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Há gente preocupada na administração do Parque Tecnológico do Centro Encubador de 
Empresas Tecnológicas (Cietec), no campus da Universidade de São Paulo. A cidadela que 
levantaram para albergar as empresas de tecnologia que o organismo ajuda a encubar tem 
espaço para 110 companhias, e quando encerraram o ano passado, com 105 empresas, seus 
responsáveis já sabiam que deveriam procurar novas instalações rapidamente. Mas a urgência 
chegou antes do previsto: durante o primeiro trimestre deste ano entraram quatro novas 
empresas, e a capacidade chegou ao limite. 
 
Ainda que no total o faturamento não seja tão chamativo – pouco mais de US$ 12 milhões –, a 
variedade dos empreendimentos deixará de boca aberta até um nativo do Vale do Silício: uma 
companhia que desenvolve tecnologia para gravar com laser, uma fábrica de células que 
produzem energia a partir do hidrogênio, projetistas de robôs, arquitetos de genomas, 
empresas de e-learning, só para citar alguns. Em seu conjunto, os inquilinos deste parque são 
a prova de que a cidade mais importante do Brasil leva a dianteira em inovação empresarial. 
 
Com essa criatividade, São Paulo recupera o posto de melhor cidade para fazer negócios na 
América Latina, que ostentou em 2002 ao lado de Miami, na terceira versão deste ranking. 
Agora, quatro anos depois, volta a tirar o lugar de Santiago, que ficou na primeira posição nas 
edições de 2004 e 2005. Sua força salta aos olhos. É que esta edição incorpora um novo 
elemento em sua metodologia para avaliar o perfil de negócios das urbes latinas. Trata-se de 
um indicador que busca avaliar o potencial inovador das cidades, assim como sua capacidade 
para produzir novos empreendimentos. A ele se somam os instrumentos que historicamente 
fazem parte da análise, como competitividade em telecomunicações, qualidade de vida, 
segurança e imagem urbana, além de análise de custos. 
 
Parte do movimento no topo do ranking se deve a esse novo fator de análise. Enquanto a 
capital chilena é quase indiscutivelmente um dos lugares preferidos pelas multinacionais na 
hora de erguer suas filiais regionais dada sua estabilidade política, responsabilidade econômica 
e segurança jurídica – além de qualidade de vida –, na hora de gerar novos negócios, 
empreender e inovar, a principal metrópole brasileira oferece algo que falta em Santiago: 
energia criativa. É um ativo que lhe permite enfrentar com dureza o atual ambiente 
internacional, no qual a capacidade de gerar tecnologias é vista como uma vantagem 
primordial. São Paulo se sente à vontade neste aspecto. Preste atenção a uma estatística: em 
2005 se registraram oficialmente na principal cidade do Brasil 1.997 novas patentes 
industriais, mais que todas as registradas na Argentina, Chile e Colômbia juntos.   
 
Parte dessa fortaleza de São Paulo também está relacionada com o fato de ser uma cidade 
multifacetada, onde convivem um mercado financeiro moderno, uma ampla oferta de serviços 
e um arraigado e poderoso setor industrial. “O paradoxo é que a grande vantagem competitiva 
de São Paulo no longo prazo é precisamente a baixa velocidade com que sua base industrial 
tem sido desmontada”, diz Ricardo Toledo, diretor do Instituto de Geografia da Universidade 
de São Paulo.  
 
Santiago, agora no segundo lugar, estreou este ano uma nova estratégia para seduzir o 
investimento estrangeiro, como propulsor da mudança de presidente em março passado. Se 
durante os últimos anos Santiago contou com um plano encaminhado para seduzir 
principalmente grandes companhias para que mudassem suas filiais, hoje a estratégia está 
dirigida às pequenas e médias empresas da região. As bases sob as quais está trabalhando o 
Comitê de Investimento Estrangeiro – órgão estatal criado com o fim de promover o país como 
destino de investimentos – é fomentar os vínculos entre pequenas e médias empresas chilenas 
com outras da região. A idéia é que essas empresas locais tirem proveito do conjunto de 
tratados de livre comércio que o Chile firmou nos últimos anos – com os Estados Unidos, União 
Européia e Coréia – e se associem a outras empresas da região que possuam tecnologia ou 
produtos factíveis de se exportarem. “Queremos que Santiago seja uma plataforma para 
pequenas e médias empresas sem acesso ao mercado global, mas que de mãos dadas com 
sócios chilenos possam ter as portas abertas”, diz Carlos Mena, vice-presidente do comitê. 



