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Felipe Abarca Z.

N
ão deveria surpreender nin-
guém o fato de em 2002
Buenos Aires igualar a marca
histórica de dois milhões de
turistas, alcançada em 1998.

É o que o secretário de desenvolvi-
mento econômico da capital argentina,
Eduardo Hecker, chama de “demanda
reprimida”, já que, por causa da pari-
dade cambial do peso com o dólar,
pouca gente tinha dinheiro para des-
frutar dos atrativos de Buenos Aires.
No entanto, talvez poucos tenham se
dado conta da agressiva campanha pu-
blicitária lançada pela cidade no ano
passado. Graças à “Buenos Aires Con-
vém” e a uma desvalorização que tam-
bém golpeou sem misericórdia a eco-
nomia argentina, este ano, um novo
recorde de 2,5 milhões de visitantes

estrangeiros é esperado, trazendo im-
pulsionando comércio, restaurantes e
hotéis da capital. No que resta deste
ano, isso já permitiu aumentar a arre-
cadação municipal em 50%.

Fruto de uma administração finan-
ceira responsável, Buenos Aires é a
prova viva de como algumas cidades
latino-americanas podem dar à região
um bom norte para navegar pelas tor-
mentosas águas em que se encontra a
economia global. A chave por trás de
tudo está na verdadeira revolução em
torno do conceito de cidade e de seu
papel na economia nacional, regional
e global. É a revolução do marketing
das cidades latino-americanas que
está levando as grandes metrópoles da
região a serem concebidas como pro-
dutos sujeitos a constante melhoria, e
também como marcas dignas de se-
rem posicionadas.

AS GRANDES CIDADES
       SÃO AS MULTINACIONAIS DO SÉCULO 21

JORDI BORJA E MANUEL CASTELLS, EM
LOCAL E GLOBAL. A GESTÃO DAS CIDADES

NA ERA DA INFORMAÇÃO (1997)

“ ”

Por seus atributos em qualidade de
vida e segurança (fator que vem sendo
mais valorizado globalmente), soma-
dos a um refinado posicionamento,
Miami tem um poder de marca insu-
perável na região, ficando novamente
com o primeiro lugar na quarta edição
de nosso Ranking. Dos 1,6 mil execu-
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tivos latino-americanos pesquisados,
74% confirmam Miami como a me-
lhor cidade para dirigir negócios para
a América Latina. “Queremos ser a
porta giratória dos negócios entre
América Latina, a América anglo-
saxônica e a Europa”, diz Mario Sacasa,
vice-presidente para Assuntos Interna-
cionais do Beacon Council, a câmara
de comércio das empresas estrangeiras
em Miami. Para tanto, a cidade conta
com o apoio do governador da Flórida
e irmão do presidente dos EUA, Jeb
Bush, que também quer transformar o
estado na capital da Área de Livre Co-
mércio das Américas (Alca).

As demais cidades não ficam atrás e,
pela primeira vez, a pequena ilha de
segurança de Santiago do Chile empa-
ta no segundo lugar com São Paulo.
Por seu excelente balanço entre poten-
cial de negócios e fatores externos, a

AS MELHORES CIDADES PARA FAZER NEGÓCIOS
VAR. (EM %) PIB PER CAPITA PODER DE

PODER PODER DE AJUSTADO MARCA4

RK RK POP.1 DE COMPRA2 COMPRA POR (BASE
03 02 PAÍS MILH. US $ MILH  1998-2002 VIOLÊNCIA3 100)

