Prezado
os Senhoress,
Para conhecimento
o e para pensar...
Um bom
m estudo accaba de serr divulgado pela consultoria McKinsey, denom
minado “Internet mattters:
The Net´s sweeeping impacct on growth, jobs and prosperity””.
Ver...http://ww
ww.mckinsey..com/mgi/pu
ublications/i nternet_mattters/pdfs/M
MGI_internett_matters_fu
ull_report.pd
df
O trabalho faz uma
u
avaliação detalhhada dos impactos
i
econômicas
e
s da “interrnet”. Algu
umas
conclusões:
 Noss países deesenvolvido
os, nos últtimos 5 anos, 21% do crescimeento foram por causaa da
“internet”.
 Parra cada 1 em
mprego perdido pela “iinternet”, 2,6
2 novos em
mpregos forram gerado
os.
 Peq
quenas e médias
m
emprresas com uuso intensivvo de “internet” cresceeram 2 vezes mais do que
com
mpanhias qu
ue não fizeram isso.
 Atu
ualmente (issso muda to
oda hora), hhá 2 bilhõess de usuário
os de “internnet”.
 A ccontribuição
o da “intern
net” no cresscimento daa economia
a já é maiorr do que de
e outros settores
trad
dicionais, co
omo agriculttura, etc.
Um nú
úmero partticularmentte interesssante no estudo
e
é o que avaalia a renda dos paaíses
e a participação
o do segm
mento de “internet” nnesta rendaa. O gráfico
o, abaixo, ilustra estaa situação. Por
exemplo, em 22009, no Brrasil, a “inte
ernet” repr esentou 1,5
5% do PIB (relativame
(
ente, um do
os mais baixxos),
3
e, no R
Reino Unido
o, foi de 5,4
4% do PIB daaquele paíss.
enquanto nos EEstados Uniidos foi de 3,8%

Tradicionalmente, em termos microeconômicos, o seguro é considerado um “bem superior”. Ou
seja, aumentos na renda nacional levam a um aumento mais do que proporcional na participação deste
setor. Isto tem acontecido nos últimos anos.
Na verdade, o que ressaltamos agora é que a “internet” possivelmente também tem um
comportamento similar!!!
Em nossa opinião, saber que existe um vínculo estreito entre as taxas de crescimento destes dois
setores – “internet” e seguros – é um aspecto fundamental nas decisões dos agentes destes segmentos
nos próximos anos.
Cordialmente,
Francisco Galiza.
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