 

Na década de 1980, o foco para o fortalecimento econômico de Cingapura estava 

em aumentar a criatividade dos jovens e desenvolver, juntamente com o progresso 

empresarial, um comportamento de risco. O maior desafio consistia em alterar as 

atitudes dos indivíduos para que estes tivessem ideias pessoais como responsabilidades 

e estas servissem como direção para o desenvolvimento, ao invés do Estado definir o 
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ritmo ordenado de crescimento e desenvolvimento da sociedade. A razão para isso era 

um novo foco que visava um natural desenvolvimento da economia cingapuriana, 

tornando-a uma região que atraísse maiores investimentos, e uma tentativa de responder 

para as indústrias que os profissionais pós-graduados de Cingapura eram analiticamente 

capazes de executar tarefas bem definidas, mas foram frequentemente prejudicados 

quando instruções e problemas não eram transparentes ou quando confrontados com 

situações que exigiam inovação e criatividade. (KURUVILLA e CHUA, 2000). 

A interação entre o Estado e os investidores estrangeiros para construir centros 

de formação profissional é uma característica relevante e única do sistema de 

desenvolvimento de habilidades de Cingapura. Assim, através de incentivos 

governamentais, as indústrias podem contratar pessoas capacitadas sem correr o risco de 

enfrentar uma escassez de mão de obra, uma vez que há o controle da formação de 

pessoas qualificadas. Inicialmente, os centros de formação atendiam a demanda de mão 

de obra de empresas específicas, como: Rollei (Alemanha), Phillips (Holanda) e Tata 

(Índia). Mas com o sucesso dessa interação, o governo buscou parceria com outros 

governos, como intuito de que essa ligação entre Cingapura e outros países pudessem 

persuadir as empresas desses países para, também, investirem em Cingapura. De tal 

modo, entre 1979-1984, foram estabelecidas instituições de ensino profissional 

envolvendo o governo de Cingapura e dos seguintes países: França, Alemanha e Japão. 

O sucesso dessas parcerias foi notável e as instituições de formação foram expandidas, 

tomando proporções cada vez maiores. (KURUVILLA et al., 2002) 

Em Cingapura, o Fundo de Desenvolvimento de Competências representa os 

esforços do governo para incentivar todas as empresas a investirem em 

desenvolvimento de competências. Em 1984, foi promulgada uma lei que obriga os 

empregadores a contribuírem com 1% do salário bruto de todos seus funcionários que 

ganham menos de 1.000 dólares de Cingapura por mês com o Fundo de 

Desenvolvimento de Competências. Os empregadores podem recuperar 80% de sua 

contribuição através da solicitação de bolsas para desenvolver competências e podem 

receber mais incentivos as empresas que tem a prática de desenvolver treinamentos, já 

as empresas que usam mão de obra pouco qualificada para diminuírem seus custos são 

penalizadas. As empresas que praticam muito bem o treinamento de funcionários podem 

ganhar Prêmios Nacionais de Formação. Assim, nos anos de 1990, cerca de 30% dos 
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trabalhadores tinham passado por algum tipo de treinamento e esse teve um custo médio 

de, aproximadamente, 2,4% dos custos totais das folhas salariais. Já em 1996, esses 

valores passaram para 33% e 3,6%, respectivamente. (KURUVILLA et al,. 2002). Os 

autores salientam que os políticos avaliam o sucesso das políticas do Fundo de 

Desenvolvimento de Competências através de vários indicadores, como: nível geral do 

crescimento econômico, a extensão dos investimentos direto estrangeiros, o grau de 

composição das exportações de itens de alto valor agregado, o grau de inadequações de 

competência e as taxas de crescimento da produtividade. 
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Capítulo 3: Setor Financeiro de Cingapura 

 

Cingapura se tornou um dos mais importantes centros financeiros da Ásia e do 

mundo e, por isso, este capítulo tem por objetivo analisar o desenvolvimento do setor 

financeiro, as relações deste com os mercados financeiros internacionais e a 

contribuição desse setor para a renda real desse país. 

Segundo Hodjera (1978), o mercado de moeda asiática de Cingapura foi 

instituído, em 1968, quando as autoridades de Cingapura licenciaram uma filial do Bank 

of America para criar um departamento internacional especial, que seria responsável por 

transações de não residentes. Os regulamentos dessas transações, que foram 

estabelecidos pelas autoridades desse país, tinham por objetivo estimular novas entradas 

no mercado bancário de offshore. Para separar as operações locais e estrangeiras feitas 

por não residentes de residentes, todos os bancos licenciados foram obrigados a criarem 

unidades de contabilidade especiais para transações de não residentes, chamadas de 

Asian Currency Unit (ACU). De tal modo, o mercado de moeda asiática de Cingapura 

foi criado em um período no qual os centros financeiros offshore, como os da área do 

Caribe, serviam de intermediários entre vários mercados de capitais nacionais e o 

crescente mercado das moedas europeias. As autoridades desses centros financeiros 

promoviam incentivos aos bancos e instituições financeiras através de redução dos 

custos de operação e abolição de restrições nas transações em moeda estrangeira de não 

residentes. No entanto, logo após a criação do mercado de moeda asiática de Cingapura, 

em 1968, a função deste não foi apenas de intermediação, assim, desenvolveu-se uma 

rede sólida de transações financeiras e a partir disso tem-se como função a arbitragem 

entre mercados da Ásia, Oriente Médio e Europa, que é como um meio de canalizar 

fundos em projetos de desenvolvimento que envolve países da Ásia e, também, serve 

como uma via para mobilizar estes fundos de países superavitários para toda a região.  

