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Reduzir custos, aumentar os lucros e fomentar a inovação. São tarefas que as cidades 
aprenderam a promover para atrair investidores nestes anos de liquidez internacional. Mas se 
esqueceram de uma coisa: as condições para melhorar o bem-estar de seus habitantes. Essa é 
a conclusão desta nova edição do ranking das Melhores Cidades para fazer Negócios na 
América Latina, com um empate técnico entre Miami e Santiago no primeiro lugar. 
 
A violência urbana é um passivo para as cidades, especialmente quando se trata de fazer 
negócios. Pergunte isso aos paulistanos.  
 
A complicada seqüência de enfrentamentos e assassinatos iniciada na cidade em maio do ano 
passado deixou evidente a incapacidade de seus órgãos responsáveis (mais preparados para 
combater criminosos que para gerar um clima de segurança para seus cidadãos, como diz um 
recente informe da Anistia Internacional) por solucionar de forma definitiva a violência das 
gangues e o crime organizado.  
 
O recrudescimento da violência na maior cidade da América do Sul foi percebido nos 
indicadores de nosso ranking, fazendo com que São Paulo perdesse o primeiro lugar 
conquistado no ano passado graças a seu alto poder inovador e alto potencial de negócios. 
 
Uma situação semelhante afetou Monterrey: a cidade mexicana sofreu em suas ruas com a 
luta contra o narcotráfico, se transformando em cenário para execuções de funcionários 
públicos. O dinamismo de sua classe empresarial e seus planos de transformar-se numa 
economia do conhecimento tiveram de enfrentar a realidade de uma guerra em seu próprio 
quintal. O governo dos Estados Unidos inclusive recomendou a seus cidadãos não visitar 
Monterrey pela primeira vez. 
 
São duas situações complicadas para metrópoles que disputavam os primeiros lugares de 
nosso ranking anual das melhores cidades para fazer negócios da América Latina, e que 
deixam claro a maior dificuldade das cidades latino-americanas: aumentar os indicadores 
básicos de qualidade de vida. É um conjunto de fatores que não melhorou mesmo com a renda 
das cidades em alta. 
 
Sem sair do escritório 
 
O retrocesso de São Paulo e Monterrey foi o grande fator que permitiu a Santiago e Miami 
voltarem ao primeiro lugar sem terem feito muito para melhorar sua competitividade nos dois 
últimos anos. A chilena e a norte-americana estão na frente graças a suas vantagens em 
conectividade, estabilidade macroeconômica, infra-estrutura de telecomunicações, poder de 
marca, qualidade de vida e segurança.  
 
Para Santiago, que se mantém como a cidade com melhor poder de marca da região, grande 
parte dessas vantagens foi obtida graças a investimentos e planos promovidos principalmente 
durante os últimos anos da década de 90 e início da atual. 
 
Uma rica conta de poupança que lhe permitiu resistir aos efeitos de seus cada vez maiores 
custos, a caótica implementação de seu sistema de transporte e das revoltas sociais que se 
repetem cada vez mais freqüentemente em suas ruas. E sem contar com uma poluição 
ambiental que não se reduz e que torna pouco recomendável a atividade física em certas 
épocas do ano. A liderança de Santiago frente a outras cidades latino-americanas se mantém, 
mas como comprovaram estudos como o Ranking Mundial de Competitividade elaborado pelo 
instituto suíço IMD, a vantagem é cada vez menor. 
 
Visto para um sonho 
 
No caso de Miami, o melhor centro de conexões aéreas da região, a possibilidade de fazer 
negócios segue se complicando pela excessiva burocracia que muitos latino-americanos têm 



que enfrentar para entrar nos Estados Unidos. São muitas as histórias de executivos que, 
mesmo com o visto estampado em seu passaporte, tiveram que regressar do Miami 
International Airport porque a polícia de imigração não acreditou em suas explicações sobre a 
reunião de negócios, ou a conferência de que tinham que participar. Além disso, seus custos 
continuam altos, apesar da queda do dólar frente a várias moedas latino-americanas.  
 
A capital argentina, esta sim, tem uma história interessante. Buenos Aires chegou ao quinto 
lugar do ranking depois da feia queda que significou a crise do início da década.  
 
