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RESUMO:  

 

Este trabalho procura mensurar a conectividade das cidades por meio dos padrões de 

localização da rede global de empresas prestadoras de serviços corporativos (consultoria 

jurídica, administrativa, publicitária, financeira, contábil e seguradoras internacionais). 

Em um segundo momento, investiga-se as características das cidades que estão 

correlacionadas com o aumento de conectividade entre os anos 2000 e 2004 a fim de 

testar hipóteses sobre o mecanismo econômico causador dessa correlação. 

 

Em particular, analiso o efeito do estoque de capital humano na cidade como 

determinante de aumento de conectividade nos setores de consultoria administrativa e 

financeira. Os resultados são interpretados como função do fator de produção 

predominante no setor: intensivo em mão de obra qualificada (administrativo) ou em 

capital (financeiro). 
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1 Introdução 

 

O objetivo dessa pesquisa é jogar alguma luz sobre os determinantes do aumento de 

conectividade entre cidades globais. Para fins desse estudo, entendo a conectividade 

exclusivamente como a capacidade de gerar fluxos de informação / conhecimento 

estratégico relacionados ao mundo corporativo. Neste estudo, a conectividade das cidades 

não se refere ao fluxo de turistas, commodities, bens culturais, eventos, existência de 

organizações internacionais ou qualquer outro possível indicador do nível de globalização 

de uma cidade. Considero neste trabalho somente as informações / conhecimentos 

estratégicos corporativos que são “produzidos” pelas empresas especializadas em prestar 

serviços corporativos (como consultoria empresarial, jurídica, contábil, etc.) e que 

circulam entre suas unidades espalhadas pelo mundo, criando uma rede extremamente 

abrangente e rica em fluxos de informações estratégicas. 

 

O marco teórico deste estudo tem sua origem nas pesquisas sobre redes de cidades 

globais (world city network). Os primeiros apontamentos sobre a questão sugeriram ser a 

integração de uma cidade na nova divisão espacial do trabalho, um elemento decisivo 

para que mudanças estruturais ocorram dentro da cidade (Friedman, 1986). O artigo, 

embora tenha se tornado referência nesta linha de pesquisa, foi amplamente criticado por 

não basear suas afirmativas em evidências empíricas convincentes (Korf, 1987). Não 

obstante, motivou dezenas de estudos posteriores que ou construíram um (quase sempre) 

bem amarrado esqueleto teórico (Sassen, 1991 e 1994; Castells, 1996), ou propuseram 

métodos para mensurar (e assim testar as hipóteses empiricamente) a rede global de 

cidades (Smith e Timberlake, 1995; Taylor, 2004), ou usaram de estudos de caso (Sassen 

et al. 2002; Knox e Taylor, 1995) para ampliar nosso conhecimento sobre cidades 

globais. 

 

Vinte anos de pesquisa sobre a rede de cidades globais geraram uma gama enorme de 

pontos de vista e variações metodológicas nas quais é possível abordar o tema. As 



principais referências para o meu estudo consistem no Modelo da Cidade Global1 

(Sassen, 1991) e no Modelo de Redes Interligadas2 (Taylor, 2004).   

 

O modelo da Cidade Global, de Sassen, descreve as novas funções das cidades globais no 

contexto da globalização, enfatizando o seu papel como (1) centros de comando para a 

organização da economia mundial; (2) lócus de mercado para os provedores de serviço 

corporativo financeiro e especializado; e (3) centros para a produção de inovações. 

(Sassen, 1991, p.3-4).    

 

Segundo Sassen, houve um aumento sistemático na dispersão geográfica das atividades 

econômicas em anos recentes, embora estas se mantenham integradas globalmente, já que 

são realizadas por gigantescos conglomerados multinacionais. A dispersão geográfica 

dentro de um esquema integrado de comando e controle aumenta a importância e 

complexidade da coordenação destas atividades, gerando a demanda por serviços 

corporativos que consigam operar de maneira contínua e integrada globalmente3. Esses 

serviços tem sido amplamente terceirizados pelos grandes conglomerados. Como as 

empresas prestadoras de serviço se localizam em algumas poucas cidades e constroem 

uma rede global de empresas afiliadas dispersas pelo mundo para poder operar 

globalmente de forma integrada, forma-se esta classe especial de cidades, chamada por 

Sassen de “cidades globais”, onde a produção destes serviços necessários para o 

“comando & controle”  corporativo é produzido. (Sassen, 2001, xix – xxi) 

 

Embora o trabalho de Sassen apresente algumas evidências empíricas para provar suas 

afirmações, é Taylor (2004) quem, construindo sobre o modelo teórico de Sassen, propõe 

um método, o Modelo de Redes Interligadas, para mensurar a rede de cidades globais.   A 

idéia por traz do modelo de redes interligadas é o de que um par de cidades se conecta 

por meio de escritórios parceiros de uma mesma firma prestadora de serviços 

corporativos. Assume-se que um par de cidades que possuam escritórios de uma mesma 

                                                
1 No termo original: Global City Model 
2 No termo original: Interlock Network Model 
3 O termo que melhor descreve esse tipo de funcionamento é o ingles “seamless”. 



firma de serviços corporativos, forme um link por onde fluxos de informação / 

conhecimento estratégico vital para a coordenação das atividades corporativas de seus 

clientes aconteça. Desta maneira, o modelo de redes interligadas considera cada escritório 

de firmas de serviço corporativo como um nó (node) por onde passa um link. As cidades 

estão conectadas pelo agregado de links que unem todas as diferentes firmas existentes 

dentro da cidade, formando uma rede global altamente densa. Na impossibilidade de 

mensurar cada um dos fluxos de informação existentes (quantidade de e-mails trocados, 

troca de funcionários, projetos conjuntos entre dois escritórios, relatórios, etc), mensura-

se a estrutura institucional pela qual os fluxos se originam e são encaminhados como a 

melhor aproximação possível para determinar a conectividade entre as partes.  

 

Mais detalhes sobre a construção do modelo de redes interligadas pode ser encontrado no 

artigo original de Taylor (2001), disponível na internet. Meus cálculos seguem sua 

metodologia. 

 

Meu objetivo nesse estudo é o de identificar as características das cidades que possam 

influenciar a decisão das empresas prestadoras de serviços corporativos a incluir esta 

cidade em sua estratégia de localização internacional. Além de dados relativos à infra-

estrutura da cidade, analiso também o efeito da economia do país onde esta cidade está 

localizada e o efeito de ganhos (ou perdas) de aglomeração, quando a concentração de 

empresas de setores complementares ou concorrentes causam um incentivo ou 

desincentivo para que uma dessas firmas expanda suas atividades nesta cidade. 

 

2 – Base de Dados 

 

A base de dados utilizada neste trabalho é o GaWC 1004 e GaWC 805. A primeira é uma 

matriz formada por 100 firmas de serviço corporativos globais e a localização de cada 

                                                
4 RECONHECIMENTO: A base de dados GaWC 100 foi produzida por P.J. Taylor e G. Catalano e 
constitui o “Data Set 11” da publicação sobre dados inter-cidades do GaWC Study Group and Network 
(http://www.lboro.ac.uk/gawc/) 
5 RECONHECIMENTO: A base de dados GaWC 80 foi produzida por P.J. Taylor e gentilmente cedida 
para esta pesquisa.  



uma delas em 315 cidades no ano 2000. A segunda reproduz os dados de 80 das firmas 

encontradas na primeira base de dados e sua localização nas mesmas 315 cidades no ano 

2004.  

 

As firmas foram selecionadas baseadas no critério de que deveriam ter escritórios em 

pelo menos 15 cidades diferentes, incluindo uma ou mais na América do Norte, Europa 

Ocidental e Ásia Oriental. Adicionalmente, estão discriminadas de acordo com seus 

setores de atuação: serviços financeiros, administrativos, jurídicos, contábeis, 

publicitários e seguradoras internacionais.  Essa classificação permite-nos realizar 

análises de forma segmentada para cada setor.  

 

As cidades foram selecionadas de modo que todas as capitais (exceto de países muito 

pequenos) e cidades de grande relevância econômica fossem selecionadas. Em cada 

cidade, observa-se a presença ou ausência da firma e seu tamanho, de modo que a 

seguinte escala é utilizada: 0, se a empresa não possuir escritório na cidade: 1, caso haja 

um escritório pequeno; 2, para escritórios médios; 3, para escritórios grandes; 4, para 

headquarters regionais; 5, para headquarters internacionais. A combinação de todos esses 

dados (tamanho de cada firma em cada cidade nos anos 2000 e 2004) me fornece 252.000 

observações que são utilizadas em meu trabalho estatístico. Maiores detalhes sobre o 

critério utilizado para a fabricação do GaWC 100 e GaWC 80 podem ser encontrados na 

obra de Taylor (2003).  

