
EsportesO poder de infl uência 

das redes sociais e 

blogs de formadores de 

opinião dessa área

O Brasil é o quar-
to consumidor de 
jogos digitais do 

mundo, sendo um impor-
tante empregador de mão 
de obra especializada e se 
fi xando como um mercado 
bilionário, com expetativa 
de crescimento de 13,5% 
ao ano, segundo pesquisa 
encomenda pelo BNDES. 

Com mais de 60 milhões 
de usuários, esse merca-
do vem ampliando o seu 
perfi l de consumo, que até 
então era em sua grande 
maioria de público jovem 
masculino e hoje já con-
quista mulheres, crianças 
e idosos. Muito disso se 
explica pela facilidade de 
acesso aos smartphones 
e as redes sociais, além 
é claro da utilização de 
games em muitas outras 
áreas como na educação, 
nos negócios e na medicina, 
não sendo mais uma exclu-
sividade voltada apenas ao 
entretenimento. 

Outro mercado em as-
censão é do audiovisual. 
Em 2011, foi regulamen-
tada pelo Congresso Na-
cional a Lei 12.485, que 
determina a veiculação de 
conteúdos nacionais e iné-
ditos na programação das 
televisões por assinatura. 

Com isso, além de va-
lorizar a cultura local a 
produção audiovisual no 
Brasil, o segmento ganhou 
ainda mais espaço e já se 
posiciona a nível global 
como a 12ª maior econo-
mia nesse mercado que 
corresponde por 0,57% do 
PIB brasileiro. Em pesquisa 
realizada pela Ancine, foi 
apontado um crescimento 
de 65,8% entre os anos de 
2007 e 2013, um salto de 
R$ 8,7 bilhões para R$ 22,2 
bilhões, uma evolução bem 
superior aos outros setores 
da economia.

E liderando o ranking 
de crescimento no Brasil, 
temos a indústria da moda. 
Nos últimos 10 anos, o va-
rejo de moda fez com que o 
país saltasse da sétima posi-
ção para a quinta no ranking 
dos maiores consumidores 
mundiais de roupas. 

Uma pesquisa realiza-
da pela A.T. Kearney, 
renomada empresa de 
consultoria empresarial 
norte-americana, aponta 

uma arrecadação de US$ 
42 bilhões em vendas, 
sendo que 35% é através 
de capturas online, sendo 
facilmente explicado pelo 
poder de infl uência das 
redes sociais e blogs de 
formadores de opinião 
dessa área.

O mercado dos Jogos 
Digitais, do Audiovisual e 
da Moda são apenas três 
exemplos dos 13 segmen-
tos que englobam o que 
chamamos de Economia 
Criativa. Um setor da eco-
nomia que vem ganhando 
destaque e driblando o 
cenário atual de crise pelo 
qual o Brasil vem passan-
do. São empresas que se 
destacam pelo talento e 
pela capacidade intelectual 
de seus empreendedores 
e funcionários, e que não 
dependem do tamanho da 
sua estrutura ou de quanto 
tem de capital.

O Brasil, de certa forma, 
vem dando seus primeiros 
passos para se fi xar nessa 
economia. Países como 
EUA, China e Inglaterra já 
se consolidaram e juntos 
já correspondem a 40% da 
economia criativa global. 
Muitas cidades no Brasil já 
possuem iniciativas de esti-
mulo à Economia Criativa, 
como por exemplo, Recife, 
Porto Alegre e São Paulo. 

A cidade de Curitiba, 
também, se destaca como 
uma das mais atuantes, 
e por meio da Agência 
Curitiba de Desenvolvi-
mento, circula por todo o 
ecossistema que engloba a 
economia criativa, conec-
tando coworkings, star-
tups, iniciativas públicas 
e privadas e estimulando 
o empreendedorismo de 
alto impacto. 

A Economia Criativa, 
que hoje já apresenta uma 
média de remuneração 
superior a outros setores, 
será um dos grandes em-
pregadores em um futuro 
breve. E as cidades que 
enxergarem essa oportu-
nidade, sairão na frente. 

O olhar sobre a formação 
de seus jovens, que é a ge-
ração que mais impulsiona 
esse mercado, é um fator 
decisivo para o melhor 
aproveitamento de uma 
fatia do mercado na qual o 
maior recurso é o potencial 
criativo.
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A Economia Criativa e 
as oportunidades

de mercado
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Especial

O maior impacto da reforma da 
Previdência é restaurar a confi ança 

dos agentes na economia. 

A reforma da Previdência Social 
poderá ampliar o crescimento do 
Produto Interno Bruto (PIB) de 2,5% 
para 3% ou mais

Gilberto Costa/Agência Brasil

A estimativa é atrair dinheiro do exterior e fazer 
com que o investimento direto ultrapasse a 
faixa de US$ 100 bilhões. As projeções são do 

Centro de Economia Mundial da Fundação Getúlio 
Vargas (FGV), coordenado pelo economista Carlos 
Langoni, ex-presidente do Banco Central.