1 1 MIAMI EUA 2,3 37.269 19 27.045 100

2 1 SÃO PAULO BRA 18,5 62.588 -51 7.553 51

2 3 SANTIAGO CHI 6,3 23.383 -24 8.283 83

4 5 MONTERREY MÉX 3,3 23.394 80 5.845 34

5 4 C. DO MÉXICO MÉX 21,0 146.772 36 6.355 53

6 7 CURITIBA BRA 2,8 2.107 -39 4.355 14

7 8 GUADALAJARA MÉX 4,0 24.457 60 6.366 –

8 11 BRASÍLIA BRA 2,1 8.817 214 10.268 –

9 6 BUENOS AIRES ARG 12,9 29.801 -66 6.532 32

10 13 PORTO ALEGRE BRA 4,0 6.962 -41 4.312 –

11 9 BELO HORIZONTE BRA 4,7 8.747 -42 4.903 –

12 10 RIO DE JANEIRO BRA 11,2 21.376 -48 3.987 18

13 14 SAN JOSÉ C. RICA 1,5 6.219 114 3.811 14

14 12 MONTEVIDÉU URU 1,7 7.149 -29 4.748 –

15 15 SAN JUAN P. RICO 2,0 28.297 105 6.113 –

16 16 BOGOTÁ COL 6,7 18.415 -27 4.560 15

17 20 C. DO PANAMÁ PAN 1,2 4.546 53 5.729 11

18 19 PUEBLA MÉX 2,5 10.347 131 4.438 –

19 17 CIDADE JUÁREZ MÉX 1,3 9.576 178 4.046 –

20 23 TIJUANA MÉX 1,4 6.340 106 4.094 –

21 27 SANTO DOMINGO R. DOM 3,8 12.445 67 3.538 –

22 21 CÓRDOBA ARG 1,3 2.979 -64 5.916 –

23 24 LIMA PER 7,7 24.581 -14 4.578 11

24 22 ROSÁRIO ARG 1,4 2.745 -64 5.896 –

25 29 SAN SALVADOR EL SAL 1,8 9.280 50 3.815 –

26 28 LEÓN MÉX 1,4 4.423 87 3.454 –

27 26 ASSUNÇÃO PAR 1,3 2.209 -41 3.345 –

28 25 CARACAS VEN 3,8 12.925 -38 3.024 –

29 – C. DO GUATEMALA GUAT 3,5 10.986 35 3.559 –

30 18 SALVADOR BRA 3,4 3.974 -38 2.960 –

31 30 RECIFE BRA 3,4 4.284 -34 2.530 –

32 34 GUAYAQUIL EQU 2,7 5.033 27 2.284 –

33 36 FORTALEZA BRA 3,2 2.646 -33 2.021 –

34 33 SANTA CRUZ BOL 1,2 1.129 5 1.314 –

35 37 LA PAZ BOL 1,6 2.482 5 2.170 –

36 35 QUITO EQU 1,9 2.715 27 1.757 –

37 31 CALI COL 2,9 4.730 -2 2.284 –

38 32 MEDELLÍN COL 3,0 4.920 -46 2.308 –
(–) não alcançam poder de marca mínimo
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Unilever Best Foods América Latina
mudou seus executivos de Nova
Jersey, nos EUA, para a capital chile-
na, que se torna o quartel-general da
subsidiária. “Santiago foi eleita pelas
vantagens que oferece em segurança,
estabilidade econômica e jurídica, so-
mado ao desenvolvimento tecnológico
e ao bom nível de seus profissionais, fa-
tores que se potencializam com a polí-
tica de abertura comercial que levou à
assinatura de três tratados de livre co-
mércio em 2002”, justifica Alberto
Sobredo, presidente da empresa para
América Latina. O mesmo ocorreu
com o Altec, centro de manutenção de
sistemas compartilhado pelos bancos
do grupo Santander Central Hispano.
O Citibank também tem um centro
semelhante.

O mais interessante de Santiago é
como a cidade está ganhando espaço
com uma inusitada agressividade que
promete lhe dar maior competitividade
no “mercado” latino-americano de cida-
des. Pelas mãos de seu intendente, Mar-
celo Trivelli, e da emergente indústria
de eventos e convenções, a cidade está
despertando para o desenvolvimento de
uma forte marca, com um investimen-
to de US$ 4 milhões em sua promoção,
o valor mais alto para uma cidade de seu
tamanho na região. E não é que a cida-
de não seja popular entre os executivos
latino-americanos, que de fato a consi-
deram a mais atrativa, com 44 % de
suas preferências. Qual é o problema se
a gestão urbana e o marketing de Santi-
ago são bem avaliados e a cidade goza
de um excelente posicionamento? Na
realidade, a capital chilena merece ser
um caso de estudo de marcas em qual-
quer escola de negócios.

“Santiago não tem alma”, reconhe-
ce o intendente Trivelli, em alusão ao
caráter de commodity da cidade. Inter-
namente, a capital chilena não tem
identidade própria, ou o que os soció-
logos e urbanistas chamam “o desen-
volvimento de um espaço retórico de
cidade no imaginário coletivo.” É a
síndrome da cidade capital de um país
pequeno, onde muito se fala do país,
mas pouco se fala da cidade e de seus
problemas, já que muitos identificam

a capital com o próprio país. A solução
não é fácil e pode demorar muito, já
que se considera o desenvolvimento de
espaços físicos de participação e iden-
tificação dos cidadãos com o lugar.
Esse processo vai desde criar lugares
especiais para manifestações públicas
até desenvolver um imaginário pró-
prio, como um monumento que per-
mita diferenciá-la de outras. No fundo,
passar a ser uma também um cartão-

postal do país, como o Rio de Janeiro é
para o Brasil.

“Falta agressividade ao setor priva-
do”, lamenta o intendente Trivelli. “É
preciso colocar o produto na vitrine,
estamos fora do circuito das grandes
feiras internacionais”, diz Michel de
L’Herbe, diretor-executivo do Santia-
go Convention Bureau, a associação
de empresas organizadoras de eventos
de negócios da cidade. “Suba ou bai-
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mundo é um lugar perigoso. Tivemos esse incrível período de dez anos de paz
e nem nos demos conta”, disse recentemente Larry Ellison, presidente-exe-
cutivo da empresa de tecnologia Oracle. Depois do 11 de setembro e da

segunda Guerra do Golfo, a segurança virou uma obsessão global. Em todas as suas
variantes, ela é um fator cada vez mais importante na hora de fazer negócios.

Miami terá o grande desafio de demonstrar que está a salvo do terrorismo, ainda que
os executivos latino-americanos acreditem que ela têm o aeroporto mais seguro. Para
as cidades da região o problema é que, fruto da crise econômica, nos últimos anos a
segurançam diminuiu. Segundo estudos do Ban-
co Interamericano de Desenvolvimento (BID), os
homícidios violentos aumentaram 40 %.

Buenos Aires já importou os seqüestros
ao estilo colombiano (que exige recompen-
sas) e os seqüestros-relâmpago mexicanos.
Nos anos 90, a taxa de delitos triplicou na
capital argentina. A taxa de homicídios au-
mentou 223% e 85% da população acreditam
que cedo ou tarde serão vítimas de algum
delito. O efeito expandiu-se a Montevidéu. “A
polícia de Montevidéu não tem experiência
para lidar com a delinqüência que chega da
Argentina”, diz Frank Holder da consultoria
de segurança Kroll.

Quais são as recordistas da insegurança
regional? Em Caracas, o total de delitos aumentou 33% entre 2000 e 2002, e em São
Paulo, em cinco dias são assassinadas tantas pessoas como em Nova York em dois
meses. No Rio, a sensação de insegurança disparou desde que os chefões do narco-
tráfico decidiram declarar guerra ao governo. Nas cidades colombianas de Cali e Me-
dellín a taxa de homicídios se aproxima ou supera os 100 por 100 mil habitantes.

Dentre as que parecem conseguir enfrentrar o crime,
destaca-se Bogotá, que registrou uma taxa de homicídios
160% mais baixa que há dez anos. Já a Cidade do México
contratou por US$ 4 milhões como assessor o ex-prefeito
de Nova York, Rudolph «Rudy» Guliani, que no final dos anos
90 conseguiu diminuir a delinqüência na cidade norte-ame-
ricana, transformando-a em uma das mais seguras do país.
No entanto, menos delitos não significam necessariamen-
te mais segurança, pois no México e em São Paulo, por
exemplo, apenas um terço dos crime é denunciado.

As multinacionais com redes de distribuição global serão
mais sensíveis que nunca a esses riscos, privilegiando lo-
cais com acesso a grandes mercados, mas também eficien-
tes em segurança. Santiago e seus tratados de livre comér-
cio, e Monterrey, com sua proximidade dos EUA, podem ser
favorecidas. Por seu alto custo de oportunidade, o resto das
cidades da região se verá obrigado a investir e envolver-se
com o setor privado, como já acontece em várias delas.