 

De posse das bases de dados GaWC 100 e GaWC 80 e utilizando-se o modelo de redes 

interligadas, calculo a conectividade total de cada cidade para com todas as outras 

cidades em 2000 e 2004. Essa mensuração me permite quantificar o quanto uma cidade 

está conectada a todas as outras do sistema. A diferença entre a conectividade total de 

cada cidade em 2004 e 2000 permite a obtenção de dados sobre o crescimento de 

conectividade  total de cada cidade no período. 

 

Outros dados utilizados nesta pesquisa se referem ao tráfico anual de passageiros aéreos 

em vôos internacionais do país, número de estudantes por professores no país, custo 



médio de uma chamada internacional no país, abertura econômica (comércio exterior / 

PNB), variável de interação entre a cidade principal (em termos populacionais) do país 

multiplicada pelo PIB do país, população da cidade, índice de qualidade de vida na 

cidade, afiliação da cidade na rede de cooperação técnica “Metropolis” e “UCLG”, 

quantidade de universidades consideradas entre as 500 melhores do mundo dentro da 

cidade e tráfico de containeres no porto (se existente) da cidade. Esses dados são 

utilizados como controle e como variáveis explicativas neste estudo. Maiores detalhes, 

bem como fonte podem ser encontrados no anexo. 

 

3 – Metodologia 

 

Para testar minhas hipóteses utilizo dois tipos de regressões lineares. A primeira utiliza a 

conectividade total da cidade (Lit) como variável dependente. A segunda usa a quantidade 

total de firmas ponderada quanto ao tamanho da firma (SVit) em uma cidade como 

variável dependente. A razão desta duplicidade de modelos é que a primeira captura os 

determinantes tanto do tamanho da firma em uma cidade (e o efeito disto na 

conectividade da cidade) como do tamanho da rede (todos os escritórios espalhados no 

mundo) enquanto a segunda consegue capturar exclusivamente os determinantes da 

quantidade de firmas (incluindo o tamanho dos escritórios) em cada cidade. 

Consequentemente, a primeira nos permite uma visão mais geral das correlações 

existentes (embora não signifique causalidade, dado existirem dois mecanismos distintos 

se inter-relacionando) enquanto a segunda permite um maior aferimento de causalidade. 

Modelo de Regressão 1: Conectividade Total da Cidade como Variável Dependente  

Lit = β1Lit-1 + β2X1it-1 + β3X2it-1 + β4X3it + u 

Modelo de Regressão 2: Número de Firmas da Cidade como Variável Dependente 

SVit = β1Lit-1 + β2X1it-1 + β3X2it-1 + β4X3it + u 

Onde: 



Lit é o total de conectividade no ano 2004. 

Lit-1 é o total de conectividade  no ano 2000. 

SVit é o total de firmas (considerando o tamanho) em uma cidade no ano 2004. 

SVit-1 é o total de firmas (considerando o tamanho) em uma cidade no ano 2000. 

X1 é um vetor coluna de variáveis relacionadas ao país onde se localiza a cidade.  

X2 é um vetor coluna de variáveis relacionadas à cidade. 

X3 é um vetor coluna de variáveis binárias (dummies) de países. 

Os subscritos “i”, “t” e “t-1” representam respectivamente as cidades, o ano 2004 e o ano 

2000. 

A fim de termos uma interpretação mais fácil sobre os determinantes do crescimento de 

conectividade e para controlar um possível efeito de comportamento “rich-get-rich” 

(retorno de aglomeração) ou “rich-get-poor” (custo de aglomeração), subtraio a variável 

do período anterior Lit-1 (ou SVit-1)  nos dois lados da equação, passando ter:  

 

Lit - Lit-1 = β1Lit-1 - Lit-1 + β2X1it-1 + β3X2it-1 + β4X3it + u   

Lit - Lit-1  = (β1 – 1) Lit-1  + β2X1it-1 + β3X2it-1 + β4X3it + u 

Portanto, como Lit - Lit-1 vem a ser nada mais, nada menos que o crescimento da 

conectividade da cidade entre 2000 e 2004, os resultados da regressão nos informarão 

quais os determinantes deste crescimento. Os coeficientes X1, X2 e X3 permanecem o 

mesmo e ao considerarmos β1 – 1 = d1, temos uma interpretação mais direta para d1: o 

efeito “rich-get-rich” ou “rich-get-poor” da conectividade. 

 

A nova equação com o crescimento da conectividade como variável dependente  se torna:  

Lit - Lit-1 = δ1Lit-1 + β2X1it-1 + β3X2it-1 + β4X3it + u 

Enquanto a nova equação com o crescimento do número de firmas como variável 

dependente vira: 



SVit - SVit-1 = 1Lit-1  + β2X1it-1 + β3X2it-1 + β4X3it + u  

Além desses dois modelos, realizo também regressões de forma desagregada, 

considerando somente um setor como variável dependente e os demais como variáveis 

independentes com dupla função de controle e para averiguar possíveis retornos sobre a 

aglomeração de setores complementares. Para fins desse estudo, farei a análise 

desagregada somente dos setores de consultoria em administração e em serviços 

financeiros. 

 

A regressão de forma desagregada para os setores de consultoria administrativa e de 

serviços financeiros busca o efeito da presença de empresas de outros setores (consultoria 

jurídica, publicitária, contábil e de seguros internacionais) no aumento da conectividade / 

número de firmas na cidade. Seu formato para a regressão com o crescimento da 

conectividade total (e a mesma transformação é feita na regressão que usa o crescimento 

do número de firmas como variável dependente) será: 

 

Lit,man - Lit-1,man = 1Lit-1,man  + 2Lit-1,bank + 3Lit-1,ins  +  4Lit-1,acc  +  5Lit-1,law  + 

1Lit-1, adv + β2X1it-1 + β3X2it-1 + β4X3it + u 

Onde os subscritos: “man”, “bank”, “ins”, “acc”, “law”, “adv” significam, 

respectivamente, os setores de consultoria em administração (management), finanças 

(banking), seguros (insurance), contabilidade (accountancy), jurídico (law) e publicitário 

(advertising). 

Para garantir a robustez dos resultados, utilizo cinco especificações diferentes para cada 

regressão. A especificação (1) não controla o nível de conectividade do período anterior 

(2000) e portanto não captura o possível efeito “rich-get-rich” ou “rich-get-poor”. As 

especificações (II) e (V) usam variáveis relativas ao país onde as cidades estão 



localizadas. Mostram, portanto, quais as características dos países que estão 

correlacionadas com grande crescimento de conectividade. As especificações (III) e (IV) 

usam variáveis binárias (dummy) para cidades dos EUA, Reino Unido, Alemanha, China, 

Índia e Brasil. Mostra a existência de alguma diferença estatisticamente significante entre 

o crescimento de cidades de diferentes países. Serve também para analisarmos se as 

variáveis das cidades que se correlacionam com alto crescimento de conectividade se 

mantém quando analisamos somente as cidades de um único país. 

4 – Determinantes do Crescimento de Conectividade Total das Cidades 

Os resultados obtidos nas regressões podem ser conferidos no anexo. Alguns padrões 

bem claros (e outros nem tanto) podem ser percebidos. A análise agregada (regressões 1 e 

4) pode ser um pouco problemática caso cada um dos setores tenha comportamento 

distinto frente às mesmas variáveis. Não obstante, uma visão geral do efeito agregado 

pode nos apontar possíveis variáveis que parecem afetar mais fortemente a conectividade 

da cidade, podendo essa suspeita ser confirmada ou não na análise setorial (regressões 2 e 

5, para consultorias em administração e 3 e 6 no setor de finanças) .   

Na análise agregada (regressões 1 e 4), observamos que as variáveis relacionadas aos 

países (Relação pupilo / professor, custo telefônico e abertura para o comércio, capturado 

pela variável Comércio / PNB) são fortes determinantes de conectividade.  Vemos que, 

de forma agregada, países onde existem mais professores por alunos possuem cidades 

que cresceram mais em termos de conectividade (reg. 1).  Essa correlação, no entanto, 

não se confirma quando analisamos o crescimento de número de firmas na cidade (reg. 

4). Na verdade, cidades de países onde a educação é melhor crescem em termos de 



conectividade não por estarem atraindo mais firmas globais, mas pelo fato de firmas já 

presentes nestas cidades estarem se tornando cada vez mais globais, ampliando sua rede 

em outras regiões do mundo que não necessariamente possuem bons indicadores de 

educação. 

Houve consistência nos resultados relacionados à telecomunicação (custo de uma ligação 

internacional) e abertura comercial (relação comércio / PNB). Cidades de países com 

menor custo de comunicação e mais abertos comercialmente atraem mais firmas de 

serviço global, aumentando sua conectividade.  