Para Jin (1996), o rápido crescimento econômico de muitos países asiáticos 

combinado com seus vários estágios de desenvolvimento econômico aumentou o fluxo 

de recursos entre a Ásia e outros países. O crescimento de Cingapura, como um centro 

financeiro internacional, resultou do rápido crescimento de seu mercado de dólar 

asiático ou ACU23, que é a contrapartida do mercado das moedas europeias, e não do 
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desenvolvimento de seu sistema financeiro nacional. A transformação do setor 

financeiro ocorreu a partir de operações domésticas realizadas predominantemente por 

bancos comerciais em um mercado financeiro global através do sistema de ACU. 

Mudanças significativas ocorreram nas características das Asian Currency Unit (ACU) e 

os fundos que vão para clientes não bancários subiram de 25,3%, em 1976, para 35,4%, 

em 1992. As participações dos empréstimos interbancários passaram de 72,7% para 

55,5% nos anos de 1976 e 1992, respectivamente. Além disso, a composição das fontes 

de recursos tem permanecido relativamente constante, embora os depósitos de clientes 

não bancários aumentassem consideravelmente em detrimento dos depósitos 

interfinanceiros, que predominaram e representaram 80% do total de recursos em 1992. 

A ampliação das relações financeiras e comerciais de Cingapura deu-se após sua 

independência e desde o início da criação do mercado monetário desse país as 

autoridades buscam promover o desenvolvimento do setor financeiro, com base em 

serviços altamente qualificados para serem fornecidos na região asiática. Com o 

crescimento desse setor, a renda real de Cingapura e os recursos financeiros 

aumentaram e atraíram um grande número de atividades econômicas relacionadas. De 

tal modo que vários fatores contribuíram para o estabelecimento do mercado da moeda 

asiática em Cingapura, como: o rápido crescimento econômico de países asiáticos; o 

aumento do fluxo dos investimentos diretos; uma maior participação de empresas 

multinacionais na economia da Ásia, que criaram um crescente grupo de moedas 

estrangeiras em poder do setor privado; o alargamento do conflito Indo-Chinês, na 

década de 1960, que aumentou as despesas em moeda estrangeira na região 

(principalmente de dólares dos Estados Unidos). Além disso, uma diminuição das 

condições de crédito nos EUA, em 1967-68, colaborou para uma elevação da tendência 

das taxas de lucro no mercado de eurodólar, que se chocou com os saldos de dólares 

existentes na região da Ásia e Pacífico, atraindo os principais bancos internacionais, 

particularmente, os dos Estados Unidos e ainda, muitos bancos estavam à procura de um 

local para instalar escritórios regionais, a partir do qual eles ampliariam seus ramos 

regionais. (HODJERA, 1978). 

De acordo com Otani e Sassanpour (1988), a experiência de Cingapura em 

realizar políticas de taxas relacionadas ao setor financeiro e cambial indica que a 

capacidade das autoridades de implementar uma política monetária independente tem 

sofrido dificuldades, pois a economia é pequena e altamente integrada com os mercados 
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internacionais, sendo assim, os movimentos na oferta de moedas tem sido influenciados 

significativamente pelo desenvolvimento do setor externo e as taxas de juros domésticas 

têm sido determinadas, em grande parte, por taxas internacionais. Além disso, as 

autoridades relacionadas a políticas cambiais têm sido orientadas, muitas vezes, para 

objetivos conflitantes de altas pressões inflacionárias externas e de sustentar a atividade 

econômica, aumentando a competitividade externa.  

As autoridades isentaram as transações de controle de câmbio das ACU e 

ofereceram diversos incentivos fiscais e bancários. O principal incentivo consistiu na 

abolição, em 1968, da taxa de 10% de imposto retido na fonte sobre rendimentos de 

juros de depósitos em moeda estrangeira de não residentes. Nos anos seguintes, vários 

selos e direitos de sucessão em papel negociável em moeda estrangeira e o imposto 

sobre o rendimento de títulos em moeda asiática, também, foram abolidos. Entretanto, o 

ponto chave para o desenvolvimento do centro financeiro internacional de Cingapura foi 

à disposição do governo para fornecer incentivos necessários para a atração de negócios 

bancários. Apesar de Tóquio e Hong Kong possuírem um sistema bancário bem 

desenvolvido, o mercado financeiro de Tóquio não era aberto para transações 

internacionais do tipo praticado no mercado de moedas europeias, uma vez que tais 

transações eram severamente restringidas pelas regulamentações de controle dos fluxos 

de capitais do Japão. Hong Kong não tinha restrições na movimentação de capitais 

internacionais, mas taxas de, aproximadamente, 15% eram retidas sobre o rendimento 

de juros em operações realizadas por não residentes, e isso dificultava o uso deste como 

um centro financeiro internacional. (HODJERA, 1978).  

