
“O desafio é atrair talento” 
Richard Florida, George Mason University 
 
A diversidade cultural e de origem é um dos principais elementos diferenciais da sociedade 
norte-americana e, para Richard Florida, é a base da competitividade de sua economia. O 
professor de políticas públicas da Universidade George Mason, intelectual reconhecido e autor 
do livro The Fligth of the Creative Class (O vôo da classe criativa), no qual alerta sobre a fuga 
da elite criativa dos Estados Unidos, se transformou em um dos primeiros pensadores das 
cidades como pólos de atração de talento. Florida conversou com a AméricaEconomia sobre a 
concorrência global com base no talento e as oportunidades da América Latina nessa batalha. 
 
Por que a classe criativa está deixando os EUA? 
 
Depois do 11 de setembro de 2001, os EUA exageraram em sua reação. Em vez de endurecer 
as restrições de maneira seletiva, o que fizeram foi endurecê-las através das fronteiras, de 
forma geral. As conseqüências atingiram as pessoas talentosas que entravam no país. Criou-se 
um ambiente onde as pessoas talentosas estão regressando a seu país de origem ou buscando 
novos destinos.  
 
Também acontece que há universidades e companhias – incluídas multinacionais norte-
americanas – que em resposta às dificuldades para trazer pessoas aos EUA estão 
desenvolvendo esses ativos intelectuais ao redor do mundo. 
 
Quais riscos esse fenômeno implica? 
 
Os salários fora dos EUA subiram, enquanto que os custos podem ser menores em outros 
lugares. Meus alunos dizem que os EUA são um grande lugar para viver quando se é jovem, 
mas quando se é da América Latina, China ou Índia e se quer ter uma família, é melhor 
regressar ao país de origem. Há uma série de elementos que estão ocorrendo.  
 
Primeiro, os EUA simplesmente já não são a maior fonte de talento nem tampouco o país que 
mais o atrai. Pode ser que os EUA tenham certa liderança, mas a concorrência global pelo 
talento começou a ser cada vez mais rude. 
 
As economias desafiantes estão sabendo seduzir o talento, ou é só os EUA que o estão fazendo 
mal? 
 
Li uma história há alguns dias sobre estudantes que provêm de famílias de imigrantes ilegais e 
que estão muito preocupados com a possibilidade de serem expulsos ou de não lhes 
concederem o visto. O mundo produz talento não somente nas famílias bem-educadas. Minha 
avó veio da Itália e chegou aos EUA com as mãos vazias.  
 
Meu pai só chegou ao oitavo grau do ensino, mas seu filho tem um Ph.D. O talento se distribui 
aleatoriamente através do mundo. Qualquer lugar pode ser uma fonte real de concorrência.  
 
No mundo da atual economia, não é tão simples para aqueles que têm recursos naturais, 
matérias-primas, petróleo, para aqueles que têm grandes fábricas ou grandes portos. Agora 
também é preciso atrair os melhores talentos. Os EUA fizeram isso por muito tempo, mas as 
forças de atração de outros países, cidades e regiões, como Londres, Xangai ou Sidney, está 
dando uma dura batalha. 
 
Como a América Latina pode entrar na disputa? 
 
A América Latina tem uma arma secreta para atrair talento: a cultura. A América Latina produz 
uma incrível quantidade de talento. Dentro da região, o Brasil está se tornando cada vez mais 
interessante. Os incríveis ativos musicais e artísticos, que são alguns dos maiores do mundo, 
são uma fonte de crescimento econômico e um peso criativo gigante.  
 



A cultura, o clima, a excitação são aspectos muito significativos. Outros países da América 
Latina, particularmente as grandes cidades do sul da região, devem encontrar formas de focar-
se e não somente atrair aqueles que são do país e que se foram. Também devem se converter 
em um lugar empolgante para todo o mundo.  
 
Um exemplo disso é Miami, que passou de um lugar para passar férias e uma cidade muito 
problemática - que tinha muito em comum com cidades latino-americanas, com altos índices 
de criminalidade e tráfico de drogas – a um lugar que atrai muito talento latino-americano 
como destino para concentrar filiais regionais.  
 
Há outros lugares na América Latina que superam Miami em vantagens e o grande ponto é 
como conseguir converter-se no grande centro global para a América Latina.  
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