Ao analisar as variáveis mais relacionadas à infra-estrutura da cidade, primary city*GDP, 

city population e top university são significantes na regressão 1, embora população e top 

university não sejam robustos à dummies dos países (reg. 1 (III e IV)).  Top university 

também não se mantém significante na regressão 4, indicando que o efeito de 

universidades de elite para atrair firmas de serviço corporativo para as cidades pode não 

existir. 

Finalmente, não encontramos evidência de um comportamento “rich-get-rich” nas 

regressões agregadas, evidenciado pelos coeficientes não significantes de own 

connectivity 2000. Isso se deve, como veremos adiante, ao fato de haver um efeito de 

saturação frente a empresas concorrentes localizadas na cidade e um efeito de ganhos de 

aglomeração quando existem empresas de atividade complementar (do ponto de vista dos 

clientes) que, respectivamente, desincentiva e incentiva a expansão das empresas na 

cidade. 



Abaixo, apresento um sumário dos resultados mais interessantes obtidos por meio deste 

exercício estatístico: 

 Agregado de todos 

os setores 

Consultorias em 

Administração 

Consultorias 

Financeira 

Efeito “Rich-get-rich” 
(conectividade em 2000) 

Efeito não é 
aparente.  

Empresas evitam 
concorrência 
(mercados 
saturados) 

Empresas evitam 
concorrência 
(mercados 
saturados) 

Aglomeração de firmas 
complementares  

N/A Ganhos em 
aglomeração 
com empresas 
contábeis e, em 
menor grau, com 
seguradoras 

Ganhos de 
aglomeração com 
empresas de 
consultoria 
administrativa e 
seguradoras 

Cidade Primária 
ponderada pelo PIB do 
país 

Resultado não é 
robusto. 

Não existe 
correlação 

Correlação é forte 
e robusta 

Top University Não está 
correlacionado com 
o crescimento de 
número de firmas 

Correlação é 
forte e robusta 

Não existe 
correlação 

Phone Cost Correlação é forte e 
robusta 

Não existe 
correlação 

Correlação é forte 
e robusta 

Trade / GNP Correlação é forte e 
robusta 

Correlação é forte mas só é robusta 
quando controlado pela qualidade de 
vida. 

 

5 – Competição e Complementaridade como função da estratégia de localização das 

firmas 

 

Quando desagreguei a conectividade total e a quantidade total de firmas de uma cidade 

pelos setores de consultoria, utilizo uma variável dependente defasada (lagged dependent 

variable) do ano 2000. Ao fazer isso, meu objetivo é o de checar a existência de um 

possível processo de concentração “rich-get-rich”. Se, após realizarmos esse controle, as 

cidades com uma maior conectividade em 2000 tiveram um maior aumento de 

conectividade e, especialmente, de número de firmas nos quatro anos subseqüentes, isso 

seria evidência de um efeito “rich-get-rich” na acumulação de conectividade das cidades 



globais.  O mecanismo por trás disso é o de que, mesmo que a escolha de expansão em 

uma cidade já saturada de firmas possa significar maior competição, existem também 

ganhos de aglomeração para serem colhidos, fazendo dessa a escolha preferida das 

firmas. 

 

Isto está em consonância com a análise de Sassen (1994) sobre a economia de 

aglomeração. Ela argumenta que, com o avanço das tecnologias de comunicação, a 

tendência seria de que essas firmas escolhessem locais outros do que as grandes cidades, 

já que existem opções sem os altos custos e congestionamento de grandes cidades. Mas 

isso não acontece. A explicação de Sassen diz que o fator determinante para a 

concentração das empresas nestes locais é justamente o ambiente inovador e as 

economias de aglomeração que as grandes cidades oferecem. 

“A production process takes place in these services that benefits from 
proximity to other specialized services.  This is especially the case in the 
leading and most innovative sectors of these industries.  Complexity and 
innovation often require multiple highly specialized inputs from several 
industries. The production of a financial instrument, for example, requires 
inputs from accounting, advertising, legal services, economic consulting, 
public relations, design, and printing.  The particular characteristics of 
production explain the centralization of management and servicing 
functions that has fueled the economic boom of the early and mid-1980s in 
major cities (…) Producer services, unlike other types of services, are not 
necessarily dependent on spatial proximity to the consumers – that is, 
firms served.  Rather, economies occur in such specialized firms when 
they locate close to others that produce key inputs or whose proximity 
makes possible joint production of certain service offerings.  The 
accounting firm can service its clients at a distance, but the nature of its 
service depends on proximity to specialists, lawyers, and programmers. 
Moreover, concentration arises out of the needs and expectations of the 
people likely to be employed in these new high-skill jobs that tend to be 
attracted to the amenities and life-styles that large urban centers can 
offer.  Frequently, what is thought of as face-to-face communication is 
actually a production process that requires multiple simultaneous inputs 
and feedbacks.  At the current stage of technical development, having 
immediate and simultaneous access to the pertinent experts is still the 



most effective way to operate, specially when dealing with a highly 
complex product.”(Sassen, 1994, p. 66)6 

 

Objetivando capturar a preferência da firma em se localizar em cidades com aglomeração 

de outras firmas e ao mesmo tempo a aversão em se localizar em um lugar onde elas 

podem sofrer mais competição, eu utilizo a conectividade defasada de 2000 desagregada 

por setores. Minha hipótese é que todas as regressões desagregadas terão uma forte 

correlação negativa  quando se tratar da variável own connectivity 2000 – a conectividade 

defasada para o mesmo setor da regressão (neste caso, administrativo e financeiro). De 

maneira semelhante, espero um sinal positivo significante para a conectividade defasada 

de outros setores que aquele analisado, já que as firmas terão ganhos de aglomeração e 

complementaridade com firmas não-rivais (que muitas vezes servem aos mesmos 

clientes). 

 

Essa hipótese se confirma nas regressões desagregadas 2, 3, 5 e 6. Todas elas possuem 

uma correlação negativa para a own connectivity 2000. Interpreto isso como 

conseqüência da saturação proveniente de uma cidade ter muitas firmas de um setor 

específico e como aversão das firmas em se localizar perto de seus competidores, 

dividindo assim o mercado local. 

 

                                                
6 “Um processo de produção ocorre nesses serviços que se beneficiam pela proximidade de outros serviços 
especializados. Esse é especialmente o caso nos setores das indústrias mais vanguardistas e inovadoras. 
Complexidade e inovação requerem contribuições múltiplas e especializadas de diversas indústrias. A 
produção de um instrumento financeiro, por exemplo, requer contribuições da contabilidade, publicidade, 
serviços jurídicos, consultoria econômica, relações públicas, design e impressão. As características 
particulares da produção explicam a centralização de funções administrativas e de serviços que 
alimentaram o boom econômico do começo e meados dos anos 80 em grandes cidades (...) Serviços para o 
setor produtivo, diferentemente de outros tipos de serviços, não são necessariamente dependentes da 
proximidade espacial com os consumidores, a saber, as firmas contratantes. Ao invés disso, ganhos 
ocorrem nesse tipo de firmas especializadas quando elas se localizam perto de outras que produzem 
contribuições chaves ou que a proximidade faça ser possível a produção conjunta de certos serviços. As 
firmas de contabilidade podem atender seus clientes mesmo que estejam longes, mas a natureza de seus 
serviços depende da proximidade para com especialistas, advogados e programadores. Adicionalmente, há 
também um processo de concentração derivado das necessidades e expectativas de indivíduos altamente 
qualificados que tendem a ser atraídos pelas amenidades e estilo de vida que os grandes centros urbanos 
podem oferecer. No estágio atual de desenvolvimento técnico, ter acesso imediato e simultâneo aos 
especialistas pertinentes é ainda a maneira mais efetiva de operar, especialmente quando lidamos com um 
produto extremamente complexo.” (Sassen, 1994, pp. 66. Tradução minha)  



Ao mesmo tempo em que procuram fugir de seus competidores, as firmas também 

procuram proximidade com firmas não rivais de outros setores, já que isso contribui para 

criar um local onde o conhecimento circula, gerando ganhos de aglomeração. Esse padrão 

pode ser observado para alguns setores. O setor de consultoria administrativa, por 

exemplo, parece se beneficiar da proximidade para com os setores de serviços contábeis e 

financeiros. O setor financeiro, por sua vez, parece ter retornos maiores ao se localizar 

perto de clusters de empresas seguradoras e, em menor nível, consultoria administrativa.  

 

6 – Capital Humano e Poder Financeiro nos setores de Consultoria Administrativa e 

Financeira. 