O“
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xe o dólar, Buenos Aires sempre sabe
se adaptar e mudar tudo de imedia-
to.” De fato, recentemente o governo
da Cidade de Buenos Aires abriu um
escritório de representação comercial
em São Paulo.

Mas  Santiago está mudando. É o
que demonstra o programa de expor-
tação do prestigioso sistema univer-
sitário chileno (cuja sede principal
está em Santiago). “Podemos compe-

tir com universidades de segundo
nível nos EUA”, assegura Trivelli. E
o mesmo estão fazendo com as insti-
tuições de saúde.

Em maior escala, São Paulo é, há
muito tempo, um competidor agressivo
na região. Desde dezembro de 2002, a
prefeitura desenvolve uma campanha
publicitária enfocada no resgate da ima-
gem da cidade, afetada fortemente por
seus crônicos problemas de segurança,

engarrafamento e péssima qualidade de
vida. Criada pela agência McCann-
Erickson, “a idéa é caracterizar São Pau-
lo como uma grande cidade do Brasil,
rejuvenescida, com um estilo de vida
único no país, por sua oferta cultural, de
entretenimento, bairros e centros comer-
ciais, junto a seus diversos e variados
restaurantes”, afirma Roberto Gheler,
presidente do São Paulo Convention
and Visitors Bureau (cont. na pág. 30).

Escala de 0 (muito insegura) a 10 (muito
segura). Fonte: Mercer

Escala de 1 (sem perigo) a 4 (muito perigosa) (ver nota 7)
Fonte: Kroll Inc.

AVALIAÇÃO SEGURANÇA DO CIDADÃO
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PERIGO NA CIDADE7

PONTUAÇÃO
CIDADE PAÍS 2003 2002

BUENOS AIRES ARG 4- 3+

RIO DE JANEIRO BRA 4 4-

SÃO PAULO BRA 4 4

MEDELLÍN COL 4 4

C. DO MÉXICO (DF) MÉX 4 4

CALI COL 4 4

BOGOTÁ COL 4 4

ASSUNÇÃO PAR 4 4

C. DA GUATEMALA GUA 4 3-

CARACAS VEN 4 3+

CÓRDOBA ARG 3- 2

SAN SALVADOR EL SAL. 3 3-

LIMA PER 3 4

LA PAZ BOL 3 3

BELO HORIZONTE BRA 3 3

BRASÍLIA BRA 3 3

RECIFE BRA 3 3

SALVADOR BRA 3 3

GUAYAQUIL EQU 3 3

QUITO EQU 3 3

CIDADE JUÁREZ MÉX 3 3

GUADALAJARA MÉX 3 3

C. DO PANAMÁ PAN 3 3

SANTO DOMINGO R. DOM 3 3

MONTEVIDÉU URU 3 1

ROSÁRIO ARG 3+ 3

TIJUANA MÉX 3+ 3

MIAMI EUA 2 2

SAN JOSÉ C. RICA 2 1

SANTIAGO CHI 2 1

FORTALEZA BRA 2+ 3

SANTA CRUZ BOL 2+ 2

PUEBLA MÉX 2+ 2

PORTO ALEGRE BRA 2+ 2

MONTERREY MÉX 2+ 2

LEÓN MÉX 2+ 2

CURITIBA BRA 2+ 2

SAN JUAN P. RICO 2+ 2

CRIMES

PONTUAÇÃO

SANTIAGO 7

SANTO DOMINGO 7

MIAMI 6

SAN JUAN 6

C. DO PANAMÁ 6

MONTERREY 6

ASSUNÇÃO 6

GUAYAQUIL 5

MONTEVIDÉU 5

QUITO 5

BUENOS AIRES 5

LIMA 5

LA PAZ 5

SANTA CRUZ 5

SAN JOSÉ 4

C. DO MÉXICO 3

RIO DE JANEIRO 2

SÃO PAULO 2

C. DA GUATEMALA 2

CARACAS 2

SAN SALVADOR 2

BOGOTÁ 2

MEDELLÍN 2

TAXA 2002

MEDELLÍN* 121.3

RECIFE 95.8

CALI* 91.8

CARACAS 89.9

SÃO PAULO 64.8

RIO DE JANEIRO 56.5

SALVADOR 41.2

PORTO ALEGRE 39.2

BRASÍLIA 37.5

BOGOTÁ* 34.5

FORTALEZA 28.2

CURITIBA 26.2

CIDADE JUÁREZ 21.3

BELO HORIZONTE 14.8

CÓRDOBA 13.5

BUENOS AIRES* 12.7

MONTEVIDÉU 9.2

MIAMI 8.3

ROSÁRIO 7.8

MONTERREY 3.8

SANTIAGO 2.4

TAXA DE HOMICÍDIOS6

(DADOS POR 100 MIL HAB)

*Cálculo para Área Metropolitana
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CIDADES EMPREADES EMPREADES EMPREENDEDORAS

J á não basta criar novas empresas.
É impossível fazer uma leitura
atualizada do empreendedorismo

latino-americano sem incorporar a
variável conhecimento, provavelmen-
te o mais valioso dos recursos empre-
sariais e, paradoxalmente, o menos
observado. Hoje, para ser competiti-
vo na economia do conhecimento,
países e cidades devem prestar cada
vez mais atenção à essa variável.

Com esse ponto em mente, uma
equipe de investigadores da
Universidade Adolfo Ibañez e
do Babson College dedicou-se
ao desenvolvimento de um ín-
dice para medir a capacidade de
criação de empresas com base
na economia do conhecimento.
A pesquisa, que contou com
minuciosos estudos estatísticos
e com o aporte de um painel de
especialistas internacionais, deu
origem a três subindicadores
que apontam as oportunidades,
recursos e facilidades oferecidas
pela cidade nesse sentido.

Desenvolvido pela Proteus em par-
ceria com AméricaEconomia Intelli-
gence, a pontuação da tabela anexada
é resultado da aplicação de parte do
índice, especificamente aquela que
mede as facilidades. Esse indicador,
por sua vez, se divide em três outros,

também separados na tabela: possibilida-
de de empreender, disposição para o
empreendedorismo e barreiras culturais.

