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Olhe para Cingapura como uma provedora líder de serviços
em nível mundial no setor de transportes terrestres e aéreos

Na atual sociedade de ritmo acelerado, as
populações urbanas exigem serviços de
transporte eficientes e confiáveis capazes de
apoiar uma produtividade ideal e melhorar
sua qualidade de vida. Cingapura tomou para si
este desafio, desenvolvendo ideias engenhosas
em uma moderna infraestrutura de transportes
em torno de uma malha rodoviária e ferroviária
integrada, e um aeroporto modelo. Com sua
experiência e capacidade, estes fornecedores de
soluções de transporte estão agora expandindo
sua expertise em nível global.
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Transporte Aéreo
Como líder reconhecido no setor global de aviação, Cingapura abriga uma gama ampla de empresas que fornece
expertise em diversas disciplinas. Isto inclui planejamento, arquitetura e construção, bem como gestão de operações,
serviços de apoio em aeroportos e manuseio de cargas. O sucesso do Aeroporto de Changi se deve a um conjunto
de empresas de Cingapura que fornecem um grande leque de soluções. Com a experiência que adquiriram, tanto
domesticamente como com sua presença global, estas empresas têm condições de prover as melhores soluções e
serviços para aeroportos e companhias aéreas em todo mundo.

A CAI fornece serviços de gestão de operações no Aeroporto Internacional
de King Fahd, em Damã, na Arábia Saudita.Esses serviços vão desde
operações no aeroporto e gestão da capacidade até operações de carga e
desenvolvimento comercial e varejista.

Servindo uma base heterogênea de clientes, que inclui as forças armadas
avançadas, as principais companhias aéreas, operadoras líderes no setor
de frete aéreo e transportadoras de baixo custo, a ST Aerospace oferece
um programa de manutenção customizável que garante entrega de
serviços de alta qualidade, confiáveis e no horário programado.

Grupo de Aeroportos de Changi (CAG) /Aeroportos
Internacionais de Changi (CAI)
O Aeroporto de Changi, localizado em Cingapura e
considerado de alto padrão, serve aproximadamente
100 companhias aéreas com conexões para mais de 200
cidades em 60 países e territórios, tornando-o a entrada
preferencial para a região da Ásia-Pacífico e o sétimo
aeroporto internacional mais movimentado do mundo.

ST Aerospace
A ST Aerospace é um dos maiores provedores de
serviços terceirizados nas áreas de manutenção, reparo
e revisão (MRO) no setor de aviação em todo o mundo,
com mais de oito mil funcionários e instalações nos
principais hubs de aviação de todo o globo. Sua rede de
operações abrange as regiões da Ásia-Pacífico, Europa,
Américas e Austrália, fornecendo soluções integradas
em manutenção e serviços de engenharia (MRO) para
aeronaves comerciais e militares que incluem a carcaça,
motor e componentesMRO; projetos de engenharia e
serviços técnicos; e materiais de aviação e serviços de
gestão, incluindo o Apoio Total em Aviação (Total Aviation
Support). Além dos clientes de longa data tais como a
JAL Airlines, Delta Airlines, FedEx e UPS, a ST Aerospace
também pode customizar seu programa Maintenanceby-the-Hour (MBH™) para fornecer soluções com melhor
custo-benefício para seus clientes.

Definido por instalações aeroportuárias de primeira classe,
operações eficientes e excelente serviço de atendimento
ao cliente, a “Experiência de Changi” é reconhecida
atualmente em todo o mundo. Como afirmação de seus
esforços, o Aeroporto de Changi recebeu 24 prêmios como
Melhor Aeroporto entre 2010 e 2011.
O Grupo do Aeroporto de Changi (CAG) é a entidade que
detém e controla o Aeroporto de Changi, focando-se
nas operações e gestão do aeroporto, desenvolvimento
do hub aéreo, atividades comerciais e serviços de
emergência no aeroporto. O CAG também trabalha em
estreita ligação com suas companhias aéreas e outros
investidores para melhorar a condição de Cingapura como
um hub aéreo.
Alavancando seu sucesso no Aeroproto de Changi,
o grupo também está levando sua expertise para o
restante do mundo através de sua subsidiária, Aeroportos
Internacionais de Changi (CAI). A CAI investe e administra
aeroportos internacionais no exterior, especialmente
em mercados em grande crescimento com significativo
potencial de desenvolvimento. Também fornece
consultoria e serviços de gestão aeroportuária, tendo em
vista que seu atual portfólio de projetos internacionais
abrange economias importantes em países como China,
Índia, Oriente Médio e Europa.