Alguns regulamentos, certamente, ainda eram vigorosamente aplicados pelas 

autoridades, sendo assim, a oposição da AMC para a internacionalização do dólar de 

Cingapura, através de limite de crédito no exterior e empréstimos a não residentes, era o 

ponto mais controverso. Esse regulamento era defendido pelo fato de que a 

internacionalização tornaria a realização da política monetária mais difícil e o resultado 

disso era que o dinheiro doméstico e o mercado de capitais em Cingapura não se 

tornariam plenamente desenvolvidos. Da mesma forma, antes de 1980, o Japão havia se 

oposto de forma semelhante à internacionalização de sua moeda local (iene), no entanto, 

as pressões doméstica e internacional aumentaram para que os mercados de capitais 

fossem abertos, então, o banco do Japão retirou sua oposição. Mesmo assim, o grande 

crescimento do mercado de capitais japonês e a liberalização que resultou em uma 
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maior utilização do iene nas transações internacionais, não apoiaram o medo do Japão 

em perder o controle de seu fornecimento de dinheiro. (JIN, 1996).    

Em 1972, a Autoridade Monetária de Cingapura eliminou as reservas mínimas 

de 20% requisitadas contra passivos de depósitos em moeda estrangeira, que até então 

os bancos que operavam com ACU eram obrigados a cumprir. Essa medida foi 

extremamente importante, pois permitiu um aumento no rendimento do crédito offshore. 

Em 1973, impostos sobre lucros líquidos de empréstimos e outras atividades de offshore 

foram reduzidas de 40% para 10%. As operações offshore, os controles de câmbios e o 

sistema bancário estão sob comando da Autoridade Monetária de Cingapura (AMC), 

desse modo, a AMC tem sido mais exigente em relação à qualidade das operações desse 

mercado recém-formado e à concessão de licenças aos bancos para a criação da ACU.  

A Lei Bancária, de 1970, permitiu que os bancos internacionais criassem filiais de modo 

que o risco de falência ficava sob controle dos escritórios dos bancos. Além disso, as 

sedes dos bancos tiveram que fornecer à Autoridade Monetária uma empresa que 

compensariam qualquer queda na liquidez sofrida por seus ramos da ACU em 

Cingapura. (HODJERA, 1978) 

De acordo com Hodjera (1978), o objetivo geral da AMC tem sido limitar o 

acesso ao mercado monetário asiático para bancos bem estabelecidos local e 

internacionalmente de médio e grande porte. Além do mais, a intenção é proteger 

Cingapura de excessivas aberturas de bancos que operam no mercado doméstico, o que 

poderia pressionar para fora bancos de pequeno porte, que têm bases modestas de 

capital. Desde a criação do mercado monetário cingapuriano, as licenças para abranger 

totalmente as operações bancárias domésticas e internacionais não tinham sido 

concedidas aos bancos estrangeiros. Assim, somente alguns bancos comerciais 

estrangeiros, que haviam se estabelecido antes de 1970, foram inteiramente licenciados. 

Entre 1971 e 1973, foram liberadas licenças restritas, que permitiam operações 

completas na ACU, mas colocavam limites nas operações do mercado monetário local. 

Desse modo, os bancos internacionais com licenças restritas não podiam operar com 

mais de uma filial em Cingapura, oferecer serviços de conta poupança para residentes, 

nem aceitar depósitos de residentes abaixo de S$250.000, mas podiam oferecer 

empréstimos em moeda local para residentes. A partir de 1973, apenas licenças 

bancárias offshore foram conferidas aos bancos internacionais. Aos bancos offshore são 

permitidos receber fundos locais através somente do mercado interbancário, os 
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depósitos que eles podiam aceitar não poderiam estar abaixo de S$250.000, seus locais 

de empréstimos eram restritos, pois poderiam conceder aos residentes somente 

empréstimos de médio a longo prazos e uma quantidade mínima de um milhão de 

dólares de Cingapura. Além disso, os empréstimos locais estavam sujeitos à autorização 

da AMC. Portanto, a política da autoridade monetária tem limitado progressivamente 

novos bancos estrangeiros a participarem das áreas de negócios locais, uma vez que 

suas operações são complementares, ao invés de serem competitivas com os bancos 

locais e totalmente licenciados. 

