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INTRODUÇÃO

Este estudo é resultado do projeto Go Asia!, iniciativa do Departamento de Relações Internacionais e Comércio Exterior 
da FIESP, que teve início em 2017, e que visa promover diversas iniciativas no âmbito do setor privado para fomentar a 
relação comercial entre o Brasil e países da Ásia, como forma de uma maior inserção do país no comércio internacional 
e, por consequência, contribuir para a internacionalização de empresas brasileiras.

Este material é um overview sobre os países que participaram da edição 2019 do seminário e que pode auxiliar empresá-
rios brasileiros com interesse em estabelecer negócios e investimentos na região da Ásia, mais precisamente em Taiwan 
e países do Sudeste Asiático. 

Num contexto de globalização e integração às cadeias globais de valor, a FIESP defende a competitividade da indústria 
brasileira, com políticas voltadas a uma maior integração do Brasil ao comércio internacional e incremento no fluxo de 
investimentos externos, tecnologia e comércio. 

Neste cenário, o novo eixo da economia mundial global tem-se deslocado em direção à Ásia, sendo Filipinas, Singapura, 
Tailândia, Taiwan e Vietnã partes deste centro. As regiões do Leste, Sudeste e Sul da Ásia são consideradas hoje, as regiões 
com as maiores taxas de crescimento econômico e PIB per capita do mundo, como pode-se observar nas tabelas abaixo.

Taxas de crescimento do PIB - 2019 a 2024 estimados (%)

  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 taxa média de crescimento

Sul da Ásia1 6,8 6,8 7 7,2 7,2 7,2 7,3 7,07

Sudeste da Ásia2 5 5 5,1 5,1 5,2 5,2 5,2 5,11

Leste Asiático3 5,2 5 4,9 4,9 4,7 4,6 4,6 4,84
África (região) 3,4 3,6 3,8 3,8 4,1 4,1 4,1 3,84

América do Sul 0,4 1,1 2,4 2,6 2,7 2,8 2,8 2,11

América do Norte 2,7 2,2 1,9 1,8 1,7 1,7 1,7 1,96

Europa (região) 2,2 1,6 1,8 1,7 1,7 1,7 1,7 1,77

Oriente Médio (região) 0,4 0,3 2,9 2,3 2,1 2,1 2,2 1,76
Fonte: FMI DataMapper
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PIB per capita - 2019 a 2024 estimados (US$)

  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 taxa média de 
crescimento

Sul da Ásia1 1.963,93 2.075,43 2.237,15 2.417,71 2.610,12 2.818,54 3.045,51 7,59%

Leste da Ásia2 13.038,58 13.670,24 14.693,62 15.769,69 16.904,64 18.154,52 19.487,82 6,93%

Sudeste da Ásia3 4.510,37 4.742,80 5.070,83 5.383,57 5.710,81 6.062,14 6.434,38 6,10%
África (região) 1.869,49 1.927,50 2.026,36 2.111,91 2.211,82 2.314,81 2.415,88 4,37%

América do Sul 8.511,99 8.556,28 8.953,72 9.338,54 9.742,87 10.166,59 10.566,39 3,68%

Europa (região) 29.534,74 29.409,25 30.693,43 31.912,30 33.252,77 34.617,39 36.116,07 3,42%

América do Norte 47.797,49 49.236,09 50.877,40 52.519,16 54.168,36 55.864,73 57.598,82 3,16%

Oriente Médio (reg.) 12.175,51 12.066,23 12.406,26 12.718,74 13.059,17 13.425,94 13.845,77 2,18%
Fonte: FMI DataMapper
       

Ainda, de acordo com o Fundo Monetário Internacional, estas regiões apresentam as maiores taxas de crescimento popu-
lacional e de renda do mundo, o que implica em maiores demandas por commodities e alimentos processados, e poder 
de compra de itens de alto valor agregado.

Este estudo pretende reunir elementos que convençam as empresas brasileiras sobre os benefícios do ambiente de negó-
cios e do ecossistema de inovação asiáticos a fim de ganhar competitividade em terceiros mercados. Além do mais, uma 
maior aproximação entre os países da região e o Brasil pode favorecer a internacionalização das empresas brasileiras.

 Filipinas, Singapura, Tailândia, Taiwan e Vietnã – Em Números

POPULAÇÃO (2018): 298,2 MILHÕES

1  Bangladesh, Butão, Índia, Maldivas, Nepal, Paquistão, Sri Lanka
2 Hong Kong, Japão, Coreia do Sul, Macau, Mongólia, República da China (Taiwan), República Popular da China
3  Brunei, Camboja, Filipinas, Indonésia, Laos, Malásia, Myanmar, Singapura, Tailândia, Timor-Leste, Vietnã

PIB BRASIL (2018):
US$ 1,87 TRILHÃO

CRESCIMENTO DO PIB 
MUNDIAL (EST. 2019): 

3,3%

SOMA DOS PIBs (2018):
US$ 1,9 TRILHÃO

TAXA DE CRESCIMENTO 
DOS PIBs (EST. 2019): 

4,2%
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SINGAPURA

População (2018): 5,6 milhões de habitantes
PIB (est. 2018): US$ 316,8 bilhões | PIB per capita: US$ 56,6 mil (dólares correntes)
Taxa de crescimento do PIB (est. 2019): 2,3%

• Panorama econômico:

Singapura é hoje um hub financeiro na Ásia, e um dos lugares mais fáceis do mundo para se fazer negócios, atrás apenas 
da Nova Zelândia, de acordo com o ranking Doing Business 20194 do Banco Mundial. O país tem fortes laços comerciais 
internacionais e possui um sistema jurídico extremamente favorável ao estabelecimento de negócios – o sistema de pro-
teção de propriedade intelectual do país foi considerado o 4º mais desenvolvido do mundo, segundo o relatório Global 
Competitiveness do Fórum Econômico Mundial5.