SIA Engineering Corporation
A SIA Engineering Company (SIAEC) é uma empresa líder
em manutenção, reparo e revisão (MRO) de aeronaves
que fornece soluções completas de manutenção para
mais de 80 companhias aéreas internacionais em todo
o mundo. A SIAEC presta serviços de manutenção de
linha para mais de 50 companhias aéreas que passam
pelo Aeroporto de Changi de Cingapura, bem como para
uma rede crescente de aeroportos da Austrália, Estados
Unidos, Hong Kong, Indonésia, Filipinas e Vietnã. Além da
manutenção de linha, a SIAEC também presta serviços
de reparo em motores e componentes através de suas
25 joint ventures e subsidiárias em 9 países, em conjunto
com renomadas Fabricantes de Equipamentos Originais
como a Pratt & Whitney, Rolls Royce, Panasonic Avionics,
entre outras.

SATS
Na qualidade de provedor líder de Serviços de Gateway
(Porta de Entrada de Aeroportos) e Soluções em
Alimentação, a SATS recebeu 13 vezes o prêmio de
“Melhor Terminal de Carga Aérea da Ásia”. Os Serviços
de Gateway abrangem desde serviços a passageiros,
manuseio de rampa e bagagens manuseio de frete aéreo,
segurança na aviação até a limpeza interna e externa
da aeronave; enquanto sua unidade de Soluções em
Alimentação inclui serviço de catering para companhias
aéreas, distribuição e logística de alimentos, catering
industrial, ambiente, fabricação de comida congelada
e refrigerada, até a lavagem de cobertores de bordo.
Atualmente a SATS serve 80% dos voos programados
fora do Aeroporto de Changi e possui uma rede de
manuseio em terra e de catering para companhias aéreas
que engloba mais de 30 aeroportos na Ásia.

Mil-Com Aerospace
A Mil-Com Aerospace de Cingapura, com certificação
CAAS SAR147 e certificação AAT EASA Pt 147 aprovada
UK CAA) é um provedor líder de serviços de suporte para
a engenharia aeroespacial, treinamento em aviação e
serviços de consultoria em Cingapura e na Ásia. Na área
de treinamento em aviação, a colaboração estratégica do
Centro de Treinamento da Mil-Com Aerospace (MATC)
com a Boeing torna-a um dos primeiros centros de
treinamento aprovados pela Boeing fora dos EUA. Os
centros de treinamento da Mil-Com Aerospaces na China
também são especializados em cursos de aeronaves
do tipo Boeing e Airbus bem como no treinamento de
tripulação de cabine. Hoje, o grupo está presente na
China, Índia, Oriente Médio, ASEAN e Taiwan.

Como o braço de engenharia do Grupo SIA, a SIA Engineering Company
garante a segurança e a confiabilidade da Singapore Airlines. SIAEC é
também o primeiro provedor de MRO do mundo a manter o Airbus A380;
e um dos primeiros no mundo a converter a aeronave de passageiro B747400 em cargueiro.

A Pteris Global fechou contrato para atualizar e instalar sistemas de
controle para sistemas de manuseio de bagagem no Terminal 3, no
Aeroporto Internacional Phoenix Sky Harbor, no Arizona, em 2008 e,
subsequentemente, para projetar e fabricar seu novo sistema de manuseio
de bagagem nos Terminais 3 e 4, em 2009.

Pteris Global
Sediada em Cingapura, a Pteris Global fornece soluções
integradas de sistemas de logística de aeroportos,
incluindo o manuseio de bagagem no aeroporto, serviço
de catering a bordo, manuseio de carga aérea e manuseio
de correio expresso. Fornece soluções de sistema
completos - avaliação de sistema e capacidade, design
do conceito de sistema, projeto de engenharia detalhado,
simulação e emulação computadorizadas, fabricação de
equipamentos, implementação de projeto, integração do
sistema, bem como operação e manutenção - permitindo
a atuação bem sucedida da empresa em mais de 150
projetos em mais de 40 países. Hoje, a Pteris Global
possui subsidiárias no Canadá, China, Malásia, Reino
Unido, Emirados Árabes Unidos e EUA.

Flight Focus
A Flight Focus é um fornecedor líder de soluções
inovadoras na área de Aviação e Bagagem Eletrônica
para Voos e Serviços de Apoio à Operações de Voo para
a indústria geral de aviação. Com sede em Cingapura e
escritórios satélites e de desenvolvimento localizados
em todo o mundo, a Flight Focus dá apoio a companhias
aéreas e operadores de aeronaves em todo o globo.
Seu sistema de Bagagem Eletrônica para Voos, The
Flight Focus PLATFORM™, é uma solução end-to-end
completa que pode integrar totalmente os processos de
uma companhia aérea e vem instalado com o Iridium®
SATCOM, possibilitando uma redução substancial
no tempo de colocação no mercado e no custo de
propriedade.

A SATS possui experiência ampla na Ásia, com investimentos
internacionais na China, Hong Kong, Índia, Indonésia, Macau, Ilhas
Maldivas, Filipinas, Taiwan e Vietnã. Sua rede de operações de manuseio
em solo e serviços catering abrange mais de 30 aeroportos na região da
Ásia-Pacífico.