Os baixos custos gerais que se mantêm no país (35% mais barata que São Paulo, segundo um 
estudo de custo de vida da Mercer), a disponibilidade de recursos humanos de alto nível, a boa 
infra-estrutura de telecomunicações, somados às boas condições para a inovação, têm levado 
a empresas como Cisco, SAP, PriceWaterhouseCoopers e outras e colocar lá, durante o último 
ano, centros de serviços compartilhados para suas operações regionais.  
 
Sua qualidade de vida só é superada pela de Miami e San Juan de Porto Rico. Seu poder de 
marca também está entre os mais altos da região. E isso apesar dos riscos macroeconômicos e 
institucionais da cidade, e do fato de que serviços tão básicos como o aeroportuário tenham 
problemas de funcionamento. Não foi à toa que o Google instalou em Buenos Aires seu centro 
global de operações para os países de língua espanhola. 
 
Claro, nem São Paulo nem Monterrey querem deixar de destacar suas qualidades. A Prefeitura 
de São Paulo realizará em junho, na cidade de Londres, um seminário chamado Doing 
Business in Brazil. Nele não apenas promoverão os grandes volumes de negócios feitos na 
cidade, seu bom sistema econômico e seu mercado acionário – o quarto maior do mundo em 
número de transações. Também querem posicioná-la como um centro multicultural, em que 
vivem imigrantes e seus filhos originários de mais de 70 nações, num convívio de mútuo 
respeito. 
 
“É importante, já que aqueles que venham investir encontrarão os braços abertos”, diz o 
paulista Alfredo Cotait Neto, secretário de Relações Internacionais da Prefeitura de São Paulo. 
Cotait Neto afirma que no ano passado a cidade recebeu US$ 3 bilhões em investimentos 
estrangeiros. “Esta é a única cidade global da América do Sul. No ano passado, 33 milhões de 
passageiros passaram por nossos aeroportos e o negócio de carga é impressionante”, diz. 
 
 
Foco cosmopolita 
No caso de Monterrey, suas grandes vantagens – a unidade logística com os Estados Unidos e 
o grande talento humano – seguem vigentes. “Somos a melhor porta de entrada aos EUA: 
estamos a 200 quilômetros desse país, com uma infra-estrutura de primeiro mundo”, diz 
Humberto Dingler, subsecretário de Relações Internacionais da Prefeitura de Monterrey. 
 
Querétaro e Curitiba, em sexto e sétimo lugares, representam a chegada das cidades médias à 
preferência dos executivos como lugares para fazer negócios. A bem-sucedida plataforma 
industrial em que a cidade mexicana se converteu permitiu que muitas multinacionais 
apostassem em oferecer serviços mais sofisticados a partir dela. Já Curitiba, graças ao 
interessante desenvolvimento de uma plataforma de serviços e uma alta disponibilidade de 
recursos humanos bilíngües (em espanhol e português), se posiciona como um centro 
fornecedor de serviços internacionais. 
 
Vista para o pacífico 
 
Bogotá continua mostrando avanços: mesmo que ainda existam multinacionais que não 
querem entrar no país por temor a que seqüestrem seus executivos ou sejam expostos a 
outros tipos de violência, as cifras de segurança e qualidade de vida continuam melhorando 
graças à boa gestão de seus prefeitos. Mas para melhorar sua posição – que este ano é a 11ª 
– a cidade ainda tem tarefas pendentes em termos de gestão urbana e incentivos para o 
desenvolvimento industrial. Acompanhando a melhora institucional e o crescimento econômico 



conquistado pela Colômbia nos últimos anos, Medellín e Cali também subiram no nosso 
ranking. 
 
Outro grande salto registrado este ano é o de Lima; da 27ª à 15ª posição. A capital peruana, 
conhecida por sua gastronomia e turismo, também começa a se transformar em uma séria 
alternativa para outros tipos de serviço. À medida que a economia peruana se abre mais ao 
mundo, sua infra-estrutura de telecomunicações tem melhorado, bem como sua 
disponibilidade de recursos humanos, sem uma notória alta de custos.  
 
Ainda deve melhorar em seus indicadores de qualidade de vida e infra-estrutura, na qual 
investiu US$ 60 milhões nos últimos quatro anos. “Ainda não estamos satisfeitos com o que 
conseguimos”, diz Víctor Madueño, subgerente de promoção de investimentos da Prefeitura de 
Lima. “Mas estamos no caminho correto.” 
 