Outra categoria de bancos estrangeiros operando no mercado monetário de 

Cingapura são os bancos comerciais. Embora estes não sejam regulamentados pela Lei 

Bancária de 1970, eles estão sujeitos à supervisão da AMC. Os bancos comerciais têm 

seus lucros vindos de financiamentos de atividades comerciais e industriais, por atuarem 

como seguradores, consultores de empresas e gestores de investimentos. Os bancos 

comerciais licenciados para operarem no mercado monetário de Cingapura são ativos 

em empréstimos consorciados, na flutuação de títulos asiáticos e internacionais. No, 

entanto, os incentivos do governo de Cingapura permitiu uma vasta expansão das 

operações em moedas estrangeiras. O número de bancos ACU no mercado cresceu de 

11, em 1969 para 69, em 1976, como mostrado na tabela a seguir.  O mercado expandiu 

de US$123 milhões para US$ 17 bilhões, o que equivale a uma taxa média anual de 

crescimento de 75%, duas vezes e meia a taxa média de crescimento do mercado de 

moedas europeias. No entanto, em 1974 alguns bancos do mercado de moedas 

europeias apresentavam dificuldades e, juntamente, com a recessão de 1975 e um 

aumento significativo do cuidado em conceder créditos causaram uma desaceleração 

significativa no crescimento do mercado de moeda asiática. (HODJERA, 1978). 
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Tabela: Mercado de Moeda Asiática: número de bancos Asian Currency Unit 

(ACU) e seus ativos e passivos, em milhões de dólares dos EUA, de dezembro de 1968 

a dezembro de 1976 (em milhões de dólares dos Estados Unidos). 

 

ATIVOS PASSIVOS

Data
Nº de 

Bancos 
ACU

Empréstimos a 
instituições não 

bancárias

Fundos 
Interbancários

Outros
TOTAL 
Ativos/ 

Passivos

Depósitos de 
Instituições não 

Bancários

Depósitos 
Interbancários

Outros

Dez/1968 1 1 29 30 18 13

Dez/1969 11 1 120 2 123 98 24 1

Dez/1970 16 14 370 6 390 244 141 5

Dez/1971 21 189 851 23 1063 238 811 14

Dez/1972 24 601 2331 44 2976 399 2550 27

Jun/1973 734 3034 59 3827 520 3274 34

Dez/1973 46 1241 4962 101 6277 913 5249 115

Jun/1974 1899 6052 161 8112 1324 6647 141

Dez/1974 56 2629 7528 200 10357 1614 8531 212

Jun/1975 3246 7586 184 11016 1764 9036 216

Dez/1975 61 3303 9098 196 12597 2068 10294 235

Jun/1976 3845 10643 203 14690 2109 12363 218

Dez/1976 69 4060 12939 354 17354 1960 15067 327  

HODJERA (1978), adaptado. 

 

Desde 1973, a proporção de operações em transações interbancárias no mercado 

monetário da Ásia tornou-se parecida com o mercado de moedas europeias. Cingapura 

transformou-se no mercado mais importante de compensação para operações 

interbancárias em relação a uma grande rede de bancos do sul e do leste asiático e, além 

disso, é uma extraordinária fonte de recursos na região para investimentos empresariais 

e empréstimos do governo. Entretanto, além dos bancos comerciais, os fornecedores de 

fundos para o mercado monetário da Ásia são as empresas não bancárias, bancos 

centrais, algumas organizações do governo e indivíduos que residem fora de Cingapura. 

Entre as empresas não bancárias mais significantes estão as multinacionais e as grandes 

empresas da região. Mais recentemente, os governos e as agências do governo 

tornaram-se usuários importantes dos fundos monetários da Ásia. Corporações 

multinacionais, por sua vez, têm como preferência optar por financiamentos em moeda 
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local de médio prazo, pois minimiza o risco da taxa de câmbio. E a maioria dos 

empréstimos do mercado monetário asiático tem sido de curto prazo para satisfazer as 

necessidades de capital de giro. Os bancos de Cingapura possuem maior seletividade na 

concessão de créditos do que os bancos de moedas europeias. Tal cuidado está 

relacionado com um maior risco de emprestar para governos e empresas em países 

menos desenvolvidos. Dessa maneira, o crédito é concedido para tomadores de países 

com moedas conversíveis, residentes em países que praticam o controle de câmbio, e 

uma aprovação especial de autoridades que auxiliam na garantia de que o tomador será 

capaz de obter o câmbio necessário para cumprir com suas obrigações. (HODJERA, 

1978). 

Nos últimos anos, Cingapura desenvolveu um papel importante na região para 

captação de recursos para o desenvolvimento de infraestrutura e capital, o crescimento 

da demanda por fundos da região foi refletido com maiores empréstimos e atividades no 

mercado de capitais. Em 1992, foram aprovados US$ 6,8 bilhões sob o regime de 

isenção fiscal para créditos sindicalizados e instalação de bancos offshore. (JIN, 1996).  

Para Hodjera (1978), a distribuição geográfica das fontes e aplicações de 

recursos do mercado monetário da Ásia divide-se em três grupos regionais, sendo eles: 

a Ásia, abrangendo a Austrália; a Europa e outros, incluindo os EUA, o Oriente Médio e 

a America Latina. A região da Ásia fornecia, aproximadamente, 50% dos depósitos no 

mercado, mas esse valor teve queda devido a aumentos dos fluxos vindos do Oriente 

Médio. Os bancos que operam com ACU emprestam cerca de 80% do total para a 

região da Ásia, sendo que os tomadores estão situados, principalmente, na Indonésia, 

