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Com o objetivo de estabelecer amplo relacionamento entre empresas brasileiras e 
italianas no segmento de tecnologia da informação e telecomunicações, teve início, 
ontem, o ICT Business Meeting - 1º Encontro Ítalo-Brasileiro de Software, uma 
iniciativa da Câmara Ítalo-Brasileira de Comércio e Indústria, em parceria com a 
Sucesu – Sociedade de Usuários de Informática e Telecomunicações. O evento, que se 
encerra, hoje, 13, traz a São Paulo cerca de 150 participantes interessados em 
conhecer o grupo de 20 empresas italianas que espera estabelecer joint ventures, 
trocar tecnologias, comprar e vender serviços, entre outros. 
 
O potencial é grande e o presidente da Câmara, Edoardo Pollastri está bastante 
otimista quanto ao fechamento de negócios no Brasil, que se posiciona em sétimo 
lugar no mercado mundial de software. Esse segmento é responsável pela maior fatia 
dentro de TI e representa 0,71% do PIB nacional. São cerca de 5000 empresas que 
atuam nessa área de um total de 11.000 em TI, localizadas principalmente nas regiões 
Sudeste e Sul do país, cujo faturamento em 2002 foi de US$ 7,7 bilhões. O maior 
índice de crescimento nesse setor concentra-se principalmente nos softwares de 
segurança, business intelligence, aplicativos, gestão de sistemas e storage. Há, 
também, grande demanda por soluções voltadas para as áreas de governo eletrônico, 
e-commerce, e-learning e agronegócios. 
 
 
Mundialmente, o mercado de ICT (information and communication technology) cresceu 
1% de 2002 para 2003 e o continente europeu é o segundo em importância com 29%, 
sendo que só a Itália responde por 9% desse total. Segundo Maura Gritti, diretora de 
operações internacionais da SMAU, principal feira de tecnologia italiana, o mercado 
italiano de telecomunicações e informática teve uma queda expressiva de crescimento 
de 5,9% em 2001 para 1,3% em 2002. “As expectativas são de encerrar este ano com 
2,7% de crescimento com projeções de alcançar 4,6% em 2004”. 
 
Maura informa que o segmento de software é significativo no total de ICT e – segundo 
pesquisas – cresceu 1,7% de 2002 para 2003, com estimativas de alcançar 3,3% em 
2004. A pequenas empresas respondem por 68% do mercado de TI na Itália e estão 
concentradas principalmente nas regiões nordeste e noroeste, com destaque para 
Lombardia, Lazio e Piemonte. Cerca de 38% delas dedicam-se às soluções 
customizadas, área que tem grande potencial de negócios e quase 25%, aos softwares 
em geral. No País, há demanda por sistemas de integração, segurança, serviços para 
operadoras móveis que atendem 72,2% da população, com 52 milhões de telefones 
móveis e 49% do mercado de telecomunicações, além das soluções de banda larga, 
cuja tecnologia tem 5% de penetração na Itália. Hoje, o país possui 13 milhões de PCs, 
sendo que 35% das residências italianas têm acesso à Internet. 
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