
Municípios mais dinâmicos recebem prêmio em São Paulo 
 
Ananindeua, no Pará, recebeu ontem o prêmio de "Município Mais Dinâmico do Brasil". O 
evento foi promovido pela Gazeta Mercantil que, na 9 edição da revista "Atlas do Mercado 
Brasileiro 2008", traz o ranking do potencial de consumo das 300 maiores cidades do País - 
localidades que concentram 72% da renda nacional.  
 
Ao todo foram premiadas 27 cidades, uma em cada estado da Federação (veja quadro ao 
lado). Esses municípios mostraram crescimento vigoroso do consumo e aumento da renda per 
capita superior a 30% entre 2006 e o ano passado. Na lista das dez mais dinâmicas, atrás da 
campeã paraense, estão as paulistas Sumaré, Vinhedo, Indaiatuba e Hortolândia, a fluminense 
Macaé, a catarinense Balneário Camboriú, as goianas Aparecida de Goiânia e Valparaíso e a 
baiano Vitória da Conquista.  
 
Critérios de desempenho  
 
O levantamento foi feito pela consultoria Florenzano Marketing e está sendo divulgado 
exclusivamente pelo Atlas. Como critério de desempenho foram considerados a capacidade de 
compras e os depósitos bancários da população, as despesas municipais e também os 
investimentos tanto sociais (saúde, educação, saneamento e habitação) como em ciência e 
tecnologia durante ano de 2007.  
 
Em Ananindeua, por exemplo, houve um aumento de 57% nos depósitos bancários e de 45% 
nas despesas municipais. Além disso, a cidade elevou sua capacidade de compras, 
acompanhando o ciclo de desenvolvimento das atividades de mineração no Pará. Dessa forma, 
a renda per capita local (484,2 mil habitantes) subiu 32,3% de um ano para outro, chegando a 
R$ 5.715,15.  
 
O aumento de depósitos bancários também foi destaque em Balneário Camboriú (47%) e em 
Valparaíso de Goiás (30%). Macaé, pelo terceiro ano consecutivo no ranking, elevou as 
despesas municipais em 53%. Nesse mesmo quesito, Sumaré apresentou crescimento de 44% 
e foi seguida por Vinhedo (43%). O destaque de Aparecida de Goiânia e de Vitória da 
Conquista foi a venda de veículos, que cresceu 20% e 18%, respectivamente. Indaiatuba 
apresentou um aumento de 10% na criação de empresas e Hortolândia teve um crescimento 
de 27% do seu produto interno bruto.  
 
Neste ano, oito municípios melhoraram seu desempenho e passaram a fazer parte do ranking. 
São eles, Unaí (MG), Ariquemes (RO), Parnaíba (PI), Camaragibe (PE), Corumbá (MS), São 
Mateus (ES), Teixeira de Freitas (BA) e Pará de Minas (MG).  
 
Fora da lista  
 
Ao mesmo tempo, saíram da lista Jequié (BA), Timóteo (MG), Campo Limpo Paulista (SP), 
Viçosa (MG), Itanhaém (SP), Farroupilha (RS), Francisco Beltrão (PR) e Sapiranga (RS).  
 
O estudo mostra ainda que houve elevação da capacidade de compras em estados que não 
fazem parte das regiões Sul e Sudeste. No varejo tradicional, Alagoas apontou o maior 
percentual de crescimento de vendas (19,2%), seguido pelo Maranhão (14,3%), Mato Grosso 
do Sul (13,3%) e Mato Grosso (12,3%). Já no comércio ampliado, as regiões Norte e Nordeste 
puxaram a ampliação, como em Rondônia (28,7%).  
 



 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 10 jun. 2008, Nacional, p. A4. 


