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Santiago lidera o ranking pela segunda vez, mas suas vantagens não são para sempre. Para 
destacar-se na era do conhecimento, é preciso inovar e fomentar a criatividade urbana. 
 
Em meados de abril, com a inauguração da estrada Costanera Norte, o trajeto entre o Aeroporto 
Internacional Arturo Merino Benitez, em Santiago, e o centro da cidade reduziu-se de quase uma 
hora para 15 minutos. A nova estrada chama a atenção pela engenharia arrojada que inclui um 
túnel por baixo do rio Mapocho, que corta a cidade. Juntamente a três autopistas urbanas em 
construção, além de uma extensão do metrô e o Transantiago — futuro plano de transporte da 
cidade — a Costanera Norte é uma evidência de que Santiago vai em boa velocidade quanto à 
gestão urbana. 
 
As obras da cidade refletem na metodologia utilizada no Ranking das Melhores Cidades para Fazer 
Negócios na América Latina, e que a coloca no topo de nossa lista pelo segundo ano consecutivo. 
Diferentemente da maioria das urbes latino-americanas, Santiago mantém relativamente sob 
controle os fatores negativos do crescimento sobre os negócios e da qualidade de vida de seus 
habitantes, como a insegurança e o tradicional caos do transporte urbano regional — apesar de 
ter duplicado sua economia nos últimos dez anos. 
 
Isso dá a Santiago não apenas o primeiro lugar nesta nova edição do ranking, como também a 
coloca numa posição de liderença entre as multinacionais que buscam estabelecer suas sedes de 
negócios para a região, um dos focos de nossa metodologia. Quem pode testemunhar isso é 
Karen Poniachik, vice-presidente do Comité de Inversiones Extranjeras de Chile. Ela é o 
equivalente a um gerente de mar- keting internacional do país, e agora dedica-se à promoção da 
campanha "Chile: A strategic location for your headquarter", dirigida às 500 maiores empresas 
dos EUA e às maiores corporações de Canadá, Europa e países da Ásia-Pacífico. 
 
Mesmo que muitos estudos independentes, como os da consultora AT Kearney e do banco de 
investimentos suíço UBS, recomendem o Chile como a melhor localização para a matriz de uma 
empresa na região, a tarefa de Karen é cada vez mais complexa. Por um lado, cidades 
concorrentes desenvolvem estratégias com crescentes níveis de sofisticação, incluindo campanhas 
de marketing e publicidade regional. "Há duas décadas, começamos a eliminar as restrições ao 
investimento no Chile, mas no ano 2000 a grande maioria dos países já havia feito o mesmo", diz 
ela. "Agora, as empresas já não chegam sozinhas. É preciso buscá-las, e isso é o que estão 
fazendo todos os países e cidades latino-americanos." 
 
Por outro lado, as empresas estão mudando seus hábitos. Até há pouco tempo pensava-se apenas 
em encontrar uma localização central para a sede, um lugar com potencial de mercado, acesso a 
capital humano de alto nível e com o menor custo possível em termos econômicos, mas também 
com qualidade de vida. Hoje, porém, muitas empresas — especialmente as multinacionais — 
estão dividindo suas operações em países e cidades. Assim, uma empresa pode ter sua 
administração de recursos humanos em uma cidade, a gestão financeira em outra, enquanto sua 
matriz regional está em outro país. Exemplos? O Citibank tem sua divisão antifraudes em São 
Paulo e a Microsoft colocou seu departamento de pesquisas em Buenos Aires. Mas a Microsoft 
mantém sua sedes regionais em Fort Lauderdale e o Citibank em Miami, na Flórida. 
 
O objetivo é concentrar o talento executivo em atividades que agreguem mais valor a suas 
companhias e terceirizar o restante, sejam unidades especializadas dentro da empresa ou 
fornecedores de serviços externos. Para isso, contam com companhias como a divisão de 
consultoria da IBM. "Estamos mudando nosso headquarter regional de Miami para São Paulo e 
vamos contratar 2,4 mil pessoas para prestar esse tipo de serviço", diz Sergio Lozinsky, líder de 
estratégia e mudança na IBM Consulting, que aposta num crescimento importante da demanda 



por terceirização na região durante os próximos anos, especialmetne na área de recursos 
humanos. 
 
Embora a IBM tenha dois importantes centros de serviços compartilhados na Argentina e na Costa 
Rica, o esquema que usa para assessorar seus clientes baseia-se na possibilidade de migrar 
serviços de um país a outro. Assim, dependendo do cliente, qualquer país e cidade teoricamente 
podem ser uma boa localização para a empresa. 
 
O problema é que as cidades da região buscam posicionar-se em dimensões que cada vez valem 
menos. Miami, líder por três anos consecutivos de nosso ranking, faz bem o seu trabalho em 
seguir tentando ser a sede da Alca, que não deve sair antes de dois anos (página 50). Mas não 
basta para diferenciar-se, quando o que se espera é inovação e criatividade. 
 
Em São Paulo e na Cidade do México, terceiro e sexto lugares do ranking, respectivamente, não é 
possível identificar uma estratégia competitiva, com exceção de sua importância como 
plataformas políticas de peso para as autoridades locais. É o caso de José Serra, prefeito de São 
Paulo, e de Manuel López Obrador, prefeito da capital mexicana. Pelo menos até agora, suas 
ambições presidenciais parecem deixar em segundo plano as urgências dessas duas metrópoles 
de trabalhar a ineficiência do transporte e especialmente a insegurança. 
 