Os resultados mostram que atrair,
reter e potencializar empresas baseadas
no conhecimento — científico, indus-
trial ou tecnológico — parece ser par-
te da “missão” de um seleto número de
cidades. A líder indiscutível nesse as-
pecto é Monterrey, cujo sucesso é re-
sultado de uma estratégia deliberada
de suas instituições públicas, privadas

e educacionais, orientadas à criação de
redes entre si e a promover inovação.
São Paulo, Santiago, Bogotá e mais
atrás, Cidade do México, parecem cap-
tar a importância estratégica de criar
um marco amistoso para a economia
do conhecimento, mas descuidam de

fatores chave ao
não apoiarem re-
des de contato ou
não repensarem
positivamente a
mudança e o fra-
casso, entre outros.

Em um terceiro grupo estão
Guayaquil, Lima, Montevidéu e Bue-
nos Aires, que padecem de uma certa
miopia estratégica ao acreditarem que
basta tornar mais eficiente o processo

de abertura de empresas para atrair
companhias de alto valor agregado.
Finalmente, em um perigoso estado
de abandono estão Assunção, La Paz,
Cidade da Guatemala e Caracas, que
não ativaram nenhuma das múltiplas
alavancas disponíveis para facilitar
empreendimentos inteligentes.

O interessante é que em nenhum
desses casos é crítica a demora no
processo de abertura de empresas, o
mantra dos anos 90. De fato, as três
primeiras cidades do índice não são
aquelas onde se abrem empresas
com mais rapidez. O principal desa-
fio dessas cidades é identificar suas
fraquezas e pontos fortes por meio
de ferramentas como este índice,
que, entre outros aspectos, as chama
a proporcionar visões empresariais
de longo prazo e a atuar para dimi-
nuir o castigo social ao fracasso,
aprendendo com a experiência do
Vale do Silício e reinterpretando as
falhas como experiências valiosas
para o crescimento no longo prazo.

FACILIDADE PARA EMPREENDER

MONTERREY MÉX 5,34 4,84 5,45 5,64

SÃO PAULO BRA 4,56 4,09 4,98 4,47

SANTIAGO CHI 4,45 4,29 4,60 4,41

BOGOTÁ COL 4,40 4,25 4,28 4,68

C. DO MÉXICO MÉX 4,26 4,11 4,43 4,18

GUAYAQUIL EQU 3,88 4,00 3,51 4,26

LIMA PER 3,81 3,47 4,01 3,87

BUENOS AIRES ARG 3,77 3,34 4,09 3,75

MONTEVIDÉU URU 3,48 3,67 3,45 3,37

ASSUNÇÃO PAR 3,10 2,73 2,95 3,63

LA PAZ BOL 3,07 3,06 3,04 3,13

C. DA GUATEMALA GUA 3,01 2,38 3,20 3,35

CARACAS VEN 3,01 2,48 2,98 3,51

A ATITUDE EM RELAÇÃO ÀS  PESSOAS
E EMPRESAS EMPREENDEDORAS É...

79%

44%

20% 18%

BOGOTÁMONTERREY CARACAS ASSUNÇÃO

FAVORÁVEL

DESFAVORÁVEL

A COOPERAÇÃO ENTRE OS ATORES
ECONÔMICOS E POLÍTICOS É...

41%

25%

80% 78%

MONTERREY SANTIAGO C. DA
GUATEMALA

CARACAS

FRACA

INTENSA

Gonzalo Jiménez
Diretor-executivo da
Proteus Consultores

BARREIRAS
POSSIBILIDADE DISPOSIÇÃO CULTURAIS

CIDADE PAÍS ÍNDICE (MÉDIA) (MÉDIA) (MÉDIA)

Escala de 1 (mais baixa) a 7 (melhor avaliação) Fonte: Proteus Consultores
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MARKETING CIDADE

AVALIAÇÃO DA GESTÃO URBANA
E DO MARKETING PARA ATRAIR

NEGÓCIOS À CIDADE

BOGOTÁ

C. DO MÉXICO

SANTIAGO

MONTERREY 79%

68%

63%

54%

73%

72%

70%

68%

C. DA
 GUATEMALA

LA PAZ

CARACAS

ASSUNÇÃO

MANUEL LÓPEZ
OBRADOR,
CHEFE DE GOVERNO

ANTANAS MOCKUS,
PREFEITO

FELIPE DE JESÚS,
PRESIDENTE MUNICIPAL

A iniciativa faz  parte do plano de
marketing turístico da cidade, que será
implantado em sete anos e pretende so-
bretudo estimular os paulistanos a gos-
tar de sua cidade outra vez.

Outras cidades também tentam se
posicionar internacionalmente. É o
caso da capital colombiana, que com a

campanha “Bogotá Atrativo” tenta
desfazer-se da imagem de atentados e
massacres que afetam sua marca-país.
Seu programa Salud Capital é especial-
mente interessante, ao promover o tu-
rismo, aproveitando a tecnologia de
ponta de 15 reconhecidos hospitais e
clínicas em oito especialidades, como a

Clínica Berraquer, especializada em
oftalmologia — reconhecida pela pró-
pria Organização Mundial de Saúde.
Os pacotes para os pacientes incluem
transporte e alojamento. “O segredo
está na criatividade e no trabalho de
instituições muito diferentes”, diz Lisa
Guáqueta, assessora para Assuntos In-

APROVADOS

REPROVADOS

NOME CIDADE TAMANHO
m2

CORFERIAS Bogotá 94.500

EXPOGUADALAJARA Guadalajara 89.000

RIO CENTRO Rio de Janeiro 85.000

CENTRO DE CONVENÇÓES DA BAHIA Salvador 82.944

COMPLEXO ANHEMBI São Paulo 67.600

CINTERMEX Monterrey 64.000

CENTRO DE CONV. DR. ULISSES GUIMARÃES Brasília 57.000

CENTRO DE CONVENCIONES LAS AMÉRICAS C.do México 47.212

MIAMI BEACH CONVENTIONS CENTER Miami 46.700

LA RURAL Buenos Aires 40.000

CENTRO DE CONVENCIONES PUEBLA Puebla 33.000

EXPOTRADE PINHAIS Curitiba 32.155

MINAS CENTRO B. Horizonte 30.164

ATLAPA C.do Panamá 16.984

ESPACIO RIESCO Santiago 10.000

PRINCIPAIS CENTROS DE CONVENÇÕES8

AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE NEGÓCIOS

ASSUNÇÃO

24%

LA PAZ C. DA
GUATEMALA

19% 13%

97%
88% 87%

BUENOS
AIRES

SANTIAGOMONTERREY

MUITO BOA / BOA

MUITO MÁ / MÁ

COMO SE SENTEM OS
EXECUTIVOS ESTRANGEIROS EM SUA CIDADE?