 
Foco tecnológico 
Em terceiro lugar está Monterrey, segunda cidade mexicana por tamanho da economia (US$ 
49,8 bilhões em 2005), terceira em população (3,7 milhões) e um dos mais fortes rivais 
internos da cada vez mais desafiada Cidade do México.  
Para cativar os investidores, os regiomontanos (como são chamados os seus moradores) 
ostentam um poder de marca tão bom quanto o de São Paulo, mas com índices de qualidade 
de vida e segurança muito superiores. Além disso, desde 2003 o Estado de Nuevo León está 
investindo na iniciativa “Monterrey: cidade do conhecimento”, projeto do qual participam o 
governo local, a comunidade de negócios, as universidades, e que se propôs melhorar a 
competitividade da cidade. De concreto, a iniciativa busca impulsionar uma reforma no sistema 
educativo do Estado para potencializar o perfil empreendedor dos estudantes, construir centros 
de pesquisa em parceria com as três principais universidades (TEC, Universidad Autónoma del 
Nuevo León e Universidad de Monterrey) e equipar a cidade com infra-estrutura para atrair 
empresas voltadas ao desenvolvimento de novas tecnologias. “A aliança entre o governo local, 
a iniciativa privada e as universidades impulsionará o crescimento econômico por meio de uma 
série de áreas: nanotecnologia, biotecnologia, mecatrônica (mistura entre mecânica e 
eletrônica), tecnologias da informação e saúde”, diz Antonio Zárate, presidente do projeto. 
 
Se a inovação se trata de incentivos, Miami, cidade que ocupou o primeiro lugar deste ranking 
de 2001 a 2003, e que nesta versão situa-se na quarta posição, perdeu vantagens. O 
endurecimento das políticas de imigração nos EUA, a polarização política que se consolidou 
depois das eleições presidenciais de 2004, a guerra no Iraque e a imposição de restrições ao 
livre fluxo de capitais foram minguando a competitividade da cidade como centro de negócios. 
É, no conjunto, a ameaça que o economista da Universidade George Mason, Richard Florida, 
chamou de “The fligth of the creative class” (O vôo da classe criativa). Florida alerta sobre a 
fuga da elite mais talentosa do país, o que define como principal vantagem competitiva de sua 
economia (leia entrevista na pág. 37). E se a esse fenômeno forem somados outros elementos 
de Miami, como o custo de vida mais alto de toda a região (83,3 pontos em uma escala onde 
Nova York é 100), ou que é uma economia pequena, com um PIB de US$ 72 bilhões versus 
gigantes como Cidade do México (US$ 245 bilhões) ou São Paulo (US$ 121 bilhões), sua 
posição parece deteriorada. 
 
A queda de Miami não é somente resultado de sua perda de potência, mas também do 
crescimento das vantagens de suas rivais. Por exemplo, sua competitividade em 
telecomunicações (indicador que avalia competência, qualidade e variedade da oferta, além de 
considerar a penetração da internet e telefonia móvel), é equivalente à que oferecem São 
Paulo, Santiago e Cidade do México. 
 
Mesmo longe das primeiras colocações, Buenos Aires parece ter terminado de ressuscitar. 
Depois da crise econômica de 2002 e 2003, que fez subir os índices de violência e espantou os 
investidores, hoje a capital federal recuperou seu atrativo aos olhos da comunidade de 
negócios latino-americana. Nossa sondagem com executivos da região indicou que Buenos 
Aires é hoje a segunda opção ante a pergunta de qual cidade melhor combina qualidade de 
vida, potencial de negócios e desenvolvimento profissional, superada apenas por Santiago. Há 
quatro anos, Buenos Aires tinha o vergonhoso privilégio de ser uma das três cidades às quais 
os executivos afirmavam expressamente não querer ir, abaixo somente de Bogotá e Caracas. 
 
Novos brios 
Apesar dessa recuperação, ninguém em Buenos Aires merece uma medalha pendurada no 
pescoço, pois isso foi apenas por obra e graça da própria cidade. Se a capital argentina voltou 
a encantar homens e mulheres de negócios latino-americanos não foi como resultado de uma 
intervenção pensada e executada de forma centralizada. “Qualquer coisa que esteja vinculada 
à imagem de Buenos Aires não parece ser produto de nenhum tipo de planejamento. Se hoje a 
cidade é valorizada, isso tem relação com condições herdadas de sua própria história e não, 
como é o caso de Santiago, de se projetar no marco de um país-modelo”, diz Pablo Cicolella, 
diretor do departamento de geografia da Universidade de Buenos Aires. 
 



Esta edição do ranking mostra certas quedas pronunciadas protagonizadas por algumas 
cidades. Entre estas, o caso mais dramático é San Juan. A capital porto-riquenha caiu do lugar 
17 ao 24, arrastada por uma severa crise fiscal que levou à insólita declaração de quebra do 
governo central e que mantém 43 repartições públicas fechadas e mais de 90 mil funcionários 
fiscais sem trabalho e sem salário. 
 
A classificadora de risco Moody’s rebaixou na segunda-feira, 8 de maio, parte dos bônus 
soberanos da ilha para a categoria de investimento especulativo. A agência destacou “a difícil 
situação financeira de Porto Rico, o conflito político não-resolvido e a falta de acordo sobre as 
medidas necessárias para por fim à deterioração financeira que já dura vários anos”. 
 
Além de San Juan, as principais cidades bolivianas também tropeçaram duro. Enquanto Santa 
Cruz cai do lugar 31 ao 36, La Paz não consegue subir entre as primeiras 40 cidades e fica 
excluída da análise. O motivo? A decisão do governo de Evo Morales de nacionalizar as jazidas 
de petróleo e gás com ajuda de tropas militares e o risco de expropriação para as empresas 
internacionais que não aceitem as novas condições.  
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