Outras cidades sofrem de problemas que escapam ao seu controle, e que se relacionam com o 
clima geral de negócios do país. É o caso das argentinas Buenos Aires (10), Rosário (18) e 
Córdoba (20). Seu atrativo perde-se cada vez que o governo federal decide castigar seus 
investidores, seja através da liberação da dívida ou com medidas autoritárias como o boicote 
contra a petroleira Shell. Uma situação semelhante ocorre em Caracas com o presidente 
venezuelano Hugo Chávez, que chegou ao extremo de expropriar algumas empresas. 
 
Caso oposto é o das colombianas Bogotá (13) — que já supera o Rio de Janeiro (14) no ranking — 
Medellín (35) e Cali (37), que podem apresentar claras conquistas apesar do ambiente de 
violência nacional. Desde que o presidente Alvaro Uribe chegou ao poder, em agosto de 2002, a 
taxa anual de homicídios caiu 30% (para 20 mil homicídios ao ano) e os seqüestros, em 50%.  
 
Quais são os fatores que determinam a inovação na América Latina? Estudos indicam que uma 
parte importante da atração e retenção dos negócios vinculados à inovação deve-se à criação das 
condições propícias para a criatividade, como a diversidade, a abertura a novas idéias e a pontos 
de vista diferentes. Este é o ambiente cultural em que se desenvolvem a chamada "classe 
criativa" e os "trabalhadores do conhecimento", termos cunhados pelos professores Richard 
Florida, da Universidade de Carnegie Mellon, e Peter Drucker. No livro The Rise of the Creative 
Class, o professor Florida demonstra a relação entre a criação das empresas nos setores de maior 
inovação tecnológica, como biotecnologia, e o desenvolvimento em pontos intangíveis da cidade, 
como a qualidade da oferta cultural, do entretenimento e da tolerância à diversidade.  
 
Nenhuma cidade latino-americana se propôs seriamente a alcançar esse novo padrão de 
competitividade urbana. Mas São Paulo mostra liderança nesse ponto. A cidade tem, sem dúvida, 
o pólo de inovação mais desenvolvido da região e, conseqüentemente, uma maior tolerância e 
diversidade sexual e racial de acordo com nossa sondagem entre executivos. Como mostra a 
reportagem principal deste especial (ver pág. 44), a oferta cultural e de entretenimento em São 
Paulo é um retrato do desenvolvimento de negócios inovadores. Também é, por sua vez, a 
possível calcanhar-de-aquiles de Santiago. A cidade chilena tira más notas justamente em temas 
como tolerância, abertura ao novo, enquanto suas tentativas de transformar-se numa economia 
tecnológica desaparecem a cada alta do preço do cobre. 
 
O projeto de Monterrey, que tenta transformar-se numa "cidade do conhecimento" (ver pág. 50), 
deixando de lado a economia maquiladora e de serviços, conta com o apoio de todos: do estado 



de Nuevo León, do setor privado e das universidades locais. Entretanto, nada se diz da mudança 
cultural necessária para obter resultado positivo. 
 
Não basta apenas propor. "Os valores sociais devem estar na base de toda mudança", diz o 
espanhol Alfonso Martínez, diretor do Metrópoli-30, associação público-privada encarregada da 
gestão da espanhola Bilbao, uma das cidades que viveu esse processo de transformação a partir 
de uma perspectiva produtiva e cultural. A cidade passou do foco na indústria para a economia de 
serviços, e agora quer complementar com negócios vinculados à informática e biociência. "Se uma 
cidade se transforma fisicamente, mas as pessoas que trabalham e vivem nela não são capazes 
de adaptar-se a essas mudanças, estamos frente a um fracasso, pois não poderão aproveitar as 
novas oportunidades que surgem desta nova realidade", diz Martínez. Para isso, a Metrópoli-30 
desenvolveu um verdadeiro programa de gestão de cultura urbana. Atualmente, por exemplo, 
trabalha com cinco grupos de valores para consolidar em seus habitantes as mudanças vividas 
pela cidade: inovação, profissionalismo, comunidade, identidade e abertura. 
 
Martínez acredita que ainda é difícil pensar em um desenvolvimento como esse na América Latina, 
pela ausência de uma democracia de raízes sociais profundas e sólidas, o que pode interferir na 
atração de empresas internacionais. "Essas companhias estão formadas por pessoas que desejam 
desenvolver suas vidas e a de suas famílias em um entorno com qualidade de vida." 
 
O que então uma cidade deve fazer para subir no ranking? Cada cidade tem seus 
empreendimentos emblemáticos. Enquanto a Cidade do México renova o seu centro histórico e 
São Paulo trata de sanear o rio Tietê — um verdadeiro esgoto que passa pela cidade — ambas 
tratam de melhorar o clima de negócios e estabilizar as regras do jogo. Em uma economia global 
do conhecimento, chegou o tempo na América Latina de que suas cidades devem dar tanta 
importância à tolerância ao diferente e à criatividade, quanto à de não perder metade do dia em 
engarrafamentos ou não ser sequestrado numa viagem a negócios. 
 
Disponível em: <http://www.americaeconomia.com>. Acesso em 8 mar. 2006.  


