
São Paulo será o grande centro de negócios da América Latina, aposta analista 
 
A avaliação foi feita pelo consultor e sócio-diretor da Trevisan Consultores, Carlos Eduardo 
Assmann, com base em pesquisa do IBGE. Segundo ele, mudanças na organização da 
indústria e a otimização de processos têm expulsado trabalhadores da atividade industrial que 
migraram para o setor de serviços. Muitas vezes, quando retornam a esse mercado, voltam 
como prestadores de serviços. 
   
Os dados de estudos internacionais revelam essa tendência. O mercado mundial de serviços de 
outsourcing movimenta por ano cerca de US$ 17 bilhões, tendo a Índia na liderança com US$ 
7,5 bi; no Canadá esse mercado gira US$ 2,1 bi; e a China, US$ 1,6 bi. A América Latina 
fatura apenas US$ 135 milhões sendo a fatia do Brasil de US$ 70 milhões. (Fonte: IDC: 
International Data Corporation) 
 
Assmann enfatiza ainda que atualmente 61% da riqueza mundial advém do conhecimento e 
ativos intangíveis, enquanto 60%, do estoque global de Investimentos Diretos Estrangeiros 
(IDE). Aproximadamente US$ 4,4 trilhões/ano são absorvidos pelo mercado de serviços. 
(Fonte: OCDE-Organização p/ a Cooperação e Desenvolvimento. Econômico) 
 
Em 2005, o Brasil obteve um crescimento em exportação de serviços na ordem de 28,3% (7º. 
lugar neste ranking, acima da Argentina, a 24ª. colocada). Entretanto, o Brasil ocupa a tímida 
posição de 31º. lugar (último da lista) dos principais países exportadores de serviços, grupo 
este liderado pelos EUA, Alemanha, Reino Unido, Japão e França. (Fonte: Organização Mundial 
do Comércio - OMC/World Trade Organization - WTO) 
 
"Nos últimos 20 anos, a cidade de São Paulo tem se transformado num grande centro de 
negócios da América Latina. Hoje em dia, a dificuldade é grande para se encontrar locais para 
a realização de eventos, mesmo com a oferta crescente de espaços para isso. A tendência dos 
números, revelados pelo estudo do IBGE, será de aumento nos próximos anos, principalmente 
no Brasil, vindo como efeito da Europa e dos EUA", conclui Assmann. Para saber mais: 
www.bdotrevisan.com.br 
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