O país é líder global em temas como qualidade de educação, mão de obra qualificada e grau de inovação. Com uma eco-
nomia aberta, um dos principais portos do mundo, a adoção do inglês como principal idioma, Singapura é considerada 
um dos locais ideais para aqueles que desejam ter uma base para investir ou fazer negócios na Ásia.

Considerada um grande polo de startups, Singapura vem chamando a atenção dos empreendedores globais: o país ocu-
pa a 1ª posição na categoria que avalia a capacidade de formar talentos, e foi 12º colocado no ranking dos melhores luga-
res para se montar uma startup, em 2017. Os setores mais procurados por empreendedores no país são consumo digital, 
tecnologia empresarial, serviços financeiros (fintech) e serviços educacionais (edTech). 

O país é um importante player no comércio internacional e possui acordos com grandes economias, como Estados Uni-
dos, China, União Europeia e é parte da CPTPP (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership), 
celebrado por 11 países (Austrália, Brunei, Canadá, Chile, Japão, Malásia, México, Nova Zelândia, Peru, Singapura e Vietnã).

Com exceção do setor de bebidas alcóolicas e tabaco, Singapura não aplica tarifas de importação. Mesmo para esses 
setores onde há tarifas aplicadas, a tarifa média é considerada baixa, cerca de 1,6% de acordo com dados da Organização 
Mundial do Comércio (OMC).

• Relação Bilateral:

Em 2018, Singapura foi o 11º principal destino das exportações e 43º principal origem das importações do Brasil.

Em julho de 2018, Mercosul e Singapura iniciaram as negociações para um acordo comercial que deverá incluir, entre 
outros tópicos, comércio de bens e serviços, investimentos, facilitação de comércio, propriedade intelectual e compras 
governamentais.

4  http://portugues.doingbusiness.org/
5  http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2018/

http://portugues.doingbusiness.org
http://reports.weforum.org/global
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Destaques: 

Singapura pode ser considerada a porta de entrada para acessar o mercado da Ásia. Muitas empresas brasileiras 
possuem escritórios regionais no país para cobrir tanto as operações no Sudeste Asiático, quanto também em toda 
a região da Ásia-Pacífico. 

Sua localização geográfica estratégica, acordos comerciais com diversos países, inglês como idioma, moeda estável, 
informatização dos serviços, transparência e rapidez nos trâmites burocráticos e comerciais, e um arcabouço jurí-
dico-comercial voltado para os negócios são características que fazem de Singapura um dos países mais propícios 
para acessar o mercado asiático. 

Destacamos o setor de tecnologia e startups. Referência em inovação tecnológica, o ecossistema singapuriano 
oferece diversos incentivos e facilidades para startups que desejam se instalar no país:

1. Suporte do governo através de políticas públicas e infraestrutura adaptada à economia digital
2. Auxílio no acesso a investidores e investidores-anjo
3. Parcerias com centros de pesquisa e inovação;
4. Mentorias de incubadoras e aceleradoras. 

Próximas feiras em Singapura em 2019: 

18 a 20 de junho Comunicações CommunicAsia 2019 www.communicasia.com

17-19 de julho Alimentos Speciality & Fine Food 
Asia

https://www.speciality-a-
sia.com/

22-24 de outubro Tecnologia e inovação – 
Indústria 4.0

Industrial Transformation 
Asia Pacific 2019

https://www.industrial-
-transformation.com/

5-7 de novembro Construção Civil BuildTech Asia https://www.buildtecha-
sia.com/

24-26 de novembro Petróleo e gás OSEA https://www.osea-asia.
com/

Links úteis:
• Série “Como Exportar” – Singapura:  

http://www.investexportbrasil.gov.br/sites/default/files/artigo/singapura-2019-como-exportar.pdf

• Economic Development Board (iniciar um negócio em Singapura): 
https://www.edb.gov.sg/en/setting-up-in-singapore/how-to-set-up.html

• Enterprise Singapore (abrir uma startup em Singapura): 
https://www.enterprisesg.gov.sg/industries/hub/startup/join-singapores-startup-hub

http://www.investexportbrasil.gov.br/sites/default/files/artigo/singapura-2019-como-exportar.pdf
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TAIWAN

População (est. 2018): 23,6 milhões de habitantes
PIB (est. 2018): US$ 589,4 bilhões | PIB per capita: US$ 24,9 mil per capita (dólares correntes)
Taxa de crescimento do PIB (est. 2019): 2,5%

• Panorama econômico:

Um dos “Tigres Asiáticos”, Taiwan possui uma economia dinâmica fortemente baseada na indústria manufatureira, e em 
especial na exportação de produtos eletrônicos, maquinário e petroquímicos. A ilha desenvolveu-se de uma economia 
apoiada fundamentalmente na agricultura para um dos principais players econômicos globais, e um dos maiores produ-
tores de tecnologia para computadores atualmente.

Taiwan está no 13º lugar no ranking Doing Business 2019, do Banco Mundial, que avalia a facilidade de fazer negócios no 
país. Ainda, de acordo com o ranking Global Competitiveness Report 2018 do World Economic Forum6, o país também é 
uma das seletas economias consideradas “super inovadoras”, atrás apenas de Alemanha, Estados Unidos e Suíça.