Transporte Terrestre
Cingapura ostenta uma rede de transportes terrestres
de categoria internacional que atende as necessidades
de uma economia acelerada que valoriza os elementos
velocidade, eficiência e produtividade. Com tecnologias de
ponta integradas a abordagens inovadoras, as empresas
de Cingapura têm desenvolvido capacidades e experiência
para satisfazer as demandas no setor de transporte das
atuais cidades globais. Com a extensa experiência que
as empresas de Cingapura adquiriram tanto no mercado
interno como no externo, elas oferecem serviços que
englobam desde planejamento, design e integração até
equipamentos, operações e gestão.
ComfortDelgro
A ComfortDelgro é a maior operadora de ônibus públicos
e táxis de Cingapura através de suas subsidiárias SBS
Transit, ComfortDelgro e Citycab. Em termos de metrô,
a SBS Transit opera a linha norte-leste de Cingapura,
o primeiro sistema ferroviário pesado subterrâneo
inteiramente automatizado do mundo. Recentemente, a
empresa ganhou também a licitação para operar a quinta
linha de metrô de Cingapura - a linha que leva ao centro da
cidade. Quando concluídos, estes dois sistemas de metrô
subterrâneo totalizarão uma extensão de 82 km.
A ComfortDelgro é também a segunda maior empresa
de transportes terrestres do mundo, com uma frota total
de mais de 44.800 ônibus, táxis e veículos de aluguel,
abrangendo Cingapura, Austrália, China, Reino Unido/
Irlanda, Vietnã e Malásia. Presente em 14 cidades chinesas,
a ComfortDelgro é a maior operadora estrangeira de
transporte terrestre da China. A empresa é também
uma das maiores operadoras de ônibus com horário
programadoe rádio táxi e a maior operadora de ônibus
privado em Nova Gales do Sul e Victoria, na Austrália.

SMRT Corporation
A SMRT é a maior operadora de metrôs de Cingapura que
opera as linhas norte-sul, leste-oeste e as linhas circulares
da rede MRT de Cingapura, com extensão total de 110
km. A SMRT também é uma operadora líder de ônibus
públicos e táxis em Cingapura, posição alcançada após
ter adquirido a TIBS em 2001. O grupo também possui
um registro ativo de expansão internacional, incluindo
um contrato de um ano para operar oSistema de Trânsito
Rápido de Pessoal na cidade de Masdar, Abu Dhabi;
serviços de consultoria de gestão de projetos para a
linha Shinbundang em Seul, uma das linhas de metrô
com operação automática da Coreia do Sul; e a aquisição
de 49% de participação acionária no valor de SGD 65,5
milhões no Shenzhen Zona Transportation Group.
MSI Global
A MSI Global, uma subsidiária da autoridade
governamental de transportes terrestres de Cingapura,
a Land Transport Authority (LTA), fornece serviços de
consultoria profissional em transportes terrestres desde
planejamento de transporte, gestão e implementação
de projetos, engenharia de sistemas ferroviários,
recolhimento automático de tarifa e sistemas de
bilhetagem, gerenciamento de infraestrutura, sistemas
de transporte inteligentes e gerenciamento de demanda.
Além de manter o sistema de recolhimento automático
de tarifas do transporte público em Singapura, o
rastreamento da MSI também inclui o fornecimento de
software de aplicação de bilhetagem integrada para uso
em transporte público na Grande Dublin, em parceria com
a IBM; bem como serviços de gestão e consultoria em
projetos elétrico e mecânico para a Linha 10 do Metro
de Xangai.

International Enterprise Singapore
A International Enterprise (IE) Singapore é a
agência do governo responsável pela condução da
economia externa de Cingapura. Nós fomentamos o
crescimento internacional de empresas baseadas em
Cingapura e promovemos o comércio internacional.
Com nossa rede global em mais de 35 localidades,
abrangendo muitos dos mercados emergentes, nós
desenvolvemos negócios com empresas baseadas
em Cingapura para a expansão de seus negócios.

No Reino Unido, subsidiárias da ComfortDelGro, Computer Cab e
Merseyside Radio Meter Cab, operam uma frota com mais de 3000 radio
táxis e 3900 veículos privados de aluguel. A Computer Cab, líder de
mercado em Londres, possui quatro marcas – ComCab, DataCab, Call-ACab e Local Taxies, cada qual com sua identidade própria.
As fotos foram gentilmente cedidas pelas empresas mencionadas.

Ao mesmo tempo, a IE Singapore posiciona
Cingapura como uma base de expansão para as
companhias estrangeiras dentro da Ásia em parceria
com as empresas de Cingapura.
Visite www.iesingapore.com para maiores
informações.
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