Hong Kong, Malásia, Filipinas, República da China, Coréia e Tailândia. Os países 

desenvolvidos da região têm feito empréstimos no mercado monetário asiático, mas eles 

preferem optar pelos títulos europeus a taxas de juros fixas, em comparação com os 

empréstimos consorciados dos bancos a taxas de juros flutuantes. Assim, pode-se 

considerar que a região asiática tem utilizado majoritariamente os fundos do mercado 

monetário asiático e a Europa e os outros países tem sido as fontes desses fundos. Em 

junho de 1976, os créditos líquidos dos bancos ACU na região asiática ultrapassaram 

US$ 5 bilhões e conseguiram cumprir de forma eficiente seu papel de intermediário, 

canalizando recursos dos principais mercados de capitais para um grande número de 

países asiáticos em desenvolvimento.   
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O dólar dos EUA é a moeda mais importante e utilizada no mercado global. 

Assim, desde os primeiros anos dos bancos ACU, 90% dos ativos e passivos foram 

denominados em dólares americanos, o que mostra a importância dessa moeda como 

meio para o comércio e transações financeiras. Isso, também, garante vantagens 

competitivas que os bancos dos EUA têm na região. De acordo com estimativas 

fornecidas por bancos de Cingapura, em 1975, 46% do total de créditos sindicalizados 

foram tomados por bancos dos EUA. A dependência do dólar aumentou com a 

flutuação generalizada das principais moedas. Contudo, os depósitos e as facilidades de 

empréstimos do mercado monetário asiático são parecidos com o mercado de moedas 

europeias. Os depósitos podem ser aceitos à vista; de dois a sete dias de aviso prévio, 

geralmente limitado para valores superiores a US$100.000 e depósitos com prazos fixos 

e vencimentos de até cinco anos. Entre as divergências desses dois mercados monetários 

podem ser destacadas que, o mercado monetário de Cingapura recebe pequenos 

depósitos de prazo e tempo fixados, as quantidades dos depósitos podem ser inferior a 

US$5.000. As facilidades de crédito oferecidas pelos bancos cingapurianos são: créditos 

de curto prazo, incluindo overnight; empréstimos com taxas fixas e com vencimentos 

diversos, podendo ser superiores a um ano; linhas de crédito para transações comerciais 

com prazo fixo, mas sujeito a refinanciamento e créditos com taxas de juros flutuantes 

para empréstimos, os quais os vencimentos excedem três anos. (HODJERA, 1978). 

Segundo Hodjera (1978), em 1974, o aumento do preço do petróleo e o mercado 

de moedas europeias influenciaram nas mudanças da estrutura de vencimentos dos 

depósitos bancários da Asian Currency Unit e, também, dos empréstimos. Os bancos 

ACU adaptaram os prazos de vencimentos de seus créditos e suas responsabilidades a 

partir de 1974, pois, diferente de um sistema monetário nacional, a geração de créditos 

em bancos que operam pelo sistema ACU é frágil a vazamentos e fuga de capital em 

operações internacionais. Nesse mesmo período, os bancos asiáticos já participavam das 

atividades dos principais centros financeiros relacionados aos excedentes dos países 

produtores de petróleo. A preferência por depósitos de muitíssimo curto prazo dos 

países da OPEP refletiu em aumentos extraordinários nos passivos dos bancos, 

principalmente, aqueles com vencimento de três meses ou menos. Entretanto, um 

aumento na procura de empréstimos de médio e longo prazo refletiu exponencialmente 

no aumento de pedidos com prazos maiores que 12 meses. Isso mostra a flexibilidade 

para mudanças na estrutura de maturidade de seus ativos e passivos que os bancos ACU 
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possuíam, apesar de que essas mudanças ocorreram em um momento de tensão sem 

precedentes sobre o sistema internacional de pagamentos. No entanto, as técnicas 

utilizadas pelo mercado monetário asiático assemelham-se com o mercado de moedas 

europeias, assim, pode-se destacar: os empréstimos consorciados, para difundir os 

riscos; cláusulas de rolagem para depósitos de curto prazo, como forma de diminuir o 

risco de retirada; linhas de crédito em stand-by com outros bancos, para diminuir 

possíveis faltas de liquidez e taxas de juros flutuantes para empréstimos de longo prazo, 

para minimizar a probabilidade que a flutuação das taxas de depósitos possa torná-los 

não rentáveis. De tal modo, as emissões de obrigações asiáticas, novamente, foram 

colocadas em prática e auxiliaram no aumento dos fluxos de recursos para 

financiamentos de longo prazo. 

 

Figura 3- Mapa de Zonas de Tempo 

 
Fonte: Time and Date (2013). 

 

Cingapura tem vantagens importantes de tempo na realização de arbitragem 

entre os centros financeiros da região do Pacifico e da Europa. Como mostra a figura 3 
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acima, as diferenças nas zonas de tempo24 entre Sidney, Tóquio, Hong Kong, Oriente 

Médio e Europa Ocidental colocam esses de um lado e Cingapura de outro, assim os 

bancos que operam no mercado de moeda asiático podem realizar negócios com estes 

centros financeiros durante um dia útil normal e ainda assim, a bolsa de valores de 

Cingapura continua suas negociações, pois possuem o horário mais longo de 

funcionamento da Ásia. Isto permite que, as cotações de Cingapura podem servir como 

base para determinar taxas de juros em transações internacionais em todos os centros 

financeiros do leste do Mediterrâneo, antes do início do dia útil em Londres e Frankfurt. 