A administração da atual Presidente Tsai Ing-Wen, desde 2016, vem promovendo uma política de maior integração eco-
nômica em especial com o Sudeste Asiático, por meio da iniciativa New Southbound Policy. Aprovada em 2016, a New 
Southbound Policy almeja expandir o relacionamento de Taiwan com os 10 países da ASEAN, os 6 países do Sul da Ásia 
(Índia, Paquistão, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka e Butão), Austrália e Nova Zelândia. Esta política de Taiwan é uma tenta-
tiva de impulsionar aspectos culturais, educacionais, tecnológicos e econômicos da ilha para aumentar a integração de 
Taiwan com os países da região e diversificar seus investimentos. 

Ainda, o país busca a abertura de sua economia principalmente para aumentar suas exportações, tendo manifestado 
interesse em aderir à Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) e em estabelecer 
acordos bilaterais de comércio com parceiros como os EUA.

Taiwan promove também o Programa de Inovação Industrial “5+2”, cujo objetivo é servir como motor central para o 
crescimento industrial do país, a partir de um novo modelo voltado para a inovação, competitividade e desenvolvimento 
sustentável. O Programa abrange sete setores e projetos: indústria farmacêutica e de biotecnologia, indústria de maquina-
ria inteligente, o Vale do Silício Asiático, energia verde, indústria de defesa nacional, nova agricultura e economia circular. 

O país é o 15° maior exportador do mundo, com US$ 344,6 bilhões (est. 2017)7, segundo dados da CIA. Os principais 
destinos das exportações taiwanesas são China, Hong Kong e EUA e entre os principais itens exportados estão produtos 
eletrônicos, veículos, máquinas, metais, têxteis, plásticos e produtos químicos. A exportação de produtos e serviços de 
Taiwan equivale a mais de 50% do PIB do país, o que o torna altamente dependente do setor externo e particularmente 
vulnerável a oscilações internacionais.

• Relação Bilateral:
O Brasil possui uma relação comercial bilateral historicamente deficitária com Taiwan, alcançando um saldo negativo de 
cerca de US$ 1 bilhão em 2018.

A pauta comercial entre os dois parceiros é bastante concentrada, com mais de 70% das exportações brasileiras distri-
buídas entre minérios, sementes e frutos oleaginosos e celulose, em 2018. Também no ano passado, as importações 
provenientes de Taiwan foram representadas principalmente por circuitos integrados, eletrônicos e demais produtos 
manufaturados.

6  http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2018/
7  https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2078rank.html

http://reports.weforum.org/global
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2078rank.html
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Destaques: 

Tradicionalmente um país manufatureiro, Taiwan desenvolveu sua economia para a implementação de linhas de 
produção inteligentes em suas indústrias e hoje, o país é referência na produção de bens de alta tecnologia.

No setor têxtil, destaca-se a fabricação de roupas com características funcionais de alta tecnologia. Tecidos finos, 
leves e sustentáveis, com materiais que medem e monitoram a frequência cardíaca, temperatura corporal e até mo-
vimentos, são alguns exemplos de produtos de alto valor agregado exportados por Taiwan. Cerca de 70% dos tecidos 
funcionais do mundo vêm do país.

Ainda, o desenvolvimento da Internet das Coisas (Internet of Things – IoT) apresenta grandes oportunidades para 
as empresas de tecnologia que buscam se expandir para novos mercados. Esta tendência, em que roupas, veículos, 
máquinas industriais e agrícolas, eletrodomésticos, aparelhos médicos e outros objetos de uso pessoal passam a 
ter alguma inteligência e se conectam via internet sem fio, vem crescendo em Taiwan, que possui um ecossistema 
digital interligado e ágil. 

Próximas feiras em Taiwan em 2019: 

19-22 de junho Alimentos Taipei International Food 
Show

https://www.foodtaipei.
com.tw/

21-23 de agosto Tecnologia Smart IoT Taiwan https://www.smartasia-
taiwan.com/

16-18 de outubro Tecnologia Taiwan International AIoT 
Show

https://www.aiottaiwan.
com/

Para conferir mais feiras, acesse: https://www.taiwantradeshows.com.tw/

Links úteis:
• Doing Business in Taiwan 2019 (Banco Mundial): 
 http://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/t/taiwan-china/TWN.pdf

• 2018-2019 Taiwan: Uma visão panorâmica: clique aqui

https://hotsite.fiesp.com.br/downloads/derex/Portuguese-Taiwan-uma-visao-panoramica.pdf
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TAILÂNDIA

População (est. 2018): 68,6 milhões de habitantes
PIB (est. 2018): US$ 487,3 bilhões | PIB per capita: US$ 7,2 mil per capita (dólares correntes)
Taxa de crescimento do PIB (est. 2019): 3,5%

• Panorama econômico

A Tailândia é a 2ª maior economia do Sudeste Asiático, apenas atrás da Indonésia. Na economia tailandesa, o comércio 
internacional tem forte participação, com as exportações representando mais de dois terços do PIB. 

Com uma infraestrutura desenvolvida, uma economia de livre mercado, políticas públicas de investimentos e indústrias 
orientadas para exportação, a Tailândia registrou um crescimento econômico consistente nos últimos anos, concentrado 
principalmente no comércio exterior de eletrônicos, automóveis e autopeças.

Um dos grandes destaques do país é a indústria de processamento de alimentos, a mais avançada no Sudeste Asiático, 
que permite ao país exportar produtos de valor agregado para diversos mercados internacionais, como Europa, Japão, 
China, e Estados Unidos. Esta é a 3ª maior indústria do país, contribuindo com 23% para o PIB tailandês. 

