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PIB DE CIDADES – AS 10 CIDADES COM MAIOR PIB DO MUNDO
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Resumo: O PIB (Produto Interno Bruto) é a medida do valor dos bens e serviços
de uma região ou país em um determinado período de tempo. O PIB de cidades é
importante para qualquer município, seja ele desenvolvido ou não, pois é a partir
do Produto Interno Bruto que será medido o nível de riqueza de uma cidade. No
presente trabalho serão apresentadas as 10 cidades com o maior PIB do mundo,
cidades estas que estão nas diversas partes do globo. Desta forma, o estudo tem
como objetivo analisar o PIB das maiores cidades tendo em vista a visibilidade
delas pelo mundo e entender o porquê de algumas cidades serem mais ricas que
outras. Este estudo apresenta os seguintes questionamentos: Porque o PIB é tão
importante para as cidades? O que entra na contagem do PIB de uma cidade? E
o que o PIB pode influenciar? O Produto Interno Bruto é importante para as
cidades, pois é a partir dele que uma cidade será considerada rica,
consequentemente desenvolvida. No topo da lista das 10 cidades com maior PIB
do mundo se encontra a cidade de Tóquio localizada no Japão com um PIB de R$
1520 bilhões, em seguida está Nova York (EUA) com o PIB de R$ 1210 bilhões,
logo atrás se encontram Los Angeles (EUA) com R$ 789,7 bi; Seul (Coréia do
Sul) R$ 779,3 bi; Londres (Inglaterra) R$ 731,2 bi; Paris (França) R$ 669,2 bi;
Osaka (Japão) R$ 654,8 bi; Chicago (EUA) R$ 524,6; Moscou (Rússia) R$ 520,1
e por último Shanghai (China) R$ 516,5 bi. Um dos principais meios de obter
riquezas nessas cidades, ou seja, consequentemente aumentar o PIB das
cidades é o turismo, que é bastante presente principalmente em Paris e Los
Angeles. Outra fonte de renda bastante significativa nessas cidades são as
atividades financeiras e os investimentos estrangeiros como acontece na cidade
de Shanghai desde a década de 90, além do grande número de recursos naturais
como a cidade de Moscou. A metodologia utilizada foi exploratória tendo como
base sites, artigos, discussão e apresentação da pesquisa em sala de aula na
disciplina de Economia Regional e Urbana. Através da disciplina também foi
possível observar as problemáticas em questão abordadas ao longo da pesquisa.
Os resultados obtidos nesse estudo indicaram que quanto mais as cidades
investem em educação, tecnologia e outros meios de inovação, mais elas se
tornam desenvolvidas; seja também por meio de investimentos externos, ou pelos
recursos naturais. É a partir disso que as cidades irão apresentar o grande
diferencial em relação às outras cidades e até mesmo países, visto que tem
várias cidades que são mais desenvolvidas que alguns países.
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