ASSUNÇÃO BOGOTÁ MONTERREY C. DO
MÉXICO

MONTEVIDÉU LIMA SÃO
PAULO

SANTIAGO BUENOS
AIRES

45%
39%

35%

49% 47%
44%

32%29%
26%

MUITO CÔMODOS,
CADA VEZ CHEGAM MAIS

ESTRANGEIROS

INSEGUROS, MUITOS
QUEREM IR EMBORA

INCÔMODOS COM A
CULTURA LOCAL, QUEREM

SER TRANSFERIDOS

MARCELO TRIVELLI,
INTENDENTE
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ternacionais da prefeitura de Bogotá.
No entanto, também é importante

ter claro que publicidade sem susten-
tação não serve de nada. Ou seja: não
adianta enganar o consumidor. Se a
qualidade objetiva não for percebida, o
trabalho está destinado à catástrofe. E
o mesmo se aplica às cidades. Não há

orçamento de marketing que agüente
a publicidade enganosa, o não cumpri-
mento da promessa de valor com o cli-
ente. Por isso, para as cidades é im-
prescindível seu desenvolvimento e
permanente melhoria. Cidades como
Monterrey (que por seu atrativo global
e empreendedorismo já superou a Ci-

dade do México no Ranking, chegan-
do ao quarto lugar), Curitiba e Santia-
go têm excelentes condições como pro-
duto, pois sabem que seu negócio,
como o de suas competidoras, está na
atração dos negócios globais.

Que indícios há de que assim se
está agregando valor a uma cidade?

AS MAIS
CONTAMINADAS

AS MAIS
CONGESTIONADAS

OS SERVIÇOS DE SAÚDE
DE CLASSE MUNDIAL...

AS MAIS
MULTILATINAS

A MAIOR
INOVAÇÃO
TECNOLÓGICA

OS MELHORES
EVENTOS
INTERNACIONAIS
DE NEGÓCIOS

MAIOR
COMPETITIVIDADE
FINANCEIRA

...E OS PIORES
SERVIÇOS
DE SAÚDE

...E AS MAIS
CHATAS

AS MAIS
INSTÁVEIS

38
33

30

AS MAIS
DIVERTIDAS...
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QUALIDADE DE VIDA

AS MAIS ALTAS
E BAIXAS
PONTUAÇÕES
NO ESTUDO
DE QUALIDADE
DE VIDA DA
MERCER HUMAN
RESOURCE
CONSULTING

Em um recente artigo publicado na
internet, a consultoria chilena Cruz
Blanca (www.cb.cl) peguntava pelo
valor das cidades, e concluía que ele
se reflete no valor dos terrenos. Desta
forma, a empresa concluía que em
1996, Santiago “valia” US$ 62 bi-

lhões. O modelo assumia condições
de mercado perfeitas pelo qual o va-
lor dos terrenos dependia da distân-
cia deles a um centro determinado
pela empresa. Daí que não seja estra-
nho ver que qualquer melhoria no
transporte urbano, como a ampliação

do metrô de Santiago, por exemplo,
se traduza em um maior valor dos
terrenos adjacentes. Pontos como en-
garrafamento ou a contaminação efe-
tivamente tiram eficiência e valor
das cidades.

Para valorizar um produto é funda-

AVALIAÇÃO ÁREAS VERDES DE LAZER

47%
40%

26% 25%

96% 89% 83%
75%

LIMABUENOS
AIRES

LA PAZ C. DA
GUATEMALA

SÃO
PAULO

MONTEVIDÉU BOGOTÁ GUAYAQUIL

MUITO BOA / BOA

MUITO MÁ / MÁ

Avaliação entre 0 (menor pontuação) e 10 (melhor pontuação)

EXIGÊNCIAS PARA MUDAR A UMA CIDADE COM...

POBRE OFERTA
CULTURAL

INSTABILIDADE
POLÍTICA

ALTOS ÍNDICES DE
CONTAMINAÇÃO

ALTAS TAXAS DE
DELINQÜÊNCIA

73%

10%

58%

30%

51%

24%
32% 38%

AUMENTO
SALARIAL

NAO IRIA AUMENTO
SALARIAL

NÃO IRIA AUMENTO
SALARIAL

NAO IRIA AUMENTO
SALARIAL

NÃO IRIA

INDICADORES DE QUALIDADE DE VIDA

BUENOS AIRES 8 6 6

SAN JOSÉ 7 6 3

MONTERREY 7 3 5

QUITO 7 2 7

SANTIAGO 7 2 6

MONTEVIDÉU 6 8 7

SAN JUAN 6 8 5

GUAYAQUIL 6 7 7

MIAMI 6 6 6

C. DA GUATEMALA 6 6 6

RIO DE JANEIRO 6 6 5

MEDELLÍN 6 5 6

SÃO PAULO 6 5 3

CARACAS 6 2 3

C. DO PANAMÁ 5 8 7

ASSUNÇÃO 5 7 7

SANTA CRUZ 5 7 6

SANTO DOMINGO 5 5 5

LIMA 5 5 5

C. DO MÉXICO 5 0 1

LA PAZ 4 9 6

BOGOTÁ 4 4 3

SAN SALVADOR 3 2 5

TRANSPORTE CONTAMINAÇÃO TRÂNSITO
PÚBLICO AMBIENTAL

(PONTUAÇÃO) (PONTUAÇÃO) (PONTUAÇÃO)