A maioria das empresas processadoras de alimentos é pequena ou média, e fornece produtos predominantemente ao mer-
cado interno para suprir a demanda cada vez maior dos setores de varejo e food service por alimentos processados. Con-
tudo, há muitos processadores de alimentos de médio a grande porte que produzem alimentos também para exportação.

Os fabricantes de alimentos na Tailândia estão em busca de alimentos de procedência confiável, de alta qualidade, e de 
produtos de outros países que não sejam encontrados na região. Atualmente, essa demanda é suprida majoritariamente 
pelos Estados Unidos.

• Relação Bilateral:

Em 2018, o Brasil foi o principal parceiro comercial da Tailândia na América Latina, e a Tailândia, o 7º principal parceiro 
comercial do Brasil na Ásia. O comércio bilateral foi superior a US$ 3,5 bilhões. 

Na área de investimentos, é crescente a atuação de empresas tailandesas em setores como os de hotelaria e eletroele-
trônicos no Brasil.
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Destaques: 

A Tailândia conta com políticas para a atração de investimentos, como reduções de impostos para importação, de-
duções fiscais e redução dos impostos de renda corporativa por até 5 anos. O país possui um dos mais competitivos 
impostos de renda empresarial, 3º menor entre os países da ASEAN, segundo o estudo Deloitte Corporate Tax Rates 
20178. Além disso, existem na Tailândia medidas para a facilitação na obtenção de licenças de trabalho e vistos.

Em 2016, o governo apresentou a iniciativa “Tailândia 4.0”, um modelo econômico focado na criação de uma in-
dústria inovadora, inteligente e agregadora de valor, com o objetivo de transformar a Tailândia em um país de alta 
renda, superando antigos modelos de desenvolvimento econômico. O “Tailândia 4.0” é pautado na prosperidade 
econômica, bem-estar social, desenvolvimento humano, e proteção ambiental, tendo como prioridades a inovação 
de cidades inteligentes e clusters nas áreas de saúde e alimentos.

Ademais, o setor de alimentos e bebidas é de grande importância para a economia da Tailândia, visto que a maior 
parte dos alimentos são processados, com alto valor agregado e voltados para exportação. Como consequência, é 
uma indústria que gera diversas oportunidades de emprego no país. 

A rápida urbanização da Tailândia e, consequentemente, a maior exposição a produtos internacionais, fez com que 
houvesse uma mudança no padrão de consumo dos tailandeses. Impulsionado pelo setor de varejo e food service, o 
consumo de alimentos processados apresentou um rápido crescimento nos últimos anos. A inserção da mulher no 
mercado de trabalho também foi um dos fatores para o aumento no consumo de alimentos desta categoria. 

Neste cenário, alimentos ready-to-eat (prontos para consumo) são altamente demandados. Alimentos congelados, 
principalmente refeições, sobremesas e frutos do mar congelados apresentam grandes perspectivas de crescimen-
to. Ainda, importadores tailandeses procuram por novos alimentos funcionais que ofereçam benefícios à saúde e 
promovam o bem-estar.

Em relação ao consumo doméstico, os alimentos processados mais vendidos em 2017 foram: molho de soja, molho 
de peixe, açúcar, leite pasteurizado e carne de frango congelada/refrigerada. Outros segmentos muito significativos 
são: macarrão instantâneo, sorvetes, snacks, pães, sucos de frutas e vegetais, e produtos ready-to-eat. 

Próximas feiras na Tailândia em 2019:

Data Setor Evento Website

28-30 de agosto Logística Thailand International 
Logistics Fair (TILOG)

https://www.tilog-logistix.
com/

10-14 de setembro Joias e acessórios Bangkok Gems & Jewelry 
Fair (BGJF)

https://www.bkkgems.
com/index.php

17-21 de outubro Lifestyle STYLE Bangkok Fair https://www.stylebang-
kokfair.com/

Links úteis:
• Thailand Board of Investments: 
 https://www.boi.go.th/index.php?page=index

• Setor Comercial do Brasil em Bangkok: 
 http://bangkok.itamaraty.gov.br/pt-br/comercio.xml

8  https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-doing-business-in-the-philippines-september-2018/$FILE/EY-doing-business-in-the-philippines-september-2018.pdf
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VIETNÃ

População (est. 2018): 97 milhões de habitantes
PIB (est. 2018): US$ 241,3 bilhões | PIB per capita: US$ 2,5 mil (dólares correntes)
Taxa de crescimento do PIB (est. 2019): 6,6%

• Panorama econômico

O Vietnã é um país que conta com uma população jovem, estabilidade econômica com baixa inflação (média de 3,0% 
em 2018) e sistema político estável. O país obteve taxa de crescimento anual recorde de 7,1% do PIB em 2018, devido 
a um forte aumento na demanda doméstica, crescimento das exportações de produtos manufaturados, investimentos 
privados, um forte setor de turismo e acelerada urbanização.

A economia vietnamita passa por uma fase de mudança desde 1986, com reformas promovidas para transformar o país 
tradicionalmente de base agrícola para uma economia mais aberta e industrial. Hoje, o país encontra-se em franco pro-
cesso de industrialização, urbanização e modernização. Até então considerado um dos países mais pobres do mundo, 
Vietnã transformou-se num país importador de arroz para um modelo de crescimento e um dos maiores produtores e ex-
portadores de arroz, maior produtor de café robusta, e grande exportador de borracha, castanhas, pimenta e pescados. 