O mercado monetário de Londres é o mais importante e o único que influencia nas taxas 

de juros cotadas pelos bancos ACU, de modo que os níveis e a estrutura das taxas de 

juros do mercado monetário asiático correspondem ao mercado de eurodólar de 

Londres. O sistema monetário de Cingapura utiliza a cotação da taxa interbancária de 

Londres do dia anterior para a determinação das taxas de juros do mercado. Essas taxas 

sofrem alterações devido às taxas de juros de Nova York e São Francisco, após o 

fechamento do mercado de Londres. Assim, quando o mercado de Cingapura se abre, no 

dia seguinte, os bancos ACU prosseguem com a arbitragem de juros sobre as transações 

em dólares com os bancos de Sidney e Tóquio para Beirute. Com a abertura do mercado 

de Londres às 15 horas e 30 minutos no horário de Cingapura, os mercados de Londres 

e Cingapura se fundem e os bancos ACU ajustam suas taxas para corresponder à 

cotação aberta em Londres. Entretanto, maiores mudanças nas taxas de eurodólar em 

Londres ocorrem mais para o final do dia quando o mercado de Nova York está aberto, 

mas o mercado cingapuriano está fechado, então as principais mudanças de cotação do 

eurodólar em Londres só refletem nas taxas de juros do dólar na Ásia no dia seguinte. 

Esse tempo complexo de arbitragem tem resultado em flutuações de tamanho 

considerável das taxas de juros do dólar americano entre o mercado monetário da Ásia e 

de Londres. (HODJERA, 1978). 

As maiores contribuições do capital estrangeiro para Cingapura têm vindo de 

fluxos de investimentos direto estrangeiro que não tem envolvimento direto com 

atividades do mercado monetário da Ásia. Assim, os fluxos de capital das redes dos 
                                                           
24 Time and Date. Disponível em: 
<http://www.timeanddate.com/time/map/#!cities=236,240,248,102,776,37http://www.si
ngstat.gov.sg/news/press_releases/gdp1q2013.pdf>. Acesso em: 20/06/2013. 
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bancos comerciais de Cingapura têm refletido forças cíclicas tanto domésticas como 

internacionais; eles têm experimentado influência de crescimentos e, também, de 

apertos econômicos, ou seja, de recessões e também de alta liquidez. (HODJERA, 

1978). Para Jin (1996), O rápido desenvolvimento da região da Ásia e do Pacífico 

reforçou a importância de Cingapura e Hong Kong e com a abertura da China ao 

comércio internacional essas duas cidades- estados se beneficiaram e desempenham um 

importante papel de entrada para recursos de países avançados. 

A renda bruta de bancos ACU e o lucro retido por Cingapura podem ser 

contabilizados por várias categorias de transações de passivos e ativos e de cotações 

dessas taxas de juros nessas transações. Assim, estima-se que o lucro retido das 

operações ACU corresponde a 1% do PIB de Cingapura no ano de 1976. Segundo 

Hodjera (1978), o mercado monetário da Ásia tem gerado um pequeno, mas não 

insignificante benefício para Cingapura. Entre 1965 e 1975, o crescimento do setor 

financeiro tem sido maior do que o crescimento do PIB. As maiores taxas de 

crescimento do setor financeiro estão entre os anos de 1969 e 1973, que é o período de 

mais rápida expansão desse setor. Entre 1968, ano de criação do mercado monetário da 

Ásia, e 1975, a taxa de produção do setor financeiro de acordo com o rápido 

crescimento do PIB aumentou de 8,5% para 10,5%. Isto mostra a importância do setor 

financeiro em geral, e de bancos em particular, na economia de Cingapura. (HODJERA, 

1978). 

Desde a sua criação, em 1984, a Singapore International Monetary Exchange 

(SIMEX), cresceu e se tornou uma das grandes opções de futuros e intercâmbio do 

mundo. Em relação a suas realizações, a SIMEX foi nomeada pela Revista Internacional 

de Finanças, nos anos de 1989, 1992 e 1993, como a melhor do ano. Em 1993, a 

SIMEX já havia se tornado o mercado internacional mais diversificado de futuros e 

opções da Ásia. O volume de negociações na SIMEX cresceu espetacularmente a partir 

de 538.829 contratos, em 1985, para 12,2 milhões contratos, em 1992. Cingapura se 

tornou um importante centro financeiro internacionalmente, seu mercado de câmbio é 

agora o quarto maior, no entanto, os bancos que operam com o sistema ACU têm 

crescido tão rapidamente quanto em Hong Kong e Tóquio. Assim, Cingapura poderá 

enfrentar concorrência de outros centros financeiros emergentes, mas com a sua 

capacidade de inovação enfrentará os desafios e ficará à frente. (JIN, 1996). 
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Entre 1970 e 1976, o emprego no setor financeiro cresceu consideravelmente. A 

