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As principais economias emergentes ganharam um novo ranking no qual figuram as cidades 
com maior destaque nos seguintes itens: ambiente econômico e comercial; crescimento e 
desenvolvimento econômico; ambiente de negócios; rede de serviços financeiros; 
conectividade comercial; educação e tecnologia da informação (TI); qualidade de vida urbana 
e, finalmente, risco e segurança. A China ficou com a primeira e a segunda classificação - 
Xangai e Pequim - entre as 65 cidades listadas no Índice de Mercados Emergentes divulgado 
ontem pela Mastercard.  
 
A cidade mais bem colocada do Brasil foi São Paulo, em 12 lugar no ranking geral das cidades 
com maior influência no mercado global. Já a melhor posicionada na América Latina foi 
Santiago do Chile, que ocupou a 5 colocação.  
 
O índice, editado pela primeira vez neste ano, foi criado em função da importância que as 
cidades de economias em desenvolvimento vêm conquistando no cenário global. "O Brasil 
ganhou destaque uma vez teve o maior número de cidades selecionadas por um país na 
América Latina", avaliou o especialista em Desenvolvimento Urbano do Banco Inter-Americano 
de Desenvolvimento (BID), Eduardo Rojas. Juntamente com o líder de Inteligência de Mercado 
& Planejamento da MasterCard América Latina e Caribe, Carlos Fonseca, Roja participou de 
uma teleconferência para jornalistas sobre o indicador. Rio de Janeiro (em 36 lugar), Brasília 
(42), Recife (47) e Curitiba (49) também aparecem no estudo divulgado ontem.  
 
Na opinião dos executivos, o cenário de crise financeira atual ainda não significa uma mudança 
no ranking geral, mas possivelmente em um dos oito itens avaliados haverá alterações, 
especialmente nas cidades onde os mercados financeiros são mais representativos nas 
metrópoles analisadas.  
 
A cidade de São Paulo, por exemplo, obteve a 4 classificação no item rede de serviços 
financeiros e ficou em 5 lugar no quesito conectividade comercial, que avalia a infra-estrutura. 
"São Paulo é uma cidade importante no cenário econômico mundial, podendo ser comparada a 
cidades de economias desenvolvidas como Milão e Frankfurt", disse Rojas.  
 

 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 24, 25 e 26 out. 2008, Primeiro Caderno, p. A6 e 
A13. 


