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O Município de São Paulo deve tornar-se a 6ª cidade mais rica do mundo até 2025, segundo 
projeções do ranking feito pela PricewaterhouseCoopers, empresa de consultoria internacional. 
Segundo o estudo, a capital paulista, que é a 5ª maior do mundo em população, deve crescer 
4,2% em média ao ano até 2025: a estimativa de crescimento é maior que a de municípios 
como Paris, Osaka e Cidade do México. Atualmente São Paulo ocupa a 10ª posição do ranking 
mundial de riqueza.  
 
O secretário de Relações Internacionais de São Paulo, Alfredo Cotait Neto, explica que a 
proeminência econômica da capital paulista entre as cidades da América do Sul contribui para 
o salto no ranking. "São Paulo é a principal cidade da América do Sul, é uma cidade que está 
se internacionalizando mais a cada dia, é a cidade que tem o maior PIB dentre as cidades do 
Brasil todo, o que a classifica como a cidade com maiores oportunidades de negócios. 
Portanto, São Paulo é, para a América do Sul, a principal cidade em níveis de 
internacionalização", comenta  
 
Cotait acrescenta que programas municipais como o "São Paulo, Cidade Global", que leva ao 
cenário internacional características da cidade, e o "São Paulo 2025", que estabelece metas a 
serem alcançadas em diversos setores do município até 2025 aliados ao crescimento da 
economia nacional e à realização de eventos como a Copa do Mundo e as Olimpíadas, 
impulsionam investimentos e são responsáveis pelo forte crescimento do município.  
 
"O quadro é muito favorável no Brasil: além do fato de que o País vai entrar em ciclo virtuoso 
de crescimento, São Paulo é o principal polo de atração de investimentos", complementa 
Cotait.  
 
No estudo, a Pricewaterhouse revela que haverá um rápido crescimento principalmente dentre 
economias emergentes em todo o mundo. Já há um aumento de 39 para 48 do número de 
cidades de países em desenvolvimento que estão entre as 100 maiores do ranking. 
 
John Hawksworth, diretor do setor de macroeconomia da PricewaterhouseCoopers, conta que o 
crescimento é mais evidente em cidades emergentes. "A comparação entre cidades 
emergentes e desenvolvidas é impressionante. Cidades como Xangai, Pequim e Mumbai, por 
exemplo, têm um crescimento projetado de 6% a 7% ao ano, enquanto cidades como Nova 
York, Tóquio, Chicago e Londres devem crescer somente em torno de 2% ao ano, em média", 
conta Hawksworth.  
 
Centro financeiro da Índia, Mumbai é apontada como a cidade com a maior elevação no 
ranking entre as 30 primeiras, passando da 29ª posição para a 11ª em 2025. A capital da 
China, Pequim, deve saltar do 38º para o 17º lugar, enquanto Xangai, centro financeiro 
chinês, deve subir da 25ª para a 9ª posição.  
 
"Quando se fala em cidade rica, fala-se em um ambiente econômico acoplado, que favorece o 
crescimento destas cidades, como nas cidades emergentes, principais mencionadas pela 
pesquisa. Eu alinharia São Paulo a Xangai e a Mumbai, no sentido de que essas cidades são os 
grandes polos de atração de seu respectivo país hoje", comenta Cotait.  
 
O estudo mostra que o Rio de Janeiro deve passar da 30ª para a 24ª posição e que outras sete 
cidades brasileiras (Brasília, Porto Alegre, Belo Horizonte, Curitiba, Recife, Fortaleza e 
Salvador) devem estar entre as 150 cidades com maior PIB em 2025. O ranking é liderado por 
duas cidades vietnamitas: Hanói e Ho.  
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