porcentagem de trabalhadores altamente qualificados no setor financeiro é quase duas 

vezes maior do que na economia como um todo. O rápido crescimento de transações 

bancárias internacionais auxiliou no desenvolvimento de atividades ligadas 

indiretamente a esse serviço, mas que são fundamentais para ele, como: operações de 

arbitragem, facilidades de corretagem para comércio e finanças, viagens relacionadas a 

negócios, agências de viagem, seguro internacional, novos hotéis e operações de 

propriedade real. Favoravelmente, o acesso às fianças internacionais em Cingapura e a 

excelente rede de comunicação tem estimulado as empresas locais a se especializarem 

no comércio. Além disso, os investimentos diretos estrangeiro têm favorecido o 

desenvolvimento industrial do país e a existência de mercados financeiros internacionais 

bem desenvolvidos promovem estímulos adicionais para empresas estrangeiras e 

possuidores de capitais internacionais investirem em Cingapura. Apesar de controlar a 

participação por residentes, o mercado da moeda asiática tem tido uma crescente 

influência das políticas monetárias e financeiras de Cingapura. (HODJERA, 1978) 

Um aspecto importante relacionado ao setor financeiro é o custo existente 

quando trabalhadores destinados a outros setores da economia entram no setor 

financeiro, devido ao seu rápido crescimento. Desse modo, deve-se considerar a 

dependência histórica de Cingapura de mão de obra imigrante, que, em 1970, as 

autoridades criaram restrições para a imigração e decidiram melhorar a oferta de mão de 

obra. Com isso, diversos programas de desenvolvimento de habilidades foram 

colocados em prática. Em relação ao setor bancário, grandes proporções dos 

treinamentos foram feitos no exterior e financiados pelos próprios bancos. Portanto em 

uma economia com rápido desenvolvimento, como a de Cingapura, é difícil distinguir 

os custos de oportunidades especificas de expansão do setor financeiro de programas 

ambiciosos para a melhoria das habilidades globais da força de trabalho. Outro custo 

direto com implicações potencialmente importantes é se os bancos internacionais, 

fortalecidos no mercado de Cingapura, remetessem seus lucros para seus países de 

origem em detrimento dos bancos domésticos, contudo, esse processo é minimizado 

através das restrições rígidas de liberalização de licenças para que novos entrantes 

participem do mercado. Além disso, com o crescimento das transações no mercado de 

moeda asiática, também se tem o aumento das atividades dos bancos ACU em que os 

bancos nacionais estão envolvidos. (HODJERA, 1978) 
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As economias crescentes da Ásia, juntamente, com os requisitos fortalecidos de 

sua infraestrutura e projetos de investimento devem proporcionar um aumento crescente 

de centros financeiros na região. Com a localização estratégica e o mercado bem 

desenvolvido de Cingapura, este país possui condições para prestar os mais sofisticados 

serviços em captação de recursos e gestão de fundos de risco. (JIN, 1996). 

Assim, para Hodjera (1978), a criação do mercado monetário de Cingapura 

respondeu a necessidade de um centro financeiro internacional que transcendesse as 

limitações dos seus mercados de capitais nacionais, facilitando o fluxo de capitais para 

promoção do desenvolvimento econômico. No entanto, o mercado monetário era um 

resultado direto de estímulos do governo, que pretendia desenvolver em Cingapura 

operações financeiras regionais que auxiliariam na renda real do país, e também na 

situação política e econômica. Assim, nos primeiros anos de operação do mercado 

monetário cingapuriano houve muito sucesso. Os bancos que operam nesse mercado 

têm mantido redes com o Pacífico e desenvolvido uma série de atividades relevantes em 

Cingapura, tornando-o um importante centro financeiro para a região asiática e para o 

mundo. 

Segundo o Departamento de Estatísticas de Cingapura (2013), o PIB a preços 

correntes, em 2011, foi de S$334 milhões de dólares de Cingapura. Sendo que, deste 

valor S$25 84 milhões são de bens produzidos e S$ 216 milhões corresponderam aos 

serviços prestados. Desses serviços prestados S$ 37 milhões representaram os serviços 

financeiros. No ano de 2012, os serviços financeiros equivaleram a S$ 38,4 milhões dos 

S$ 222 milhões de serviços prestados e um total do PIB de S$ 345 milhões. O quadro-2 

abaixo mostra as expectativas para o setor de serviços, feitas em 2010, com ênfase no 

setor financeiro: 

                                                           
25 S$= Dólares de Cingapura. 
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Quadro-2:  

Setor 
Financeiro e 
de Seguros 

4º 
trimestre 

2011 

1º 
trimestre 

2012 

2º 
trimestre 

2012 

3º 
trimestre 

2012 

4º 
trimestre 

2012 

1º 
trimestre 

2013 

Expectativas 
Gerais de 
Negócios -52 6 -16 -3 4 21 

Emprego -17 10 3 -4 2 13 
Receitas 
Operacionais -28 12 2 2 4 15 
Depósitos de 
Clientes não 
Bancários 20 28 8 24 22 30 
Empréstimos e 
Adiantamentos 
a Clientes não 
Bancários -11 34 23 26 15 36 

 

Fonte: Departamento de Estatísticas de Cingapura (2013), adaptado. 