ASSUNÇÃO

BUENOS
AIRES

SANTIAGO

MONTERREY

MONTEVIDÉU

C. DA
GUATEMALA

CARACAS

LIMA

MUITO MÁ / MÁ

MUITO BOA / BOA

37%

34%

28%

17%

77%

75%

97%

85%

AVALIAÇÃO
DO ENSINO

FUNDAMENTAL
E MÉDIO

MIAMI 96.5

SAN JUAN 92.0

BUENOS AIRES 87.0

MONTEVIDÉU 87.0

SANTIAGO 85.0

BOGOTÁ 66.0

LA PAZ 66.0

CARACAS 64.5

MEDELLÍN 62.5

SANTA CRUZ 62.0

SAN SALVADOR 53.0

ÍNDICE
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mental ter uma visão clara da missão
e da estratégia da empresa, o que, em
termos de cidades, se traduziria em
um modelo, um projeto cidade e uma
estratégia de desenvolvimento. Se-
gundo o diretor do Instituto de Estu-
dos Urbanos da Universidade Católi-
ca do Chile, Carlos de Mattos, quatro
modelos de cidade se impõem ultima-
mente no mundo, cada um represen-
tativo de uma escola de pensamento.
Em seguida, uma descrição de cada
modelo, suas cidades mais representa-
tivas e algumas urbes latino-america-
nas que têm se inspirado nele.

Algumas cidades podem aplicar
estes modelos em forma pura, e ou-
tras tentarão obter o melhor de cada
um deles de acordo com suas possi-
bilidades e o ciclo em que se encon-
trem. Mas o que está claro é que,
apesar da crise econômica que atra-
vessa a região, nenhuma delas deixa-
rá de investir para melhorar seus

QUAL CIDADE LATINO-AMERICANA
AGREGA MAIOR VALOR

A UM NEGÓCIO?

SANTIAGO

38%

SÃO
PAULO

24%

C. DO
MÉXICO

23%

12%

MONTERREY

11%

BUENOS
AIRES

RESPOSTAS MÚLTIPLAS

QUAL CIDADE TEM A
MELHOR COMBINAÇÃO
ENTRE QUALIDADE DE
VIDA E POTENCIAL DE

NEGÓCIOS?

44%

20% 18% 17%
14%

BUENOS
AIRES

SANTIAGO C. DO
MÉXICO

SÃO
PAULO

MONTERREY

RESPOSTAS MÚLTIPLAS

atributos e posicionar-se de maneira
cada vez mais competitiva no merca-
do de cidades latino-americanas ex-
pressado em nosso Ranking. A espe-
rança é que, apesar das desventuras
macroeconômicas nacionais, muitos
destes investimentos parecem ir na
direção certa e a uma velocidade às
vezes maior do que se movem os pró-

prios países da região. Veja o quadro
“Cirurgia de concreto” para conferir
os principais projetos de melhoria
das cidades — realizados ou em an-
damento. É uma boa maneira de co-
meçar a levar a sério nossas multina-
cionais urbanas.

Com Flávio Costa, em Curitiba
e Diego Fonseca, na Cidade do México.
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CIDADES
DA ESPERANÇAA ESPERANÇA

nquanto muitos políticos argentinos
aplaudiram a maior quebra sobera-
na da história quando o governo do

país entrou em moratória no fim de
2001, o governo da província de Bue-
nos Aires escolheu o caminho contrário.
Sua meta foi demonstrar que cumpriria
com suas obrigações. Em março deste
ano, conseguiu concretizar a reestrutu-
ração integral de sua série de bônus
Tango. Depois disso, as agências Fitch
e Standard & Poor’s melhoraram a clas-
sificação de risco do papel. No caso da
Standard & Poor’s, passou de SD
(default seletivo) para CCC+.

A atitude de Buenos Aires é um cla-
ro sinal de esperança no mundo das ci-
dades. Diferentemente do país, o gover-
no da capital argentina não deixou de

pagar outras dívidas. “É o primeiro emis-
sor de alto perfil do setor público a com-
pletar uma negociação com credores
globais. A nação está atrasada neste
processo”, conclui a agência Fitch.

Embora mande o risco soberano
para esses bônus, a gestão local não
deixa de importar. Buenos Aires pode
orgulhar-se de ter um estoque de dívida
equivalente a 62% de seu orçamento,
enquanto o da Argentina equivale a
sete vezes o orçamento do país. A pro-
va de fogo será a eleição presidencial
de 27 de abril e as eleições locais de
l8 de junho, quando o atual presidente
do Governo da capital, Aníbal Ybarra,
enfrentará o empresário Mauricio
Macri, do Partido Justicialista.

Buenos Aires não é o único caso de

uma cidade latino-americana ativa no
mercado de capitais. Monterrey, Rio de
Janeiro, Bogotá e Curitiba são apenas
algumas das outras metrópoles da re-
gião que têm feito o mesmo, demons-
trando que a eficiência na administra-
ção do governo local pode ser distinda
a do governo federal. A estabilidade do
México coloocou suas cidades entre as
mais agressivas, criando inclusive um
mecanismo de fideicomisso, que ga-
rante o pagamento das obrigações a
partir das transferências do governo
federal.

“Existe grande interesse das cida-
des em entrar no mercado de capitais”,
diz Laura Barrientos, vice-presidente da
Moody’s no México. No entanto, ainda
não existe confiança de que o marco ju-
rídico aplicado nas emissões seja sóli-
do. De fato, o processo de emissão
pode ser longo, pois é necessário veri-
ficar a possibilidade de fazer esse tipo
de operação. “O trabalho mais impor-
tante será adequar a legislação.”

MIAMI
● Construção da quarta pista do aero-
porto internacional (em andamento).
● Instalação do NAP (Network
Access Point) das Américas, ponto
onde os cabos submarinos de fibra
ótica que vêm da América Latina e
da Europa se conectam às redes dos
EUA (concluído).

SANTIAGO
● Construção de um centro de conven-
ções multiuso, de 30 hectares  (em
planejamento).
● Criação de um cassino (em planeja-
mento).
● Criação de novos trechos viários: pro-
jeto Costanera Norte e Autopista Cen-
tral (em andamento).

SÃO PAULO
● Criação de um ministério de exporta-
ções (em planejamento).
● Agroporto, que inclui unidades de
processamento de matérias-primas,
que agregam valor às mercadorias
aproveitando o custo de oportunidade
de ter os produtos armazenadas no lu-
gar (em planejamento).

MONTERREY
● Construção da rodovia até o Aero-
porto Mariano Escobedo (em anda-
mento).