As perspectivas econômicas para o país são altamente favoráveis, com projeção de crescimento de 6,6% em 2019 de 
acordo com o Banco Mundial98. 

Além de membro da Asean, Vietnã é considerado um dos países emergentes mais atraentes para a realização de negócios 
e de investimentos. Segundo o Index Competitiveness Provincial 2018, pesquisa da Câmara de Comércio e Indústria do 
Vietnã (VCCI) e a U.S. Agency for International Development (USAID)109,  o ambiente de negócios vietnamita tem se aprimo-
rado nos últimos anos, com segmentos de alta tecnologia, como eletrônicos, representando uma parte significante no 
aumento de investimentos estrangeiros no país.

As melhorias contribuíram para um ambiente de negócios mais equilibrado entre empresas privadas e empresas pú-
blicas. A pesquisa menciona ainda que empresários vietnamitas estão mais otimistas com relação ao crescimento de 
negócios nos próximos meses.

Ainda, o país é membro do CPTPP (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership).

• Relação Bilateral

As relações entre Brasil e Vietnã se intensificaram nos últimos anos. O então chanceler Aloysio Nunes visitou Hanói em 
setembro de 2017 e em maio de 2018, e ainda, em 2018, o Vice-Primeiro-Ministro do Vietnã, Sr. Vuong Dinh Hue, visitou 
o Brasil. Em 2018, o Vietnã foi o principal parceiro comercial do Brasil dentre os países que integram a Associação de 
Nações do Sudeste Asiático (ASEAN).

Em 2018, o comércio bilateral totalizou US$ 4,3 bilhões, com saldo favorável ao Brasil em cerca de US$ 400 milhões em 
2018. As exportações brasileiras se concentraram em commodities (cereais, algodão e soja), que responderam por 59% 
da pauta. Já as importações brasileiras de origem vietnamita foram principalmente de máquinas e equipamentos elétri-
cos (63%) naquele ano.

9  https://www.worldbank.org/en/country/vietnam/overview
10https://www.vietnam-briefing.com/news/vietnams-improving-business-environment-2018-provincial-competitive-index.html/?utm_source=traqli&utm_me-

dium=email&utm_campaign=SouthAmerica&tqid=1v61ayd5Xh4BvwCfcnC6mWQC2DeMjcSStu96ogamPA

https://www.worldbank.org/en/country/vietnam/overview
https://www.vietnam-briefing.com/news/vietnams-improving-business-environment-2018-provincial-competitive-index.html/?utm_source=traqli&utm_medium=email&utm_campaign=SouthAmerica&tqid=1v61ayd5Xh4BvwCfcnC6mWQC2DeMjcSStu96ogamPA
https://www.vietnam-briefing.com/news/vietnams-improving-business-environment-2018-provincial-competitive-index.html/?utm_source=traqli&utm_medium=email&utm_campaign=SouthAmerica&tqid=1v61ayd5Xh4BvwCfcnC6mWQC2DeMjcSStu96ogamPA
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Destaques: 

Principal parceiro comercial do Brasil no Sudeste Asiático em 2018, o Vietnã tem se tornado um parceiro cada vez 
mais estratégico na região, sendo considerado uma das principais portas de entrada para acesso ao mercado da 
ASEAN.

Neste cenário de rápida transformação econômica e urbana, com mudanças no padrão de consumo de sua popu-
lação e aumento do poder de compra, o país apresenta grandes oportunidades para as empresas brasileiras, princi-
palmente no setor do agronegócio.

Apesar de grande produtor e exportador de arroz, café, pimenta e castanhas, o Vietnã também importa outros pro-
dutos agrícolas e alimentícios para suprir a crescente demanda local. Milho, soja, algodão, ração animal e carnes 
são os principais produtos agrícolas importados pelo Vietnã do Brasil. 

Há grandes oportunidades também para máquinas e equipamentos voltados ao desenvolvimento do cultivo e pro-
cessamento de café. Produtores vietnamitas de café robusta veem o Brasil como referência na produção de café com 
técnicas e tecnologias avançadas.

Ainda, o mercado de alimentos processados está em crescente expansão haja vista o aumento do poder de com-
pra de sua população. Destacamos aqui os principais produtos alimentícios com crescente demanda no Vietnã: cas-
tanhas, produtos lácteos, frutas frescas, bebidas não alcoólicas, comidas congeladas, chocolates e frutas 
processadas.  

Próximas feiras no Vietnã em 2019:

Data Setor Evento Website

26-28 de junho Agronegócio Agri Vietnam
http://agriculture-exhibi-
tion.com/en/vietnam-3.
html

6-9 de novembro Alimentos Vietfood & Beverage - 
Propack 2019

http://hn.foodexvietnam.
com/em

27-29 de novembro Plásticos e Borrachas Plastics & Rubber Viet-
nam

http://www.plasticsviet-
nam.com/

Para conferir mais feiras, acesse: https://www.tradefairdates.com/Fairs-Vietnam-Z236-S4.html

Links úteis:
• Série “Como Exportar” – Vietnã: 
 https://investexportbrasil.dpr.gov.br/arquivos/Publicacoes/ComoExportar/CEXVietna.pdf

• Setor Comercial do Brasil em Hanói: 
 http://hanoi.itamaraty.gov.br/pt-br/promocao_comercial.xml
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FILIPINAS

População (est. 2018): 106,6 milhões de habitantes
PIB (est. 2018): US$ 330,8 bilhões | PIB per capita: US$ 3,1 mi per capita (dólares correntes)
Taxa de crescimento do PIB (est. 2019): 6,5%

• Panorama econômico:

A economia filipina mostrou-se resistente a choques internacionais devido a sua base relativamente estável de consumi-
dores domésticos, remessas internacionais de emigrantes filipinos e baixa dependência das exportações. Uma das mais 
dinâmicas economias do Sudeste Asiático, as Filipinas têm classe média em ascensão, forte setor de serviços e mão de 
obra jovem e abundante. 