Na parte inferior do ranking a briga é entre Quito, Assunção, La Paz e Caracas. Enquanto na 
capital paraguaia as instituições quase não funcionam, fruto de uma corrupção cujas taxas 
seguem sem sair do grupo das mais altas do mundo, Quito, La Paz e Caracas demonstram que 
o bolivarianismo e sua tendência ao controle de capitais, a restrições na operação com moeda 
estrangeira e uma e outra estatização de empresa não fomentam nem os investimentos nem o 
desenvolvimento produtivo. Essas cidades inclusive demonstram cada vez menos 
disponibilidade de recursos humanos, fruto da fuga de talentos que registraram nos últimos 
anos. 
 
Conectividade 
 
As cidades da região demonstraram interessantes evoluções positivas em atributos como 
conectividade digital e infra-estrutura de telecomunicações. Praticamente todas tiveram 
notórias melhoras na penetração do serviço de internet ou uso de telefonia móvel, bem como 
subiu consideravelmente o número de usuários de computadores. 
 
Mas, se houve avanço em conectividade digital, o mesmo não aconteceu com a conectividade 
física. “Uma cidade ou empresa não vive apenas de bytes enviados e recebidos; também 
existem insumos tangíveis que devem chegar de alguma forma e outros que devem sair”, 
afirma Óscar Sobrazo, especialista em temas urbanos da Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul.  
 
O problema é que a infra-estrutura  para melhorar nessa dimensão não cresceu na velocidade 
necessária. “É que não existe investimento”, diz Enrique García, presidente de la Corporación 
Andina de Fomento (CAF). “A proporção do Produto Interno Bruto que a região dedica ao 
investimento e manutenção da infra-estrutura é muito menor que a de outras regiões 
emergentes como a Ásia.” O problema foi demonstrado claramente nos últimos meses nos 
aeroportos de Brasil e Argentina, cujos gargalos geraram um efeito dominó nos aeroportos de 
outras cidades da região. 
 
O caos nos aeroportos brasileiros já cobra a sua conta no resultados das companhias aéreas,  
por causa de despesas com traslados de passageiros, noites de hotéis e alimentação extra. 
Além disso, a expectativa de crescimento de 10% na demanda dos vôos domésticos já pode 
estar comprometida com o apagão aéreo. 
 
Tampouco se registraram grandes avanços no tema de segurança. Ainda que as cidades como 
as colombianas e argentinas, que parecem ter se livrado da massificação dos seqüestros 
relâmpagos, tenham melhorado, na maior parte da região os índices de segurança registraram 
um comportamento plano ou em queda durante os últimos três anos. Da Guatemala a Quito, 
passando por Rio de Janeiro, La Paz e Tijuana, a violência urbana está aumentando. 
 
Mesmo que haja recursos para transporte e moradia para os grandes empresários e executivos 
(que podem viajar de helicóptero e viver em bairros exclusivos ou condomínios com segurança 
privada), a insegurança na cidade é um elemento externo negativo que é reflexo de fatores 
como uma sociedade extremamente desigual, políticas públicas ineficientes (por falta de 



recursos ou por corrupção), educação e saúde deficientes, entre outros fatores. E, de quebra, 
aumentam o custo de fazer negócios. 
 
A poluição, a infra-estrutura viária, os espaços públicos e a integração da diversidade são 
tarefas que as cidades latino-americanas ainda têm pendentes. Apesar de que a renda das 
cidades, medidas em PIB per capita, ter aumentado em praticamente toda a região nos dois 
últimos anos, quase nenhuma cidade subiu em seus indicadores de qualidade de vida. “Já não 
basta inovar, crescer e vender, mas também compreender qual é o retorno interno do 
processo”, diz Luis Valenzuela, doutor de design da Universidade de Harvard. “A cidade já não 
é uma geradora de recursos, mas também uma catalisadoras de qualidade de vida.” 
 
Poucos compreenderam isso, apesar de que, de acordo com Valenzuela, têm surgido novos 
centros urbanos com mais capacidade para compreender tais oportunidades como Curitiba, 
Porto Alegre, Bogotá e Monterrey. Um grande desafio: combinar crescimento econômico com o 
controle dos fatores externos que influenciam os negócios. 
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