Langoni relaciona a mudança da Previdência ao 
equilíbrio fi scal e a uma visão positiva de que o país 
pode crescer e honrar compromissos com investidores. 
“O impacto é imediato ainda que o efeito da reforma 
seja diluído no tempo.”

O economista estima que a economia de gastos pú-
blicos será de R$ 800 bilhões a R$ 1 trilhão, em um 
período de dez anos, a depender do formato fi nal da 
proposta. “Na verdade, o efeito principal da reforma 
da Previdência é mudar a percepção do risco país”, 
explicou Langoni ao considerar que “a reforma é um 
gatilho para uma agenda de reformas”.

Estimativas
Langoni projeta uma taxa 

de investimento de até 21% 
do PIB se, além da refor-
ma da Previdência, forem 
adotadas outras medidas 
como a desvinculação or-
çamentária, novos marcos 
regulatórios “para reduzir 
o poder dos monopólios 
e dos cartéis”, aumento 
de produtividade com in-
vestimento em tecnologia, 
flexibilização das regras 
trabalhistas e alteração na 
legislação tributária.

A perspectiva de mu-
danças liberalizantes na 
economia fez com que o 
índice EMBI+, baseado nos bônus pagos aos títulos 
de dívida pública e que serve para avaliar o risco país, 
caísse de 349 pontos em 4 de setembro do ano passado 
para 239 na última quarta-feira (6).

Tomada de decisão
A economista Giulia Coelho, especialista em atividade 

econômica e infl ação da consultora 4E, concorda com 
a avaliação. “No primeiro momento, o maior impacto 
da reforma da Previdência é restaurar a confi ança dos 
agentes na economia. Dessa forma, retomar investi-
mentos, retomar a dinâmica do mercado de trabalho, 
as contratações. Isso, por si só, ajuda a economia 
ganhar uma tração.”

Para a economista, com o ajuste fiscal obtido 
com a reforma, “vai sobrar dinheiro que hoje está 
sendo gasto com Previdência, o que possibilita um 
crescimento mais robusto de longo prazo”. “Qual-
quer investidor estrangeiro vai tomar a decisão de 
aplicar o dinheiro no país, se ele acreditar que a 
economia vai crescer de forma sustentável”, disse 
Giulia Coelho.
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O maior impacto da reforma da
Previdência é restaurar a confi ança 

dos agentes na economia. 
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Especialistas associam reforma 
da Previdência a equilíbrio fi scal

Investidor estrangeiro vai aplicar o dinheiro no país,
se acreditar que a economia vai crescer de forma sustentável.
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O diretor de Estudos e Políticas Macroeconômi-
cas do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 
(Ipea), José Ronaldo Souza Jr., concorda com a 
especialista. “Ninguém quer investir em um lugar 
que vai ter uma crise”, disse. "Hoje o mercado de 
capitais está tendendo para uma normalidade, que 
ocorre nos países desenvolvidos, que é ser fonte 
de fi nanciamento de curto, médio e longo prazos”, 
acrescentou.

Para o diretor do Ipea, a situação fi scal é uma das 
causas da crise e do baixo dinamismo da economia. “O 
desequilíbrio fi scal bastante signifi cativo tem gerado 
aumento do endividamento público. Isso gera uma 
incerteza muito grande em relação ao país e à capa-
cidade do governo de honrar os seus compromissos. 
Isso atrapalha a vinda de investimentos e atrapalha a 

construção de um ambiente que seja atrativo”, argu-
mentou.

Desigualdade social
O professor de economia brasileira Alexandre Bar-

bosa, da Universidade de São Paulo (USP), concorda 
com a necessidade de reformar a Previdência Social. No 
entanto, critica o ponto de vista fi scalista, que aponta 
a mudança nas regras do sistema previdenciário como 
caminho seguro para o país ter um crescimento mais 
dinâmico. “O processo de crescimento econômico 
está relacionado a um conjunto de fatores estruturais. 
Parece uma nova providência, e não nova Previdência. 
Como se o crescimento fosse cair do céu por uma 
reforma exclusiva”, ponderou.

Para Barbosa, o que traz crescimento é o consumo 
das famílias e os investimentos públicos e privados, 
diante de um contexto internacional favorável. Segun-
do o professor da USP, a expectativa da reforma “gera 
um movimento que benefi cia alguns agentes com a 
valorização do real e da bolsa”, mas esse sentimento é 
“sem embasamento no crescimento real da economia”.

O professor observa que “já existe um processo lento 
de retomada de cresci-
mento”, que, no entanto, 
não será sufi ciente para 
reduzir o desemprego, 
hoje com taxa de 12%. 
Segundo ele, como o tra-
balho é a principal forma 
de obtenção de renda dos 
estratos mais simples, 
há risco de aumento da 
pobreza e da desigualda-
de socioeconômica, que 
pode se agravar conforme 
o tipo de reforma que o 
Congresso Nacional vote. 
“Há riscos de tirar poder 
de compra de segmento 
da população que poderia 
dar substância à expansão 
do PIB”.

Economista Carlos Langoni, ex-presidente do Banco Central.
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