O número total de empresas de Cingapura, em 2011, foi de 32.317 unidades das 

quais 4.884 correspondem ao setor financeiro e de seguros. Em 2012, esses números 

cresceram e passaram para 33.952 e 5.094 unidades, respectivamente. O total dos 

suprimentos de moeda em Cingapura, em 2011, foi de S$ 130 milhões, este se divide 

em S$ 106 milhões demandados para depósitos do setor privado e S$ 24 milhões para 

moeda em circulação ativa. No período de 2012, esses valores aumentaram para S$ 140 

milhões de moedas, S$ 114 milhões para depósitos do setor privado e S$ 26 milhões de 

moedas em circulação. Cingapura, em 2012, teve um crédito doméstico de S$ 522 

milhões, sendo S$ 105 milhões para o setor público e S$ 417 milhões para o setor 

privado. Os depósitos do governo corresponderam a S$ 178 milhões26. As taxas de juros 

domésticas em porcentagem ao ano das companhias financeiras e dos bancos, nos de 

2011 e 2012, estão representadas no quadro-3 abaixo. 

                                                           
26 Department of Statistics Singapore. 
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Quadro -3: Taxas de Juros Domésticas. (Porcentagem por ano) 

Bancos 2011 2012 
Taxa Primária de Empréstimos 5,38 5,38 
Taxa Overnight Interbancária 0,02 0,03 
Dépositos Fixados     
3 Meses 0,14 0,14 
6 Meses 0,19 0,2 
12 Meses 0,32 0,32 
Dépositos em Poupança 0,11 0,11 
      
Companhias financeiras     
Depósitos fixados     
3 Meses 0,15 0,2 
6 Meses 0,22 0,28 
12 Meses 0,46 0,53 
Dépositos em Poupança 0,17 0,17 

 

Fonte: Departamento de Estatísticas de Cingapura (2013), adaptado. 

 

As reservas cambiais oficiais passaram de S$ 308 milhões para S$ 316 milhões, 

de 2011 para 2012. Do total das reservas cambiais de 2012, S$ 1,6 milhões eram 

reservados como direito especial de saque, S$ 1,1 milhões estavam posicionados como 

reservas do FMI e S$ 314 milhões como ouro e moedas estrangeiras (o total das 

reservas em moeda americana correspondia a S$ 259 milhões). Em relação aos créditos 

bancários concedidos para clientes não bancários, tem-se S$ 64 milhões para o setor 

financeiro de um total de S$ 490 milhões. Os ativos e passivos das unidades monetárias 

de Cingapura e suas distribuições estão apresentados no quadro-4.  
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Quadro-4: Ativos e Passivos das Unidades Monetárias Asiáticas (Em milhões de 

dólares americanos). 

  2011 2012 
Total Ativos/ Passivos 1.019 1.093 
Ativos     
Crédito a clientes não bancários 312 340 
Fundos interbancários 528 562 
         Em Cingapura 113 133 
         Entre Moedas Asiáticas   53 53 
         Fora de Cingapura 362 376 
Títulos de dívida e Ações 97 113 
Outros 80 76 
Passivos   
Depósitos de clientes não 
Bancários 296 327 
Fundos interbancários 599 628 
         Em Cingapura 77 75 
         Entre Moedas Asiáticas   53 53 
         Fora de Cingapura 468 498 
Outros 123 137 

 

Fonte: Departamento de Estatísticas de Cingapura (2013), adaptado. 

Segundo o Departamento de estatísticas de Cingapura, os setores de serviços têm 

grande participação na formação do PIB e o setor financeiro foi responsável por 17% 

desses serviços prestados, em 2011. Nesse mesmo período, o número de empresas 

financeiras correspondeu a 12,5% do total das empresas no país. 
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Conclusão: 

 

 Levando em consideração as características geográficas, principalmente, sua 

extensão, pode-se concluir que o sucesso extraordinário de Cingapura deu-se pelo fato 

de ser um pequeno país que buscou como prioridade em suas políticas públicas o 

desenvolvimento do país. Além disso, a criação de instituições rígidas em suas ações, a 

união entre os setores públicos e privados, os altos investimentos em educação, a 

qualificação da mão de obra, o investimento em industrialização e produção de bens de 

alto valor agregado, a formação de um centro financeiro mundialmente reconhecido, um 

intensivo programa habitacional e todos outros fatores apresentados nesse trabalho 

explicam o desenvolvimento da sociedade de Cingapura e o crescimento econômico 

relevante desse país, em pouco tempo de independência. 

 A questão mais importante de Cingapura foi a criatividade que seus cidadãos 

tiveram na criação de atividades baseadas em conhecimento e serviços, já que os 

recursos naturais nesse país eram escassos. Além disso, a busca pelo desenvolvimento 

social, com acesso a educação, saúde, transporte foram fundamentais para o crescimento 

econômico dessa nação. Esse é um exemplo a ser seguido por muitos países que buscam 

se desenvolver.  
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