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O processo de convergência de tecnologias vai provocar transformações nas empresas que 
atuam na prestação de serviços de Tecnologia da Informação.  
 
´´Este será um novo desafio, exigindo que os profissionais do setor estejam preparados para 
atuar com essa convergência de tecnologias``, afirma Marcos Gomes, presidente da ABRAT - 
Associação Brasileira das Empresas de TI, entidade que participa da 15ª Telexpo, que começou 
ontem, dia 1º e termina no próximo dia 4, no Expo Center Norte, em São Paulo. 
 
Reunindo cerca de quatro mil empresas, em todo o País, o setor de serviços de TI deverá 
promover programas de treinamento em suas equipes para que elas tenham condições de 
atuar com a convergência da Internet e das telecomunicações, principalmente da comunicação 
VoIP.  
 
De outro lado, essa integração tecnológica vai representar novas oportunidades de negócios, 
com um incremento da demanda em serviços como cabeamento e segurança. ´´A Internet via 
cabo de energia elétrica será uma realidade``, lembra o presidente da ABRAT.  
 
Para qualificar seus profissionais, as empresas de TI promovem regularmente programas de 
treinamento. A estimativa da ABRAT é que o setor empregue em torno de 200 mil 
funcionários. Após crescer 10% no ano passado, as prestadoras de serviços de TI prevêem um 
aumento de 15% no volume de negócios este ano.  
 
Serviços de comunicação de dados e segurança, outsourcing completo e de impressão, 
comunicação sem fio, VoIP, gerenciamento de infra-estrutura e help desk são os que registram 
maior aumento de demanda.  
 
Para ampliar sua atuação, a ABRAT também se prepara para abrir, em 2005, diretorias 
regionais em seis cidades - Brasília, Rio de Janeiro, Salvador, Porto Alegre e Belém.  
 
´´À medida que os negócios se consolidam, as empresas percebem que há entraves 
estruturais cuja solução não depende delas, e percebem que é preciso se articular com outras 
companhias em torno de propostas comuns``, afirma Gomes.  
 
Com uma presença em vários Estados, a entidade terá capacidade de engajar mais empresas 
em ações de âmbito nacional. 
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