 

Anteriormente (Pereira, 2007) analisei as semelhanças e diferenças de comportamento 

em todos os seis setores analisados. Neste trabalho, me concentro na diferença de 

comportamento entre a consultoria em administração e em serviços financeiros. O 

primeiro setor busca uma localização em cidades que possuem uma grande concentração 

de capital humano bem qualificado (capturado aqui pela variável “top university”, que 

mede o número de universidades que estão entre as 500 melhores do mundo em uma 

cidade) enquanto que o setor de serviços financeiros prefere uma localização nas 

principais cidades de países ricos (capturados pela variável “primary city * GDP”) com 

uma boa infra-estrutura de comunicação (“phone cost”) 

 

Embora o capital humano bem qualificado seja central em ambos os setores, o maior 

fator de produção para os serviços financeiros é o capital e para a consultoria em 

administração é a mão de obra qualificada. Em termos relativos entre ambos os setores, 

podemos dizer que consultoria em serviços financeiros é intensivo em capital enquanto 

consultoria em administração é intensivo em mão de obra. Desta maneira, a estratégia de 

localização de consultorias administrativas leva em consideração as características da 

cidade que possam ser relacionadas com um acesso facilitado ao recrutamento e 

treinamento contínuo de talentos humanos. O setor de serviços financeiros, porém, 

prioriza a localização nas principais cidades de países com PIB elevados, já que precisam 

estar perto de onde o dinheiro circula mais. Para suas operações, é mais importante estar 



próximo à centros financeiros, mercados de capitais e centros de comércio,  ficando sua 

necessidade de recrutamento e treinamento em segundo plano. 

 

O capital humano é também muito importante para o setor de consultoria financeira, 

embora estar localizado em centros financeiros é ainda mais. A maneira como o setor 

financeira lida com isso pode ser explicado pelas descobertas de Beaverstock (2007), em 

sua análise da rede mundial de cidades feita à nível micro, ao invés de macro, como o de 

minha pesquisa. 

 

Beaverstock (2007) analisa a mobilidade internacional na indústria de investimentos 

financeiros globais.  Ele analisa dados dos relatórios anuais, das home-pages 

institucionais e de entrevistas com os diretores responsáveis pelos recursos humanos em 

dez bancos de investimentos globais7 em 1999/2000.  Ele descobriu que a política de 

recursos humanos nessas empresas favoreciam, consistentemente, uma mobilidade muito 

grande dos seus funcionários (em oposição à cultivar sua mão de obra localmente) entre 

os escritórios como um “mecanismo eficiente para criar a estrutura de conhecimento da 

rede de cidades globais” (Beaverstock, 2007, pp. 52). Em outras palavras, ele descobriu 

que “bancos de investimento transferem conhecimento e expertise por meio de sua rede 

de escritórios ao mover fisicamente funcionários entre cidades globais.” (Beaverstock, 

2007, p.2) 

 

Se este for o caso, estas empresas não precisam depender da capacidade da cidade em 

gerar mão de obra qualificada ao decidir onde abrir / expandir escritórios. Ao invés disso, 

pode desenvolver o seu capital humano nos centros e depois transferi-los para seus 

escritórios no exterior, concentrando sua estratégia de localização na proximidade com 

seus clientes em centros financeiros e comerciais. 

 

Bastante interessante, a variável “air passenger traffic” é estatisticamente significante na 

regressão desagregada para este setor (reg. 6), embora não seja significante para os outros 

                                                
7 A escolha de firmas feita por Beaverstock é a mesma das firmas que eu utilizo como “consultorias 
financeiras”.  



setores. Isso pode ser, entre outras coisas, um indicador da estratégia de mobilidade da 

mão de obra adotada pelo setor bancário para lidar com sua necessidade de mão de obra 

qualificada. Prioritiza-se a proximidade com hubs aéreos que possibilitem o 

deslocamento rápido e eficiente de seus executivos. 

 

Podemos também argumentar que faz mais sentido ao setor de consultoria financeira 

aplicar esta estratégia em comparação com a consultoria administrativa por causa da 

natureza de suas atividades. Enquanto a administração exige que seus funcionários 

tenham um conhecimento avançado das especificidades locais (contatos, conhecimento 

de fornecedores, competidores, clientes, etc,), um funcionário do setor financeiro precisa 

de, comparativamente, menos desse tipo de conhecimento e mais sobre instrumentos 

financeiros e procedimentos que não são atrelados à especificidades locais. O setor 

administrativo necessita de recursos humanos que se apóiam em conhecimento local para 

realizar suas atividades e assim precisam encontrar talentos localmente. Isso faz com que 

se beneficiem ao escolher uma cidade com universidades de qualidade (como 

evidenciado pela variável “top university”). O setor de finanças, por sua vez, necessita de 

capital humano com conhecimento sobre procedimentos financeiros os quais não tem 

natureza local. Assim, podem transferir seus funcionários entre seus escritórios sem perda 

de eficiência.  

 

7 – Conclusões 

 

Se é verdade que mudanças recentes na estrutura da economia mundial, que tem se 

tornado cada vez mais globalizada, está criando uma classe de cidades globais, onde o 

controle e comando da produção e consumo mundial é produzido, como se dá o processo 

de formação dessas cidades?  Essa pergunta tem sido feita repetidamente em vinte anos 

de pesquisa sobre “world city network”. Diversas contribuições foram feitas sem que o 

assunto se esgotasse.  Ao utilizar o banco de dados GaWC, a metodologia de redes 

interligadas e uma série da dados relativos à cidades e países mundiais, chego a algumas 

contribuições ao debate existente. 

 



Primeiramente, lembrando que é a firma, e não a cidade, o principal ator na formação de 

cidades globais, identifiquei a existência de um efeito de atração em relação aos ganhos 

provenientes da aglomeração de empresas de setores complementares e um efeito 

análogo de repulsão derivado pela presença de empresas rivais, indicando um certo efeito 

de segmentação geográfica global do mercado de consultorias. Onde existem mais 

concorrentes, a probabilidade de entrada ou expansão de uma nova firma é menor. Por 

outro lado, ficou demonstrado o incentivo que as empresas possuem em entrar / expandir 

em cidades que apresentam uma concentração maior de empresas de outras áreas, ou seja, 

cidades são mais competitivas para atrair firmas em uma proporção direta à sua 

capacidade de produzir bens complementares para estas firmas. 

 

A infra-estrutura de telecomunicação, abertura comercial e, em menor escala, os níveis de 

tráfico aéreo de passageiros parecem ser determinantes de aumento de conectividade das 

cidades, embora cada setor responda diferentemente a cada um desses determinantes. O 

custo de uma ligação telefônica internacional, particularmente, parece ser um forte 

determinante de aumento de conectividade. 

 

A existência de uma estrutura forte de formação de capital humano em uma cidade é um 

determinante que influencia a estratégia de localização de firmas prestadoras de serviços 

administrativos, mas parece não ter impacto no setor de serviços financeiros. Minha 

explicação para este fenômeno é a de que, embora o capital humano seja importante em 

ambos os setores, o setor administrativo é intensivo em mão de obra qualificada, 

enquanto serviços financeiros são intensivos em capital. Firmas de serviços 

administrativos procurarão estar representadas em locais onde possam facilmente recrutar 

indivíduos bem qualificados e prover treinamento contínuo a eles. Serviços financeiros, 

por sua vez, procuram uma localização por onde passam os fluxos de capitais, ou seja, 

perto de centros financeiros, bolsas de valores e mercados de comodities. Estas empresas 

resolvem sua necessidade por mão de obra qualificada ao move-las fisicamente entre uma 

localidade e outra.  

 



Pretensões de governos e forças locais em uma cidade para aumentar sua conectividade e 

torna-se uma cidade mais global passam necessariamente por criar as condições de atrair 

um mix de todos os setores de serviços corporativos, ao invés de se concentrar apenas em 

um segmento. Atenção especial deve ser dada à formação de mão de obra qualificada e 

aos custos de telecomunicação. 
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Lista de Cidades do Banco de Dados GaWC 100 
 

Abidjan  
Abu Dhabi  
Accra  
Addis Ababa  
Adelaide  
Ahmadabad  
Alexandria  
Algiers  
Almaty  
Amman  
Amsterdam  
Ankara  
Antwerp  
Arhus  
Asuncion  
Athens  
Atlanta  
Auckland  
Baghdad  
Baku  
Baltimore  
Bandar Seri 
Begawan  
Bandung  
Bangalore  
Bangkok  
Barcelona  
Basel  
Batam  
Beijing  
Beirut  
Belfast  
Belgrade  
Belo 
Horizonte  
Bergen  
Berlin  
Bern  
Bilbao  
Birmingham  
Bogoto  
Bologna  
Bonn  
Bordeaux  
Boston  
Bratislava  
Brasilia  
Brazzaville  
Brisbane  
Bristol  
Brussels  
Bucharest  
Budapest  