Até 2023, estima-se que as Filipinas apresentem taxa de crescimento anual de aproximadamente 6,6%. A indústria lide-
rou o ranking de setor econômico de maior crescimento nas Filipinas em 2018, e o setor de serviços foi o que registrou 
crescimento mais rápido no mesmo ano, com o percentual de 6,9%. O relatório anual de 2018 do Banco Mundial1110 espera 
que o setor de serviços se torne o principal impulsionador do crescimento econômico das Filipinas.

As oportunidades de negócios sob a administração do atual Presidente Rodrigo Duterte estão majoritariamente concen-
tradas nos setores que serão destino dos maiores aportes de recursos públicos. O setor de infraestrutura, com grandes 
iniciativas governamentais principalmente na capital, Manila, e o setor de telecomunicações, que necessita de melhorias 
em serviços de banda larga e internet móvel, são alguns dos mais promissores. Também se destacam o business process 
outsourcing (BPO), o mercado imobiliário, serviços financeiros e o setor de seguros.

Em relação ao ambiente para investimentos, as Filipinas registraram, ao final de 2017, sua maior taxa de crescimento de 
investimento estrangeiro direto, impulsionado pela confiança dos investidores nos sólidos fundamentos macroeconô-
micos e perspectivas de crescimento positivas do país. O fluxo de IED para as Filipinas continua em ascensão, reflexo das 
iniciativas do governo para incentivar a entrada de investimentos externos ao país.

• Relação Bilateral:

O Brasil é historicamente superavitário na relação comercial com as Filipinas. Em 2017, o saldo foi favorável em US$ 195,5 
milhões. As principais exportações brasileiras para o parceiro foram de minérios (60%), enquanto o Brasil importou, so-
bretudo, máquinas e equipamentos (73%). 

Brasil e Filipinas assinaram em 2009 acordos de cooperação mútua e memorandos de entendimento nas áreas de agri-
cultura e bioenergia, para facilitar a cooperação técnica. 

11  https://www.worldbank.org/en/country/philippines/overview

https://www.worldbank.org/en/country/philippines/overview
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Destaques: 

As Filipinas estão estrategicamente localizadas em um ponto de cruzamento de rotas marítimas e vias aéreas inter-
nacionais na Ásia, sendo possível viajar do país às principais cidades da região em voos de 3 a 4 horas.

A economia filipina é uma das que cresce mais rapidamente na região Ásia-Pacífico, com destaque para o setor de 
serviços. Este é um setor que possui baixo custo operacional e necessita de abundante mão de obra, o que explica 
o crescente desenvolvimento deste setor no país. Destacamos aqui os segmentos de telecomunicações, indústria 
criativa e engenharia e construção. 

Como parte de uma política do atual governo, Filipinas tem impulsionado a entrada de investimentos estrangeiros, 
principalmente aqueles que introduzirão novas tecnologias e estimularão a inovação, como forma de aumentar a 
competitividade do país e transformá-lo num destino atrativo para investimentos. 

Em outubro de 2018, o governo aprovou 5 áreas/atividades que podem ter até 100% de participação de capital estrangeiro: 
 1) Centros de bem-estar: academias, spas, entre outros
 2) Internet business - exclusos negócios na área de comunicação de massa
 3) Centros de treinamento fora do sistema formal de educação 
 4) Seguradoras, empresas de crédito pessoal e bancos de investimentos
 5) Lecionar em instituições de Ensino Superior;

Além do mais, o governo implementou áreas destinadas para o desenvolvimento equilibrado da agricultura, indús-
tria, comércio, e regiões turísticas e recreativas, chamadas Ecozones. Essas zonas incluem propriedades industriais, 
zonas de processamento de exportação, zonas de livre comércio, e parques de tecnologia da informação, com baixa 
interferência governamental e possibilidades de incentivos fiscais, constituindo oportunidade para empresas que 
desejam se estabelecer no país.

Próximas feiras no Filipinas em 2019:

Data Setor Evento Website

6-8 de setembro (Davao)

Construção Civil

Philippine International 
Construction Equipment & 
Building Materials 
Exhibition & Technology 
Forum (Philconstruct)

https://www.philcons-
tructevents.com/

7-10 de novembro (Manila)

27-29 de junho (Visayas)

Produtos Elétricos 
e Eletrônicos

Manufacturing Technology 
World Series

http://www.global-
linkmp.com/mtw/

30 de agosto 
a 1 de setembro (Mindanao)

10-12 de outubro (Manila)

7-10 de agosto Alimentos World Food Expo (Wofex) www.wofex.com

3-4 de setembro Eletricidade e Energia

Powertrends: International 
Exhibition on Energy 
Trends and Power 
Technologies

http://powertrends.leve-
rageinternational.com/

17-19 de outubro Multissetorial Manila FAME http://www.manilafame.
com/
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Links úteis:
• Série “Como Exportar” – Filipinas: 
 https://investexportbrasil.dpr.gov.br/arquivos/Publicacoes/ComoExportar/CEXFilipinas.pdf

• Setor Comercial do Brasil em Manila:
 http://manila.itamaraty.gov.br/pt-br/setor_comercial.xml