CIDADE DO MÉXICO
● Projeto de recuperação do centro his-
tórico da cidade (em andamento).
● Contratação da consultoria do ex-
prefeito de Nova York Rudolph Gu-
liani, com o objetivo de diminuir a
delinqüência em 60 % até 2006 (em
andamento).

CURITIBA
● Inauguração do NovoMuseu, com-
plexo dedicado às artes plásticas, ar-
quitetura e urbanismo, planejado por
Oscar Niemeyer (concluído).
● Inauguração da Estação Convention
Center, o maior espaço de eventos da
cidade (previsto para ser entregue em
dezembro).

BRASÍLIA
● Criação da Cidade Digital, para in-
centivar a chegada de empresas tecno-
lógicas com impostos reduzidos (em
andamento).

BUENOS AIRES
● Criação das incubadoras, uma para
empresas de base tecnológica, Baitech;
e outra para indústrias de design, cul-
tura e turismo, Incuba (inauguração
prevista para maio).

PORTO ALEGRE
● Inauguração do aeroporto mais mo-
derno do país, com lojas e cinemas que
funcionam 24 horas (concluído).

RIO DE JANEIRO
● Construção do Museu Guggenhein
(em estudos).
● Construção da Vila Olímpica para os
Jogos Pan-Americanos de 2007 (em
andamento).

BOGOTÁ
● Sistema de Transporte de Massas
Transmilenio, com estradas indepen-
dentes (em andamento).

CARACAS
● Modernização e ampliação do aero-
porto de Maiquetía, com crédito de
US$ 200 milhões concedido pelo BID
(em andamento).

CIRURGIA URBANA

E
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LAS CIUDADES DE MODA:AS CIDADES DA MODA:
BOSTON, PORTO ALEGRE, BARCELONA E LOS ANGELES

A seguir, uma descrição dos
principais referênciais latino-ame-
ricanos para o planejamento e de-
senvolvimento das metrópoles

O MODELO BARCELONA
Mais conhecido como o modelo

do planejamento estratégico, este é o
que está mais na moda ultimamente.
Inspirado no planejamento empresa-
rial, seus principais exponentes são
os urbanistas catalães, Manuel
Castells, um marxista ortodoxo dos
anos 60, e Jordi Borja. A máxima
expressão desse modelo é a reconver-
são estratégica de Barcelona. Logo
depois da incorporação da Espanha à
União Européia e sendo sede dos Jo-
gos Olímpicos de 1992, a cidade
teve de se repensar para deixar para
atrás a indústria e voltar-se para um
perfil universitário, cultural e espor-
tivo. Muito intenso, o modelo impli-
ca um forte reposicionamento para
que a cidade tenha uma oferta urba-
na competitiva no novo ambiente em
que está inserida. Dentre as princi-
pais cidades que seguem este mode-
lo está Santiago do Chile, onde Borja
se reúne pessoalmente com o presi-
dente Ricardo Lagos.

O MODELO BRASILEIRO
Seu principal exponte é Olívio

Dutra, ministro de Cidades, nova
pasta criada pelo presidente Luis

Inácio Lula da Silva. Membro do
Partido dos Trabalhadores (PT) Du-
tra foi prefeito de Porto Alegre,
onde criou o modelo urbano partici-
pativo, pelo qual a população decide,
por exemplo, em que se investe o
orçamento da cidade. Sem buscar a
competitividade urbana, os defenso-
res deste modelo criticam o Modelo
Barcelona, já que segundo eles trans-
forma as cidades em “mercadorias”
que privilegiam os setores acomoda-
dos e o capital estrangeiro, em detri-
mento dos cidadãos, até mesmo ex-
cluindo os mais pobres. Segundo os
participativos, isso não apenas obriga
a ter um regime local autoritário,
como também hipoteca a soberania e
a democracia local. Porto Alegre é a
sede do Fórum Social Mundial, even-
to alternativo ao Fórum Econômico
Mundial de Davos, na Suíça.

O MODELO NEOLIBERAL
Por este modelo, é o mercado que

“organiza” a cidade. Los Angeles,
nos EUA, é onde esse modelo é apli-
cado com maior fervor. Por exemplo,
na Califórnia considera-se a negociar
bônus vinculados à emissão de
poluentes. Em outras palavras: con-
taminou, paga. Em Santiago, esse
sistema já se desenvolve de forma
direta entre particulares, com exce-
lentes resultados. Em 2000, quatro
anos antes do esperado, as indústrias

já haviam reduzido suas emissões a
menos da metade, mesmo que o nú-
mero de fontes emissoras tenha se
quadruplicado. Para 2005, o sistema
deveria se estender a motoristas e
residências, mesmo que sua comple-
xidade requeira mais regulações e
desenvolvimento do mercado de va-
lores. Os seguidores deste modelo se
opõem ferrenhamente a qualquer
tipo de pedágio ou imposto à livre
circulação de veículos já que produz
distorsões no mercado.

O MODELO DA INNER CITY
É o modelo de Michael Porter, o co-

nhecido professor de Harvard, cuja
máxima expressão tem estado nas as-
sessorias da consultoria Monitor, a
qual ajudou a criar. O objetivo princi-
pal é a identificação das vantagens
competitivas locais, mirando a criação
de um cluster ou conglomerado de em-
presas de algum setor específico. Bos-
ton e seus clusters de educação e criação
de conhecimentos, instrumentos de
medição e calçados, é um de seus mais
importantes expoentes. Muitas cidades
dos EUA têm se inspirado nesse mode-
lo, que considera ilusória qualquer
tipo de vantagem baseada em baixos
custos imobiliários ou de mão-de-obra.
Com resultados diversos, algumas das
cidades da região que têm seguido esse
modelo são Bogotá, Buenos Aires,
Medellín, Cali e Guayaquil. ■
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METODOLOGIA DO RANKING

O Ranking considera as cidades como
objetos de estudo independentes dos paí-
ses, mas sem ignorar os condicionamentos
mútuos que se produzem entre o local e o
nacional. O modelo de análise que se utiliza
assume que as cidades constituem objetos
de investimento, o que as deixa sujeitas a
decisões que se estruturam na forma de
benefícios e custos. O lugar que cada cida-
de ocupa no Ranking corresponde à posição
relativa entre essas variáveis dentro da
mostra de cidades analisada.