Buenos Aires  
Buffalo  
Bulawayo  
Cairo  
Calcutta  
Calgary  
Canberra  
Cape Town  
Caracas  
Cardiff  
Casablanca  
Charlotte  
Chennai  
Chicago  
Christchurch  
Cincinnati  
Cleveland  
Cologne  
Colombo  
Columbus  
Conakry  
Copenhagen  
Cuidad Juarez  
Curitaba  
Dakar  
Dalian  
Dallas  
Damascus  
Dar Es 
Salaam  
Denver  
Detroit  
Dhaka  
Djibouti  
Doha  
Dortmund  
Doula  
Dresden  
Dubai  
Dublin  
Durban  
Dusseldorf  
Edinburgh  
Edmonton  
Essen  
Frankfurt  
Freetown  
Gaborone  
Geneva  
Genoa  
Georgetown  
Glasgow  
Gothenburg  

Grenoble  
Guadalajara  
Guangzhou  
Guatemala  
Guayaquil  
Hamburg  
Hamilton  
Hannover  
Hanoi  
Harare  
Hartford  
Havana  
Helsinki  
Ho Chi Minh 
City  
Hobart  
Hong Kong  
Honolulu  
Houston  
Hyderabad  
Indianapolis  
Islamabad  
Istanbul  
Jaipur  
Jakarta  
Jeddah  
Jerusalem  
Johannesburg  
Kabul  
Kampala  
Kansas City  
Karachi  
Kawasaki  
Khartoum  
Kiev  
Kingston  
Kinshasa  
Kobe  
Krakow  
Kuala 
Lumpur  
Kuwait  
Kyoto  
La Paz  
Labuan  
Lagos  
Lahore  
Las Vegas  
Lausanne  
Leeds  
Leipzig  
Liege  
Lille  

Lima  
Limassol  
Linz  
Lisbon  
Liverpool  
Ljubljana  
Lome  
London  
Los Angeles  
Luanda  
Lucknow  
Lusaka  
Luxembourg  
Lyon  
Macau  
Madrid  
Mainz  
Malacca  
Malmo  
Managua  
Manama  
Manaus  
Manchester  
Manila  
Mannheim  
Maputu  
Marseille  
Medan  
Medellin  
Melbourne  
Mexico City  
Miami  
Milan  
Minneapolis  
Minsk  
Mombasa  
Monrovia  
Monterrey  
Montevideo  
Montreal  
Moscow  
Mumbai  
Munich  
Nagoya  
Nairobi  
Nanjing  
Naples  
Nassau  
New Delhi  
New Orleans  
New York  
Newcastle  
Nicosia  

Norwich  
Nottingham  
Nuremberg  
Omaha  
Osaka  
Oslo  
Ottawa  
Palermo  
Palo Alto  
Panama City  
Paris  
Penang  
Perth  
Philadelphia  
Phoenix  
Pittsburgh  
Plymouth  
Port Louis  
Port Moresby  
Port Of Spain  
Port-Au-
Prince  
Portland  
Porto Alegre  
Prague  
Pretoria  
Pusan  
Pyongyang  
Quebec  
Quito  
Rabat  
Rawalpindi  
Refice  
Reykjavik  
Richmond  
Riga  
Rio De 
Janeiro  
Riyadh  
Rochester  
Rome  
Rotterdam  
Ruwi  
Sacramento  
Salvador  
San Diego  
San Francisco  
San Jose 
(CA)  
San Jose (CR)  
San Salvador  
Sanaa  
Santiago  



Santo 
Domingo  
Sao Paulo  
Sarajevo  
Seattle  
Seoul  
Seville  
Shanghai  
Sheffield  
Shenzhen  
Singapore  
Sofia  

Southampton  
St Louis  
St Petersburg  
Stockholm  
Strasbourg  
Stuttgart  
Suva  
Sydney  
Taipei  
Tallinn  
Tampa  
Tashkent  

Tbilisi  
Tegucigalpa  
Tehran  
Tel Aviv  
The Hague  
Tianjin  
Tijuana  
Tirana  
Tokyo  
Toronto  
Trieste  
Tripoli  

Tunis  
Turin  
Ulan Bator  
Utrecht  
Valencia  
Vancouver  
Venice  
Vienna  
Vilnius  
Warsaw  
Washington  
Wellington  

Wilmington  
Windhoek  
Winnipeg  
Xiamen  
Yangon  
Yaonde  
Yerevan  
Yokohama  
Zagreb  
Zurich 

 



Lista de Firmas do Banco de Dados GaWC 100  
 
ACCOUNTANCY  

Ernst & Young 
Arthur Andersen** 
Macintyre Sträter 
International (MSI)* 
IGAF: International Group 

of Accounting Firms 
AGN International 
BDO International* 
Grant Thornton 

International 
Horwath International 

KPMG 
Summit International + 

Baker Tilly 
RSM International* 
Moores Rowland 

International* 
HLB International* 
Moore Stephens 

International Network 
Nexia International 
PKF International* 
Fiducial International* 
PricewaterhouseCoopers 
ADVERTISING 
 
Impiric 
TMP Worldwide 
Hakuhodo Inc. 
Draft Worldwide 
Young &Rubicam Inc.* 
D'Arcy Masius Benton & 

Bowles* 
FCB 
Saatchi & Saatchi* 
Ogilvy & Mather 

Worldwide Inc. 
BBDO Worldwide 
McCann-Erickson 

WorldGroup* 
J Walter Thompson 
Euro RSCG 
CMG. Carlson Marketing 

Group 

Asatsu DK 

BANKING/FINANCE  

WestLB (Westdeutsche 
Landesbank Girozentrale) 

Dresdner Bank 
Commerzbank 
Deutsche Bank 
Chase Hambrecht & Quist* 
BNP Paribas 
ABN-AMRO Holding NV 
Credit Suisse First Boston 
Rabobank International* 
UBS AG 
ING Bank 
Barclays 
Fuji Bank 
Bayerische 

HypoVereinsbank 
Bayerische Landesbank 

Girozentrale 
SDI (Sakura+Dellsher 

Bank)* 
Sumitomo Bank 
Sanwa 
J. P. Morgan* 
Bank of Tokyo-Mitsubishi 
Dai-Ichi Kangyo Bank* 
HSBC 
CitiGroup (Citibank + 

SSBCiti Asset 
Management)* 

INSURANCE  

Allianz Group 
Skandia Group 
Chubb Group 
Prudential 
Reliance Group Holdings* 
Winterthur 
Fortis 
CGNU 
Liberty Mutual 
Royal and Sun Alliance 

Lloyd's 

LAW  

Latham and Watkins 
Morgan Lewis 
Baker and McKenzie 
Clifford Chance 
Jones Day 
Freshfields Bruckhaus 

Deringer 
Allen and Overy 
Dorsey and Whitney 
Linklaters–Alliance 
White and Case 
Cameron McKenna 
Morrison and Foerster LLP 
Lovells Boesebeck Droste 
Skadden, Arps, Slate, 

Meagher, and Flom LLP 
Sidley and Austin 
Coudert Brothers  

MANAGEMENT 
CONSULTANCY  

Towers Perrin 
Logica Consulting 
Watson Wyatt Worldwide 
Sema Group 
CSC 
Hewitt Associates 
IBM* 
Mercer Management 

Consulting 
Boston Consulting Group* 
Deloitte Touche Tohmatsu 
Booze, Allen & Hamilton 
A.T. Kearney 
McKinsey & Company 
Bain & Company 
Compass 
Andersen Consulting 
Cap Gemini Consulting 

Note:  
* Firms that were dropped from the analysis because data collected in 2004 was considered unfit for 
comparision purposes. 
** Arthur Anderson bankrupted in 2002 due to the Enron scadall . As change of connectivity of cities due 
to Arthur Anderson demisse was not a result of Arthur Anderson’s location strategy, I dropped it from my 
analysis



Descrição e Fonte das Variáveis 

Variável Descrição Fonte 
Air 

Passenger 
Traffic 

Air transport, passengers 
carried - 2000 

The World Bank – World Development Indicators 2004 
5.9 Transport infrastructure 

p.286 

teachratio 
Pupil-teacher ratio, 

primary – latest available 
data 1997/2002 

The World Bank – World Development Indicators 2004 
2.10 Education inputs 

p. 74 

Phonecost 

Telephone average cost 
of call to US (US$ per 
three minutes)  - latest 

data available 1997/2002 

The World Bank – World Development Indicators 2004 
 

Trade / GNP Trade (% of GDP) – 
2000 

The World Bank – World Development Indicators 2004 
6.1 Integration with the global economy 

p.308 

 
GDP 

GDP Current Price in 
2000 

International Monetary Fund World Economic Outlook 
Database, April 2006 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2006/01/data/index.h
tm 

Primcity*G
DP  

Interaction between GDP Current Price in  2000 and a dummy 
for whether the city is a primary city (the city with the highest 

population within the country) (1) or not (0). 

