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 Desigualdade de Renda e Desemprego serão Destaque na Agenda Internacional de 2014  

 
Genebra, Suíça, 15 de novembro de 2013 – A necessidade primoridal de se discutir problemas econômicos de 
longo prazo, como o aumento na desigualdade de renda e o desemprego estrutural, junto a crescentes 
preocupações com a qualidade da liderança econômica, são umas das dez principais tendências mundiais em 
2014, segundo a Perspectiva sobre a Agenda Global, do Fórum Econômico Mundial publicada hoje. Estas 
tendências econômicas são acompanhadas por uma grande variedade de preocupações, incluindo a tensão social 
no Oriente Médio e Norte da África, a falta de ação no enfrentamento das mudanças climáticas e falta de valores 
por parte das lideranças, o que demonstra a complexidade e correlação  entre os desafios do ano vindouro. 
 
As conclusões do Relatóriosão o resultado de um levantamento feito com mais de 1.500 especialistas da Rede de 
Conselhos da Agenda Global do Fórum Econômico Mundial, e das comunidades dos Jovens Líderes e Formadores 
Globais. Além de indicar tendências emergentes para o ano vindouro, o levantamento também procura mapear 
conexões entre tais tendências, com o objetivo de auxiliar tomadores de decisão a formular respostas eficazes. 
 
As 10 Principais Tendências encontradas na Perspectivas sobre a Agenda Global para a América Latina em 2014 
são: 
 

1) Aumento na desigualdade de renda: com desdobramentos para saúde, educação e mobilidade social em 
todas as regiões do mundo 

2) Desemprego estrutural: uma questão global que exige uma solução global 
3) Falta de valores por parte das lideranças: levou a uma crise de legitimidade nos governos e em outras 

instituições  
4) Tensão social no Oriente Médio e no Norte da África: guerra na Síria, instabilidade política e 

desemprego no Norte da África 
5) Intensificação de ameaças cibernéticas: exércitos eletrônicos e órgãos governamentais ameaçam a 

malha da internet  
6) Queda da confiança em políticas econômicas: a escala da desaceleração global e do ritmo de 

recuperação deixaram profundas incertezas, principalmente entre os jovens  
7) Falta de ação no enfrentamento das mudanças climáticas: eventos meteorológicos extremos podem estar 

ocorrendo com mais frequência, mas não houve nenhuma ação inovadora para lidar com este problema  
8) Expansão da classe media na Ásia: maiores esperanças para o aumento de prosperidade, mas com 

desafios ambientais e na alocação de recursos  
9) Importância crescente das megacidades: estas redes sociais originais abrigam um número cada vez 

maior de pessoas; no entanto, ainda se sabe muito pouco sobre o seu crescimento e evolução 
10) Rápida propagação de informações errôneas online: a velocidade da mídia social – e a escala de 

grandes volumes de dados – torna cada vez mais difícil se discernir se a informação recebida é real   
 
Além de classificar as tendências principais para 2014, o Relatório também destaca tendências emergentes que, 
segundos os especialistas, estarão em desenvolvimento nos próximos doze meses. Estão incluídas as implicações 
da extração do gás de xisto, o fracasso ou inadequação das instituições democráticas, a ascensão de empresas 
multinacionais em mercados emergentes e as operações espaciais na melhoria do nosso mundo. 
 
“A complexidade das tendências que configurarão a agenda global em 2014 e a natureza da sua interação 
demonstram claramente a necessidade de uma cooperação urgente a nível global para que possamos mitigar seus 
efeitos mais nocivos e canalizar o seu dinamismo positivo”, disse Klaus Schwab, Fundador e Presidente Executivo, 
Fórum Econômico Mundial. 
 
“O ano de 2014 não é, sob nenhum ângulo,um ano para a complacência. A economia global pode estar se 
recuperando da desaceleração econômica global, mas esse levantamento indica que há um trabalho imenso a ser 
feito para devolver o mundo ao seu patamar de sustentabilidade, em termos econômicos, políticos e ambientais”, 

 Relatório Perspectivas sobre a Agenda Global de 2014 (Outlook on the Global Agenda 2014) identifica, 
para os líderes da América Latina, em 2014, o desemprego estrutural, a crescente desigualdade de renda 
e a queda de confiança nas políticas econômicas entre as dez principais tendências na região. 

 Os especialistas também colocam a falta de ação no enfrentamento das mudanças climáticas e falta de 
valores por parte das lideranças entre as principais preocupações 

 O Relatório, baseado em levantamento feito com mais 1.500 especialistas globais, representa uma 
tentativa singular de mapeamento das consequências de mudanças globais para 2014 

 Acesse o relatório completo sobre as Dez Tendências Principais, Tendências Futuras e Análise Regional 
no site: Aqui 

 

http://reports.weforum.org/agenda-2014/


afirmou Martina Gmür, Diretora Sênior, Chefe da Rede de Conselhos da Agenda Global, Fórum Econômico 
Mundial. 
 
O Relatório também apresenta idéias sobre como regiões e grupos etários diferentes percebem tendências globais, 
além de dados do Projeto de Atitudes Globais do Pew Research Center, que realiza enquetes de opinião pública 
sobre as questões, atitudes e tendências que estão dando forma ao mundo. 
 
Notas aos Editores 
 
Leia Perspectivas sobre a Agenda Global de 2014: http://reports.weforum.org/agenda-2014/ 
Para o usuàrio de PDF reader: http://wef.ch/outlook14pdf 
Curta o Fórum no Facebook http://wef.ch/facebook 
Acompanhe o Fórum no Twitter http://wef.ch/twitter e http://wef.ch/livetweet 
Leia o Blog do Fórum http://wef.ch/blog 
Visualize eventos futuros do Fórum http://wef.ch/events 
Assine os Comunicados à Impresa do Fórum http://wef.ch/news 
 

 
O World Economic Forum é uma organização internacional independente empenhada na melhoria da situação mundial, por meio do 
envolvimento de agentes empresariais, políticos, acadêmicos e outros líderes da sociedade na formação das agendas global, regional 
e da indústria.  
 
Constituída como fundação sem fins lucrativos em 1971, com sede em Genebra, na Suíça, o Fórum não está ligado a nenhum interesse 
político, partidário ou nacional (www.weforum.org). 

 
Caso deseje receber os comunicados à imprensa do Fórum Econômico Munidal, clique aqui. 

 

http://reports.weforum.org/agenda-2014/
http://wef.ch/outlook14pdf
http://wef.ch/twitter
http://wef.ch/livetweet
http://wef.ch/blog
http://wef.ch/events
http://wef.ch/news
http://www.weforum.org/
file://colsan1.weforum.local/share/COMMUNICATIONS/Media/COMMUNITIES/Membership%20and%20Partnership/Mailing%20and%20Promotion/Data/Special%20Activities/2008/GITR/20080092_PR_GITR_Launch_General/UNJOIN%20LINK