• Estudo Ernst & Young “Doing Business in the Philippines”:
 https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-doing-business-in-the-philippines-september-2018/$FILE/
 EY-doing-business-in-the-philippines-september-2018.pdf

• Guia de Investimentos nas Filipinas 2019 da KPMG:
 https://home.kpmg/ph/en/home/insights/2019/01/doing-business-in-the-philippines.html

ASEAN (ASSOCIAÇÃO DE NAÇÕES DO SUDESTE 
ASIÁTICO)

Países-membros: Brunei, Camboja, Filipinas, Indonésia, Laos, Malásia, Myanmar, Singapura, Tailândia e Vietnã
População (2017): 642,1 milhões de pessoas, que corresponde a 8,4% da população mundial.
População urbana (2017): 48,5% da população 
PIB (2017): US$ 2,77 trilhões
Investimentos (2017): US$ 137 bilhões
Taxa de crescimento do PIB (est. 2019): 5,2% 

Em 2017, segundo o ASEAN Investment Report 20181211,    a região atraiu cerca de US$ 137 bilhões em investimento estrangeiro 
direto, sendo Singapura responsável pela atração de 45% do montante total, com aproximadamente US$ 62 bilhões em IED. 

Investimentos estrangeiros diretos na ASEAN por país 2010-2017 (bilhões de dólares)

Em comparação, União Europeia, Estados Unidos e China, no mesmo período, receberam US$ 303,5 bilhões, US$ 275 
bilhões e US$ 136 bilhões de investimento estrangeiro direto, respectivamente. 

12  https://asean.org/storage/2018/11/ASEAN-Investment-Report-2018-for-Website.pdf

https://asean.org/storage/2018/11/ASEAN-Investment-Report-2018-for-Website.pdf


15GO ASIA! – FILIPINAS, SINGAPURA, TAILÂNDIA, TAIWAN E VIETNÃ

• Relação Brasil-ASEAN

Em 2018, a região da ASEAN foi o 2º maior parceiro comercial do Brasil na Ásia, com um fluxo de comércio total de aproxi-
madamente US$ 16,5 bilhões. Ao longo dos últimos 10 anos, as relações bilaterais entre Brasil e ASEAN se aprofundaram, 
principalmente com base na expansão do comércio internacional. O Brasil é visto como um grande mercado consumidor 
em potencial pelos países asiáticos, além de constituir porta de entrada para o Mercosul. A ASEAN, por sua vez, é de gran-
de interesse para os setores exportadores brasileiros, em especial do agronegócio e de manufaturados.

Em novembro de 2012, o Brasil aderiu ao Tratado de Amizade de Cooperação do Sudeste Asiático (TAC), uma demonstra-
ção de interesse do Brasil em fortalecer seus laços políticos com a região, e fomentar a cooperação mútua nos campos 
econômico-comercial, cultural, educacional e de energias renováveis, cooperação técnica, entre outros. O Brasil foi o 
primeiro país da América Latina a assinar a TAC, em 2011.

• ASEAN e a Economia Digital

Nos últimos anos, a região da ASEAN apresentou significativos avanços no cenário da economia digital, atraindo diversas 
multinacionais do setor de tecnologia. E-commerce, fintech, venture capital e outras atividades como o desenvolvimento 
de data centers e infraestrutura para o setor da tecnologia da informação e comunicação (TIC), como cabos marítimos 
de fibra óptica e redes de telecomunicação, estão se desenvolvendo cada vez mais na região, tornando a ASEAN um po-
tencial grande hub digital, em consonância com o crescimento da economia digital mundial.

Os países da ASEAN contam com o 3º maior número de usuários de Internet do mundo, depois da China e da Índia, e as 
transações online da região somaram mais de US$ 50 bilhões em 2017, o que representa 2% do PIB total da ASEAN.  

Em 2017, a região contava com mais de 935 milhões de conexões móveis. Mais de 90% dos usuários da Internet usavam 
smartphones - tornando os dispositivos móveis o canal mais efetivo para atividades digitais ou comércio eletrônico. Com 
uma taxa de crescimento anual de 7% desde 2012, a região apresenta o ritmo de crescimento do número de usuários de 
celulares mais rápido do mundo e uma taxa de crescimento de assinaturas de banda larga móvel comparável a da China.

A expansão da economia digital na ASEAN foi fomentada por um número crescente de startups de tecnologia, que estão 
contribuindo para aumentar o número de PMEs e empresas digitais da região. Em agosto de 2018, havia mais de 13.500 
startups de tecnologia em toda a ASEAN, quase dois terços delas baseadas em Singapura (34%) e Indonésia (31%).

• Investimentos em Economia Digital na ASEAN

Os investimentos na economia digital na ASEAN estão aumentando, de acordo com investimentos greenfield em projetos 
de tecnologia da informação e comunicação, e fusões e aquisições internacionais em segmentos digitais. Investimentos 
e empresas de países desenvolvidos e em desenvolvimento, como os da Ásia (China, Japão e Coreia do Sul), América do 
Norte (Estados Unidos), Europa e outros, estão presentes na região. As perspectivas de investimento nos países da ASEAN 
são promissoras, uma vez que estão previstas melhorias no ambiente de investimento, forte crescimento econômico, 
crescente classe média e avanço da integração regional.

A maioria dos governos dos países-membros da ASEAN implementaram estratégias de desenvolvimento digital, libera-
lizando suas indústrias de telecomunicações e promovendo ativamente investimentos no desenvolvimento de infraes-
trutura para a área de TIC, a fim de expandir a cobertura de banda larga e atualizar a tecnologia de telecomunicações. 