City 
Population 

City population using 
total metropolitan 

population and, where 
this is not available, city 

population. 
(per 100,000) 

(closest available year to 
2000) 

United Nations Statistics Division - Demographic Yearbook 
2003: Population of capital cities and cities of 100 000 and 

more inhabitants: latest available year 
Available at: 

http://unstats.un.org/unsd/demographic/sconcerns/densurb/den
surb2.htm#DYB 
(August, 2006) 

Quallife200
5 

Index for Quality of Life 
in the city for the year 

2005 

Mercer Index for Quality of Life, 2005 and 2006 
Mercer Human Resource Consulting, Quality of Life Press 

Release, 14th March 2005 (www.mercerhr.com) 

Affiliation 
to 

Metropolis 

Affiliation to the 
“Metropolis” network of 
Local Governments in 

2006 

Metropolis home page8 

Affiliation 
to UCLG 

Affiliation to the 
“UCLG” network of 

Local Governments in 
2006 

United Cities and Local Governments (UCLG) home page9 

Top 
University 

Quantity of  universities 
ranked as top 500 located 

in the city. 

Ranking from Institute of Higher Education, Shanghai Jiao 
Tong University10. 

Container 
Traffic 

Container Traffic in the 
port (TEUs, 000s) 

American Association of Ports Authorities11 and various 
website from cities port authorities 

                                                
8 http://www.citymayors.com/gratis/metropolis.html (as of September, 2006) 
9 http://www.cities-localgovernments.org/uclg/index.asp (as of September, 2006) 
10 Available at: http://ed.sjtu.edu.cn/rank/2004/top500list.htm  
(as of September, 2006) 
11 http://www.aapa-ports.org/pdf/WORLD_PORT_RANKINGS_2004.xls 
http://www.aapa-ports.org/pdf/CONTAINER_CENTRAL_SOUTH_AMERICA.xls 
http://people.hofstra.edu/geotrans/eng/gallery/Container%20Ports.xls  (as of September, 2006) 



Regressão 1. Como as variáveis estão correlacionadas com o crescimento total da 
conectividade da cidade (Agregado de todos os setores) 
 
 

Beta Coef. Beta Coef. Beta Coef. Beta Coef. Beta Coef.

OWN CONNECTIVITY 2000 -0.004 -0.02 0.03 0.11 0.04 0.15 -0.01 -0.02
(-0.17) (0.78) (1.51) (-0.16)

PRIMARY CITY * GDP 0.09 0.04 0.25 0.10 0.25 0.11 0.29 0.11 0.09 0.04

(0.78) (2.49)** (2.22)** (2.71)*** (0.78)

CITY POPULATION 18.20 0.34 13.99 0.25 6.37 0.11 2.74 0.05 18.73 0.35

(3.98)*** (2.53)** (1.12) (0.53) (3.41)***

QUALITY OF LIFE -7 -0.06 19 0.20 -6 -0.06

(-0.5) (1.67)* (-0.4)

AFFILIATION TO METROPOLIS 290 0.06 194 0.04 -60 -0.01 -63 -0.01 302 0.07

(0.79) (0.64) (-0.16) (-0.2) (0.81)

AFFILIATION TO UCLG 24.72 0.01 106.45 0.03 -83.39 -0.02 132.65 0.03 28.65 0.01

(0.07) (0.36) (-0.21) (0.46) (0.08)

TOP UNIVERSITY 246.80 0.22 187.33 0.15 119.05 0.10 137.12 0.10 258.42 0.23

(2.69)*** (1.91)* (1.08) (1.41) (2.31)**

CONTAINER TRAFFIC -0.03 -0.03 -0.10 -0.10 0.03 0.04 0.02 0.02 -0.03 -0.03

(-0.43) (-1.6) (0.62) (0.31) (-0.42)

AIR PASSENGER TRAFFIC 6.97 0.09 5.98 0.08 6.65 0.08

(1.12) (1.23) (1.04)

PUPIL TO TEACHER RATIO -33.44 -0.16 -19.76 -0.10 -33.52 -0.16

(-1.81)* (-1.54) (-1.81)*

PHONE COST -329.74 -0.33 -191.33 -0.21 -331.80 -0.33

(-4.17)*** (-2.99)*** (-4.06)***

TRADE / GNP 12.27 0.22 7.41 0.14 12.45 0.23

(2.7)*** (1.85)* (2.76)***

USA DUMMY -1935 -0.31 -986 -0.19

(-4.08)*** (-3.05)***

UK DUMMY 836 0.05 1056 0.11

(1.9)* (2.23)**

GERMANY DUMMY -578 -0.06 -423 -0.05

(-0.79) (-0.9)

CHINA DUMMY -138 -0.01 -301 -0.03

(-0.17) (-0.44)

INDIA DUMMY 174 0.01 46 0.00

(0.17) (0.07)

BRAZIL DUMMY 1157 0.09 110 0.01

(1.41) (0.18)

Constant 1235 . 540 . -1067 . 199 . 1204 .

(0.79) (0.93) (-1.34) (1.03) (0.77)

Observations 121 220 153 260 121

R-squared 0.3738 0.2111 0.2376 0.1474 0.3739

Adjusted R2 0.3106 0.1694 0.1603 0.1024 0.3044

Note: absolute t-values in parentheses.

numbers with ***, ** and * are statistically significant at 1%, 5% and 10% significance level respectively.

(V)
Dependent Variable: Connectivity Growth

(I) (II) (III) (IV)

 



Regressão 2. Como as variáveis estão correlacionadas com o crescimento total da 
conectividade da cidade (Somente o setor de consultoria administrativa) 
  
 

Beta Coef. Beta Coef. Beta Coef. Beta Coef. Beta Coef.

OWN CONNECTIVITY 2000 -0.27 -0.48 -0.32 -0.64 -0.29 -0.53 -0.25 -0.50

(-3.61)*** (-3.27)*** (-4)*** (-2.34)**

CONNECTIVITY ACC 2000 0.15 0.51 0.09 0.35 0.16 0.58 0.10 0.35

(5.8)*** (2.42)** (6.69)*** (2.13)**

CONNECTIVITY INS 2000 0.22 0.36 0.20 0.36 0.21 0.35 0.16 0.29

(3.56)*** (2.41)** (3.24)*** (1.81)***

CONNECTIVITY ADV 2000 -0.06 -0.13 -0.08 -0.18 -0.08 -0.16 -0.07 -0.15

(-1.17) (-1.39) (-1.51) (-1.1)

CONNECTIVITY BANK 2000 -0.01 -0.03 0.03 0.13 -0.01 -0.03 0.04 0.17

(-0.24) (0.76) (-0.18) (0.9)

CONNECTIVITY LAW 2000 0.01 0.01 0.10 0.09 0.09 0.07 -0.002 -0.002

(0.09) (0.76) (0.8) (-0.02)

PRIMARY CITY * GDP 0.07 0.10 0.04 0.05 0.08 0.11 0.04 0.04 0.06 0.10

(1.34) (0.95) (1.58) (0.86) (1.07)

CITY POPULATION 3.05 0.18 2.57 0.14 0.47 0.03 -0.29 -0.01 2.23 0.13

(1.91)* (1.91)** (0.24) (-0.2) (1.28)

QUALITY OF LIFE 7.13 0.22 9.69 0.32 5.21 0.16

(1.8)* (2.31)** (1.04)

AFFILIATION TO METROPOLIS 82 0.06 -13 -0.01 23 0.02 -20 -0.01 6.3 0.004

(0.81) (-0.15) (0.23) (-0.24) (0.06)

AFFILIATION TO UCLG -119 -0.09 -41 -0.03 23 0.02 83 0.06 -110 -0.08

(-1.1) (-0.51) (0.2) (0.98) (-1.02)

TOP UNIVERSITY 45 0.13 51.88 0.12 46.22 0.13 86.54 0.20 37.34 0.11

(1.08) (1.16) (1.01) (2.11)** (0.61)

CONTAINER TRAFFIC -0.01 -0.03 -0.04 -0.12 -0.02 -0.07 -0.02 -0.06 -0.03 -0.10

(-0.52) (-3.05)*** (-1.25) (-1.51) (-1.6)

AIR PASSENGER TRAFFIC 4.00 0.16 2.69 0.12 3.38 0.14

(1.73)* (1.34) (0.96)

PUPIL TO TEACHER RATIO -10.56 -0.17 -11.42 -0.18 -9.15 -0.14

(-1.91)* (-2.7)*** (-1.66)*

PHONE COST -22 -0.07 -9.66 -0.03 -20.53 -0.07

(-0.88) (-0.5) (-0.72)

TRADE / GNP 1.34 0.08 0.05 0.00 0.22 0.01

(0.81) (0.04) (0.13)

USA DUMMY 134 0.07 122 0.07

(0.6) (0.95)

UK DUMMY 405 0.07 32 0.01

(1.71)* (0.17)

GERMANY DUMMY 34 0.01 55 0.02

(0.19) (0.38)

CHINA DUMMY 172 0.05 162 0.05

(0.65) (0.98)

INDIA DUMMY 388 0.10 286 0.08

(1.19) (1.41)

BRAZIL DUMMY 168 0.04 63 0.02

(0.57) (0.3)

Constant 210 . 382 . -434 . 67 . 87 .

