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As cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Recife e Curitiba estão entre os 65 principais 
centros de comércio mundial dos mercados emergentes. O Brasil, devido ao tamanho e 
diversificação de sua economia, é terceiro país com mais cidades incluídas no Índice 
Mastercard de Mercados Emergentes 2008, divulgado ontem. O objetivo do levantamento foi 
avaliar a capacidade destes centros mundiais de comércio em impulsionar a economia nos 
mercados em desenvolvimento.  
 
São Paulo é a mais bem colocada dentre as brasileiras, ocupando a 12 posição no índice, 
seguida pelo Rio de Janeiro (36), Brasília (42), Recife (47) e Curitiba, na 49 posição. O Brasil 
só perde para a China e Índia, que possuem, respectivamente 12 e 8 cidades incluídas no 
índice. Xangai lidera o a pesquisa, seguida por Pequim, Budapeste, Kuala Lumpur e Santiago.  
 
Para a elaboração do ranking foram avaliados o ambiente econômico e comercial das cidades, 
ambiente de serviços financeiros, conectividade comercial, qualidade de vida urbana, 
conectividade de educação e tecnologias da informação, risco e segurança, ambiente de 
negócios e crescimento e desenvolvimento econômico.  
 
Ambiente Econômico  
 
Segundo Eduardo Rojas, pesquisador responsável pelo índice, "o Brasil se sobressai devido a 
fatores básicos do desenvolvimento econômico, como tamanho de seu mercado, 
disponibilidade de recursos naturais e localização geográfica". Nesse aspecto, diz Rojas, o 
Brasil se assemelha à Rússia, "que possui um vasto território, um grande mercado interno, e 
abundância de recursos naturais".  
 
No entanto, o pesquisador ressalta que, apesar do País estar bem colocado em relação ao 
ambiente de negócios, o "aspecto regulatório pode ser melhorado com bastante eficiência, 
principalmente nas áreas relacionadas à dificuldade de se abrir ou fechar uma empresa, 
contratar pessoas, ou obter licenças, por exemplo".  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 24, 25 e 26 out. 2008, Primeiro Caderno, p. A6 e 
A13. 