Há planos e iniciativas para atração de investimentos em comércio eletrônico, soluções de pagamento eletrônico e ou-
tras áreas do ecossistema digital. Em particular, esses países adotaram políticas (por exemplo, incentivos fiscais, investi-
mento público, e leis e regulações relacionados à segurança cibernética e proteção de dados) e estabeleceram institui-
ções para estimular o investimento em indústrias digitais.
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As perspectivas para o IED na economia digital na ASEAN são promissoras por diversas razões: 

• A região oferece potencial significativo e oportunidades para empresas e multinacionais de infraestrutura de TIC devido 
à crescente economia da Internet, que deverá aumentar de US$ 50 bilhões em 2017 para US$ 200 bilhões até 2025. 

• A melhoria dos ecossistemas digitais, políticas governamentais de apoio, mudanças no comportamento 
dos consumidores, aumento do uso de mídias sociais e plataformas de Internet, e o aumento do número de 
usuários de celulares, que está impulsionando as atividades de comércio eletrônico na região. 

• A integração regional, com uma população de mais de 640 milhões de pessoas, bem como um crescente número 
de consumidores de renda média.

Com a economia regional em crescimento e países da ASEAN trabalhando para desenvolver um hub digital competitivo, 
os interesses em investir na região continuarão em ascensão.
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REFERÊNCIAS

Singapura

• Ministério da Economia do Brasil: http://www.mdic.gov.br/index.php/legislacao/9-assuntos/categ-comercio-exterior/3505-
acordos-em-negociacao-mercosul-singapura

• Enterprise Singapore: https://ie.enterprisesg.gov.sg/Venture-Overseas/Browse-By-Market/Americas/Brazil/Overview

• CEB - Coalizão Empresarial Brasileira

Filipinas:

• Dezan Shira & Associates: https://www.aseanbriefing.com/news/2018/12/14/philippines-investment-outlook-2019.html

• Banco Mundial: https://www.worldbank.org/en/country/philippines/overview

• Embaixada das Filipinas em Brasília: http://www.philembassybrasilia.org/index.php/the-embassy/phl-brazil-relations

Tailândia:

• USDA Foreign Agricultural Service: https://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Food%20Processing%20
Ingredients_Bangkok_Thailand_1-21-2015.pdf

• Ministério das Relações Exteriores do Brasil

Taiwan:

• Banco Mundial: http://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/t/taiwan-china/TWN.pdf

• Agência Central de Inteligência (CIA): https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2078rank.html

• Ministério da Economia do Brasil: http://www.mdic.gov.br/balanca/comex-vis/pais/output/html/twn.html

Vietnã: 

• Dezan Shira & Associates: https://www.vietnam-briefing.com/news/vietnams-improving-business-
environment-2018-provincial-competitive-index.html/?utm_source=traqli&utm_medium=email&utm_
campaign=SouthAmerica&tqid=1v61ayd5Xh4BvwCfcnC6mWQC2DeMjcSStu96ogamPA

• Santander Trade Portal: https://pt.portal.santandertrade.com/analise-os-mercados

• Ministério das Relações Exteriores do Brasil: http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/19107-visita-do-vice-
primeiro-ministro-do-vietna-vuong-dinh-hue-ao-brasil-2-e-3-de-julho-de-2018

• Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil: http://www.agricultura.gov.br/noticias/brasil-e-vietna-
firmam-parceria-na-area-do-agronegocio

• USDA Foreign Agricultural Service: https://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Retail%20Foods_Hanoi_
Vietnam_11-13-2018.pdf

Geral

• FMI: https://www.imf.org/external/datamapper/NGDP_RPCH@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD

• OCDE: http://www.oecd.org/development/asia-pacific/01_SAEO2019_Overview_WEB.pdf

• CSIS (Center for Strategic & International Studies): https://csis-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/publication/180613_
Glaser_NewSouthboundPolicy_Web.pdf?AcoayLFliB9_iAvbmYvP_jM27mEXw5xL

• ASEAN: https://asean.org/storage/2018/11/ASEAN-Investment-Report-2018-for-Website.pdf

• LSESU ASEAN Society: https://lsesuasean.wordpress.com/2018/01/17/insights-on-asean-brazil-relations-an-interview-wi-
th-secretary-general-of-foreign-affairs-marcos-galvao/

• Ministério das Relações Exteriores do Brasil: http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/component/content/article?id=3206:adesao-
-do-brasil-ao-tratado-de-amizade-e-cooperacao-do-sudeste-asiatico-tac-phnom-penh-camboja-17-de-novembro-de-2012

• ASEAN: https://asean.org/?static_post=brazil-signs-tac

http://www.mdic.gov.br/index.php/legislacao/9-assuntos/categ-comercio-exterior/3505
https://ie.enterprisesg.gov.sg/Venture-Overseas/Browse-By-Market/Americas/Brazil/Overview
https://gain.fas.usda.gov/Recent
http://20Ingredients_Bangkok_Thailand_1-21-2015.pdf
http://20Ingredients_Bangkok_Thailand_1-21-2015.pdf
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Este estudo é uma primeira etapa para análise de potenciais oportunidades de negócios e investimentos na 
região. Caso tenha interesse em explorar estes mercados e esclarecer dúvidas entre em contato com a equipe 
de Relações Exteriores, Promoção Comercial e Investimentos da FIESP:

E-mail: promocaocomercial@fiesp.com.br
Tel: 11 3549-4616
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