(0.49) (1.63) (-1.85)* (0.84) (0.21)

Observations 121 220 153 260 121

R-squared 0.3421 0.3735 0.4058 0.3313 0.4182

Adjusted R2 0.2757 0.3241 0.3209 0.2814 0.3221

Note: absolute t-values in parentheses.

Numbers with ***, ** and * are statistically significant at 1%, 5% and 10% significance level respectively.

(V)
Dependent Variable: Con. Growth (MAN)

(I) (II) (III) (IV)

 
 
 
 
 
 
 

 



Regressão 3. Como as variáveis estão correlacionadas com o crescimento total da 
conectividade da cidade (Somente Consultoria em Serviços Financeiros) 
 
 

Beta Coef. Beta Coef. Beta Coef. Beta Coef. Beta Coef.

OWN CONNECTIVITY 2000 -0.35 -1.09 -0.27 -0.88 -0.31 -0.98 -0.31 -1.03

(-7.08)*** (-4.51)*** (-6.14)*** (-5.29)***

CONNECTIVITY ACC 2000 0.03 0.07 0.08 0.20 0.05 0.14 0.09 0.22

(0.71) (1.31) (1.39) (1.19)

CONNECTIVITY MAN 2000 0.13 0.18 0.32 0.45 0.25 0.33 0.12 0.18

(1.19) (2.15)** (2.09)** (0.89)

CONNECTIVITY INS 2000 0.29 0.35 0.11 0.15 0.25 0.30 0.18 0.24

(3.2)*** (0.86) (2.75)*** (1.42)

CONNECTIVITY ADV 2000 -0.05 -0.08 -0.12 -0.18 -0.10 -0.15 -0.05 -0.08

(-0.58) (-1) (-1.04) (-0.51)

CONNECTIVITY LAW 2000 0.12 0.07 -0.05 -0.04 0.07 0.04 -0.01 -0.01

(0.65) (-0.25) (0.41) (-0.03)

PRIMARY CITY * GDP 0.051 0.1 0.13 0.12 0.17 0.17 0.18 0.15 0.10 0.11

(0.76) (2.5)** (2.72)*** (3.19)*** (1.6)

CITY POPULATION 2.68 0.12 8.72 0.34 5.78 0.23 3.79 0.14 9.07 0.40

(0.82) (3.67)*** (2.11)** (1.42) (3.66)***

QUALITY OF LIFE 5.27 0.12 5.99 0.14 5.26 0.12

(0.9) (1.23) (0.77)

AFFILIATION TO METROPOLIS -74 -0.04 192 0.09 -32 -0.02 59 0.03 233 0.12

(-0.4) (1.44) (-0.21) (0.48) (1.3)

AFFILIATION TO UCLG 13 0.01 -85 -0.04 -105 -0.05 -49 -0.03 -8 -0.004

(0.07) (-0.72) (-0.62) (-0.42) (-0.05)

TOP UNIVERSITY -38 -0.08 1.35 0.00 -68 -0.13 -35 -0.06 13.1 0.03

(-0.76) (0.03) (-1.16) (-0.65) (0.23)

CONTAINER TRAFFIC 0.01 0.03 -0.01 -0.03 0.06 0.17 0.04 0.11 0.02 0.04

(0.28) (-0.53) (2.42)** (1.35) (0.71)

AIR PASSENGER TRAFFIC 0.29 0.01 5.94 0.19 5.66 0.17

(0.1) (2.78)** (1.57)

PUPIL TO TEACHER RATIO 7.12 0.08 1.36 0.02 8.33 0.10

(0.73) (0.25) (1.06)

PHONE COST -118 -0.27 -91 -0.21 -132 -0.31

(-3.18)*** (-3.66)*** (-3.9)***

TRADE / GNP 2.79 0.12 3.10 0.13 6.64 0.28

(1.31) (1.58) (3.16)***

USA DUMMY -917 -0.33 -460 -0.19

(-3.3)*** (-2.72)***

UK DUMMY 1139 0.14 788 0.18

(3.94)*** (6.19)***

GERMANY DUMMY 14 0.003 27 0.008

(0.05) (0.16)

CHINA DUMMY -336 -0.07 114 0.02

(-1.3) (0.41)

INDIA DUMMY -485 -0.09 261 0.06

(-0.87) (0.75)

BRAZIL DUMMY 581 0.10 316 0.06

(3.23)*** (1.9)*

Constant -1164 . -326 . -794 . -265 . -1369 .

(-1.78)* (-1.19) (-2.47)** (-2.64)*** (-2.11)**

Observations 121 220 153 260 121

R-squared 0.1087 0.3617 0.3289 0.3263 0.3713

Adjusted R2 0.0188 0.3113 0.2330 0.2760 0.2675

Note: absolute t-values in parentheses.

Numbers with ***, ** and * are statistically significant at 1%, 5% and 10% significance level respectively.

(V)
Dependent Variable: Con. Growth (BANK)

(I) (II) (III) (IV)

 
 



Regressão 4. Como as variáveis estão correlacionadas com o crescimento total do 
número de firmas da cidade (Agregado de todos os setores) 
 
 

Beta Coef. Beta Coef. Beta Coef. Beta Coef. Beta Coef.

CONNECTIVITY IN 2000 0.0001 0.0648 0.0002 0.1692 0.0002 0.2120 0.0001 0.0820

(0.61) (1.33) (2.24)** (0.57)

PRIMARY CITY * GDP -0.0002 -0.0234 0.0004 0.0392 0.0012 0.1194 0.0014 0.1172 -0.0003 -0.0267

(-0.34) (0.55) (1.94)* (1.65)* (-0.4)

CITY POPULATION 0.072 0.280 0.055 0.216 0.008 0.030 0.001 0.003 0.063 0.245

(2.7)*** (1.97)** (0.3) (0.03) (2.09)**

QUALITY OF LIFE -0.01 -0.02 0.06 0.12 -0.02 -0.05

(-0.13) (1.02) (-0.34)

AFFILIATION TO METROPOLIS 0.37 0.02 -0.03 0.00 -0.50 -0.02 -0.26 -0.01 0.18 0.01

(0.2) (-0.02) (-0.28) (-0.17) (0.1)

AFFILIATION TO UCLG 2.38 0.11 1.47 0.08 1.47 0.07 1.30 0.07 2.31 0.11

(1.23) (1.06) (0.77) (1) (1.18)

TOP UNIVERSITY 1.15 0.22 0.72 0.13 1.26 0.07 1.12 0.07 0.95 0.18

(2.3)** (1.31) (0.52) (0.91) (1.5)

CONTAINER TRAFFIC 0.0005 0.0964 -0.0001 -0.0119 0.0004 0.1080 0.0002 0.0633 0.0004 0.0932

(0.64) (-0.09) (1.25) (0.73) (0.61)

AIR PASSENGER TRAFFIC 0.07 0.19 0.05 0.15 0.08 0.21

(1.91)* (2.1)** (2)**

PUPIL TO TEACHER RATIO -0.04 -0.04 -0.02 -0.03 -0.04 -0.04

(-0.46) (-0.41) (-0.42)

PHONE COST -1.24 -0.26 -0.63 -0.15 -1.20 -0.25

(-3.09)*** (-2.11)** (-2.89)***

TRADE / GNP 0.07 0.28 0.04 0.16 0.07 0.27

(3.13)*** (1.81)** (3.01)***

USA DUMMY -9.22 -0.32 -4.46 -0.20

(-4.12)*** (-2.98)***

UK DUMMY 6.63 0.08 4.17 0.10

(2.87)*** (2.56)**

GERMANY DUMMY -1.05 -0.02 -1.36 -0.04

(-0.3) (-0.73)

CHINA DUMMY 6.80 0.13 4.71 0.10

(1.21) (1.2)

INDIA DUMMY 3.13 0.05 2.06 0.05

(0.67) (0.76)

BRAZIL DUMMY 1.01 0.02 0.03 0.00

(0.29) (0.01)

Constant -2.7535 . -2.2347 . -4.8458 . -1.0887 . -2.2961 .

(-0.37) (-0.78) (-1.38) (-1.37) (-0.31)

Observations 121 220 153 260 121

R-squared 0.35 0.20 0.27 0.18 0.35

Adjusted R2 0.29 0.16 0.20 0.13 0.28

Note: absolute t-values in parentheses.

Numbers with ***, ** and * are statistically significant at 1%, 5% and 10% significance level respectively.

(V)
Dependent Variable: SV Change

(I) (II) (III) (IV)

 
 



Regressão 5. Como as variáveis estão correlacionadas com o crescimento total do 
número de firmas da cidade (Somente o setor de consultoria administrativa) 
 

Beta Coef. Beta Coef. Beta Coef. Beta Coef. Beta Coef.

