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tendências
Quatro tendências mundiais

7

ACERTE NA ESCOLHA.
ACERTE SUA VIDA PROFISSIONAL.
FAÇA GRADUAÇÃO NA
ESCOLA NACIONAL DE SEGUROS.
COM

FIES
É FÁCIL!
+

CONFIRA OS CURSOS COM INSCRIÇÕES ABERTAS:
■

A empresa de consultoria McKinsey acaba de divulgar o estudo The four
global forces breaking all the trends sobre as quatro principais tendências mundiais da economia, sendo elas:

MBA EXECUTIVO EM SEGUROS
E RESSEGURO
São Paulo - início: 13/4/2015

■

MBA GESTÃO JURÍDICA
DO SEGURO E RESSEGURO

São Paulo - início: 16/4/2015

1)	
Maior urbanização, associado ao crescimento da China. Segundo o
estudo, em 2000, 95% das maiores empresas mundiais tinham como
sede os países desenvolvidos. Em 2025, quase metade terão como sede os
países emergentes (incluindo a China). Daqui a 10 anos, metade da riqueza mundial estará com os países emergentes; hoje, esse número é de 33%.
2)	Aumento do impacto da tecnologia na vida das pessoas e da sociedade,
em uma velocidade cada vez maior. Segundo o texto, “levou mais de
50 anos após a invenção do telefone para que metade dos lares norteamericanos tivesse um. Demorou 38 anos para o rádio atrair 50 milhões
de ouvintes; 13 anos, a televisão; 4 anos, o iPad... O Facebook atraiu 6
milhões de usuários em seu primeiro ano e esse número multiplicou por
100 vezes em cinco anos.”

Vire alvo de interesse das maiores
empresas do mercado.

3)	Envelhecimento da população. Em 2013, 60% das pessoas vivia em países onde a taxa de crescimento da população era negativa. Por exemplo,
na Tailândia, a taxa de fertilidade, de 1970 para os dias de hoje, passou de
5 crianças/mulher para 1,4 crianças/mulher. Nas economias mais avançadas, em 1950, 8% da população tinha mais de 65 anos. Em 2050, a
previsão é que esse número passe para 26%.

Faça Graduação em Administração na Escola Nacional de Seguros. Além
de uma sólida formação em gestão, você terá acesso a conhecimentos
específicos em Seguros e Previdência. Venha fazer parte de um dos
setores que mais cresce no Brasil.
Mais informações:
(11) 3062-2025
Confira a política de bolsas e os benefícios a empresas conveniadas
em “Como
mbasp@esns.org.br

4)	O mundo está ficando pequeno. Entre 1980 e 2007, o fluxo de capitais financeiros aumentou 25 vezes. Mais de um bilhão de pessoas cruzou as fronteiras de outro país em 2009, cinco vezes o número de 1980.
O volume de comércio entre China e África, de 2000 para 2012, passou de
US$ 9 bilhões para US$ 211 bilhões!

Ingressar”, no endereço abaixo.

A pergunta que fica é: Como o mercado de seguros – e, especificamente, o
corretor de seguros - enfrentará essa realidade nos próximos anos? Qual a estratégia para esses novos desafios?

Esta coluna é elaborada pelo consultor de economia do Sincor-SP, Francisco Galiza
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