A seleção das cidades que participam
no Ranking é feita considerando um poten-
cial econômico-demográfico mínimo, sem
existir cotas por país. Não existem divisões
geopolíticas para a definição da
amostra, o que eventualmente leva
à inclusão de cidades que no senti-
do estrito não estão na América
Latina, como Miami. Dessa manei-
ra, os limites do Ranking se encon-
tram demarcados pelos “negócios
latino-americanos”.

Uma vez selecionadas as cida-
des participantes, avalia-se o po-
tencial de mercado por meio de
seu poder de compra (buying
power) e da riqueza relativa (PIB
per capita) das distintas economi-
as locais, obtendo uma primeira
organização das cidades que equi-
libra o volume e a margem de be-
nefícios potenciais. Em uma aproxi-
mação mais realista do fenômeno produtivo
urbano, para a obtenção do PIB per capita,
incorpora-se um ajuste por violência.

Em seguida, se avaliam os trade-offs
produzidos pelos principais fatores externos
gerados pela atividade econômica urbana.
Dessa forma, é possível identificar os bene-
fícios e custos mais relevantes de fazer ne-
gócios em uma cidade específica. Nesse
sentido, identificaram-se três áreas de aná-
lises que estão correlacionadas e que têm
grande impacto sobre a produtividade urba-
na: qualidade de vida, segurança pública e
marketing cidade. Para conhecer melhor o
dinamismo e o potencial econômico futuro
das cidades, dimensiona-se seu potencial
empreendedor.

A realização de uma pesquisa entre
executivos latino-americanos permite incor-
porar à análise da imagem das cidades,
um fator com forte impacto nas decisões
das quais as cidades são objeto, já que
permite medir o valor-cidade percebido
pelo mercado. Isto permite comparar o po-
sicionamento de cada metrópole nas prin-
cipais áreas já citadas. Também mede o
poder de marca e as principais associa-
ções das cidades ranqueadas.

A relação entre o potencial econômico
de uma cidade e a qualidade de vida asso-
ciada a ela permite realizar ajustes no Ran-
king no caso de cidades com caracterísitcas
e comportamentos similares. O poder de
marca das cidades também permite tais
ajustes. A expressão gráfica dessas rela-
ções representa um guia sobre a localiza-

ção de uma cidade em relação a essas variá-
veis. (ver gráficos)
◆  PESQUISA COM EXECUTIVOS

Elaborada por AméricaEconomia Intelligence
e aplicada pela internet (correio eletrônico) en-
tre a comunidade de leitores de AméricaEcono-
mia em mais de 13 cidades da região. Foram
obtidas 1.600 respostas. O trabalho de campo
foi feito entre os dias 18 e 30 de março de
2003.
◆  ÍNDICE DE FACILIDADE PARA EMPREENDER

Este índice, desenvolvido pela Proteus Con-
sultores, foi construído a partir da opinião dos
executivos nas economias de diferentes cida-
des sobre a facilidade que as cidades apresen-
tam para empreender.

A Facilidade para Empreender é composta
de três dimensões:
– POSSIBILIDADE: Avalia características e opor-
tunidades que existam na cidade para o desen-
volvimento de novos projetos.
– DISPOSIÇÃO: Mede a percepção existente na
criação de novos projetos.
– BARREIRAS CULTURAIS: Engloba elementos
“subjetivos” presentes na cidade que facilitam
ou limitam o desenvolvimento de projetos inova-
dores.
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O índice é formado com base em 13 per-
guntas, cuja soma dá origem a um índice
que oscila entre 1 e 7, onde 1 significa a
mínima capacidade de uma cidade para em-
preender novos negócios e 7, a máxima.
Cada executivo pesquisado se referiu ao po-
tencial empreendedor de sua própria cidade.
◆  QUALIFICAÇÃO DE SEGURANÇA DAS CI-
DADES

Esta qualificação da Kroll Inc. indica o
quão perigosa é uma cidade para um exe-
cutivo. Sua análise considera seis critérios:
criminalidade, eficácia das forças de segu-
rança pública, distúrbios sociais, terroris-
mo, sequestros e instabilidade geopolítica.

◆  ÍNDICE DE QUALIDADE DE VIDA:
O Índice elaborado pela Mercer Human

Resource Consulting mostra uma avaliação
sobre as diferenças relativas entre a quali-
dade de vida de distintas cidades. Este Ín-
dice é construído com base nos resultados
de um estudo aplicado em mais de 200 ci-
dades do mundo, as quais foram avaliadas
em função de 39 variáveis de ambiente so-
cial, econômico e político, segurança pes-
soal, serviços públicos, entre outras.

NOTAS
1. Inclui área metropolitana. Strategy Research Corporation (SRC) 2003.
2. Compara o tamanho dos mercados, independentemente dos níveis de preços. SRC 2003.
3. O PIB per capita da cidade (2002) foi estimado ponderando o PIB per capita real do país
(segundo SRC 2003) por um fator resultante do peso econômico-demográfico da cidade. No
PIB per capita ajustado, foram considerados os prejuízos ocasionados por violência e
delinqüência (a partir de estudo do BID). Não corrige todo o efeito de distorções cambiais.
4. Dados correspondem à pesquisa realizada entre executivos, levados a uma escala com
base 100 para facilitar sua leitura.
5. Classificação de segurança da autoridade de aviação civil de um país baseado em sua
capacidade de cumprir com os padrões da Agência Federal de Aviação (FAA, na sigla em
inglês) dos Estados Unidos para vôos domésticos. As cidades listadas estão na categoria
2, ou seja, não cumprem as exigências de segurança.
6. Dados de 2002, com exceção de Miami e Buenos Aires, com dados de 2001.
7.  Pontuação a partir de 1 (indica que uma cidade não é perigosa) até 4 (cidade muito
perigosa). Quando uma pontuação vai acompanhada do sinal (+) significa que esta se
aproxima da pontuação superior, o sinal (-) indica o contrário.
8. Pesquisa de AEI.
9. Avaliação positiva corresponde à imagem das cidades entre os executivos. Os aspectos
negativos representam a avaliação de suas próprias cidades.

Fonte: Disponível em AméricaEconomia on-line - acesso em 28/04/2003