OWN CONNECTIVITY 2000 -0.002 -0.93 -0.002 -0.96 -0.002 -0.90 -0.002 -0.95

(-5.88)*** (-5.12)*** (-6.29)*** (-4.57)***

CONNECTIVITY ACC 2000 0.0004 0.34 0.0003 0.24 0.0005 0.43 0.0003 0.22

(3.64)*** (1.86)* (4.72)*** (1.4)

CONNECTIVITY INS 2000 0.0006 0.21 0.0005 0.19 0.0007 0.25 0.00002 0.01

(1.66)* (1.08) (2.05)** (0.04)

CONNECTIVITY ADV 2000 -0.0002 -0.07 -0.0003 -0.13 -0.0003 -0.14 0.00001 0.00

(-0.54) (-0.89) (-1.1) (0.02)

CONNECTIVITY BANK 2000 0.0003 0.28 0.0004 0.42 0.0003 0.26 0.0005 0.44

(1.63) (2.05)** (1.59) (2.04)**

CONNECTIVITY LAW 2000 0.0001 0.01 -0.0002 -0.03 0.0002 0.04 -0.0002 -0.05

(0.08) (-0.2) (0.37) (-0.27)

PRIMARY CITY * GDP -0.0002 -0.08 -0.0003 -0.08 -0.00003 -0.01 -0.0001 -0.03 -0.0005 -0.14

(-0.74) (-1.09) (-0.1) (-0.4) (-1.38)

CITY POPULATION 0.02 0.22 0.02 0.26 0.01 0.07 0.004 0.04 0.02 0.30

(1.88)* (2.61)*** (0.53) (0.38) (2.52)**

QUALITY OF LIFE -0.004 -0.02 0.03 0.22 0.03 0.16

(-0.18) (1.87)* (1.11)

AFFILIATION TO METROPOLIS 0.14 0.02 -0.56 -0.08 -0.20 -0.03 -0.31 -0.05 -0.32 -0.05

(0.21) (-1.24) (-0.4) (-0.75) (-0.56)

AFFILIATION TO UCLG -0.42 -0.06 0.10 0.02 0.35 0.05 0.51 0.08 -0.17 -0.02

(-0.7) (0.26) (0.62) (1.3) (-0.3)

TOP UNIVERSITY 0.17 0.10 0.52 0.27 0.52 0.29 0.53 0.27 0.70 0.41

(0.68) (2.23)** (1.92)* (2.43)** (2.15)**

CONTAINER TRAFFIC 0.00 0.11 0.00 -0.06 0.00 -0.05 0.00 -0.07 0.00 0.02

(1.15) (-0.78) (-0.71) (-1.14) (0.2)

AIR PASSENGER TRAFFIC 0.04 0.34 0.01 0.14 0.02 0.17

(2.81)*** (1.47) (1.08)

PUPIL TO TEACHER RATIO -0.01 -0.04 -0.03 -0.10 -0.01 -0.04

(-0.42) (-1.52) (-0.49)

PHONE COST -0.10 -0.06 0.004 0.00 -0.07 -0.05

(-0.82) (0.05) (-0.52)

TRADE / GNP 0.02 0.23 0.01 0.10 0.02 0.21

(2.23)** (1.25) (2.12)**

USA DUMMY -0.18 -0.02 0.11 0.01

(-0.17) (0.19)

UK DUMMY 4.64 0.17 0.67 0.05

(4.18)*** (0.71)

GERMANY DUMMY 0.49 0.03 0.14 0.01

(0.42) (0.2)

CHINA DUMMY 3.93 0.23 3.07 0.19

(3)*** (3.23)***

INDIA DUMMY 1.93 0.10 1.67 0.11

(1.31) (1.85)*

BRAZIL DUMMY 0.47 0.02 0.04 0.00

(0.32) (0.05)

Constant -0.74 . -0.76 . -2.78 . -0.97 . -3.70 .

(-0.35) (-0.69) (-2.77)*** (-3.15)*** (-1.81)*

Observations 121 220 153 260 121

R-squared 0.23 0.30 0.38 0.29 0.40

Adjusted R2 0.15 0.25 0.30 0.23 0.30

Note: absolute t-values in parentheses.

Numbers with ***, ** and * are statistically significant at 1%, 5% and 10% significance level respectively.

(V)
Dependent Variable: SV. Change (MAN)

(I) (II) (III) (IV)

 
 



Regressão 6. Como as variáveis estão correlacionadas com o crescimento total do 
número de firmas da cidade (Somente Consultoria em Serviços Financeiros) 
 
 

Beta Coef. Beta Coef. Beta Coef. Beta Coef. Beta Coef.

OWN CONNECTIVITY 2000 -0.0011 -0.87 -0.0008 -0.60 -0.0010 -0.73 -0.0010 -0.74

(-4.71)*** (-2.84)*** (-4.01)*** (-3.46)***

CONNECTIVITY ACC 2000 0.00 0.08 0.00 0.23 0.0002 0.15 0.00 0.24

(0.78) (1.53) (1.39) (1.31)

CONNECTIVITY MAN 2000 0.0005 0.16 0.0016 0.49 0.0011 0.35 0.0004 0.14

(0.98) (2.21)** (2.05)** (0.6)

CONNECTIVITY INS 2000 0.0013 0.38 0.0005 0.13 0.0009 0.26 0.0010 0.30

(3.07)*** (0.76) (2.27)** (1.75)*

CONNECTIVITY ADV 2000 -0.0001 -0.04 -0.0005 -0.17 -0.0003 -0.13 -0.0001 -0.05

(-0.26) (-0.86) (-0.73) (-0.27)

CONNECTIVITY LAW 2000 0.0005 0.08 -0.0005 -0.08 0.0005 0.07 -0.0002 -0.04

(0.55) (-0.5) (0.5) (-0.23)

PRIMARY CITY * GDP 0.0007 0.17 0.00094 0.21 0.00117 0.26 0.0012 0.23 0.0008 0.22

(1.86)* (3.54)*** (3.66)*** (4.01)*** (2.54)**

CITY POPULATION 0.01 0.12 0.026 0.24 0.012 0.10 0.01 0.06 0.02 0.24

(0.85) (2.38)** (0.9) (0.61) (1.98)*

QUALITY OF LIFE 0.03 0.14 0.01 0.03 0.01 0.04

(1.11) (0.26) (0.26)

AFFILIATION TO METROPOLIS -0.10 -0.01 0.75 0.09 -0.12 -0.01 0.39 0.04 0.73 0.09

(-0.12) (1.2) (-0.17) (0.67) (0.89)

AFFILIATION TO UCLG 0.50 0.06 0.04 0.00 -0.26 -0.03 -0.08 -0.01 0.37 0.04

(0.66) (0.07) (-0.34) (-0.15) (0.45)

TOP UNIVERSITY 0.08 0.04 -0.02 -0.01 -0.30 -0.12 -0.26 -0.10 0.07 0.03

(0.3) (-0.07) (-0.99) (-0.98) (0.24)

CONTAINER TRAFFIC 0.00 0.01 0.00 -0.04 0.00031 0.19 0.00 0.12 0.00 0.01

(0.1) (-0.53) (1.91)* (1.18) (0.06)

AIR PASSENGER TRAFFIC 0.01 0.03 0.020 0.15 0.030 0.20

(0.42) (2.12)** (1.8)*

PUPIL TO TEACHER RATIO 0.04 0.11 0.03 0.07 0.05 0.12

(1.07) (1.16) (1.26)

PHONE COST -0.51 -0.27 -0.35 -0.20 -0.53 -0.28

(-3.43)*** (-3.16)*** (-3.67)***

TRADE / GNP 0.02 0.18 0.013 0.13 0.029 0.28

(1.84)* (1.32) (2.78)***

USA DUMMY -4.06 -0.32 -1.95 -0.19

(-3.59)*** (-2.76)***

UK DUMMY 5.40 0.15 2.61 0.14

(2.51)** (4.03)***

GERMANY DUMMY 0.64 0.03 -0.60 -0.04

(0.4) (-0.66)

CHINA DUMMY -1.50 -0.06 0.28 0.01

(-1.01) (0.21)

INDIA DUMMY -2.53 -0.10 0.77 0.04

(-0.98) (0.53)

BRAZIL DUMMY 1.39 0.05 0.97 0.05

(1.39) (1.26)

Constant -5.31 . -1.98 . -1.97 . -1.04 . -5.23 .

(-1.89)* (-1.55) (-1.37) (-2.24)** (-1.76)*

Observations 121 220 153 260 121

R-squared 0.19 0.25 0.27 0.22 0.32

Adjusted R2 0.11 0.19 0.17 0.16 0.21

Note: absolute t-values in parentheses.

Numbers with ***, ** and * are statistically significant at 1%, 5% and 10% significance level respectively.

(V)
Dependent Variable: SV Change (BANK)

(I) (II) (III) (IV)

  
 


