
Metade dos fornecedores de software sumirá em um ano 
 
Durante apresentação em um evento sobre integração de sistemas realizado no Hotel Meliá, em 
São Paulo, o diretor-geral do Gartner para a América Latina, Donald Feinberg, mostrou a visão de 
futuro da empresa de pesquisas de mercado de tecnologia. Algumas previsões causaram 
surpresa.  
 
"Metade dos fornecedores de software estará fora do mercado no ano que vem", disse Feinberg. O 
executivo acredita que o mercado de TI atravessa uma fase de consolidação e será dominado por 
alguns poucos oligopólios entre 2005 e 2006. Depois desse período, uma nova época de inovação 
pode surgir, levando a uma proliferação de empresas.  
 
Feinberg também previu que a terceirização da estrutura de TI se torna uma opção cada vez mais 
atraente. Á medida que o custo da largura de banda cai e a infra-estrutura se torna amplamente 
disponível, as empresas não precisam mais ter servidores espalhados por vários locais. "Por que 
não colocar todos os servidores em um lugar em que existam pessoas próprias para cuidar?", 
questiona.  
 
Mas o executivo chama a atenção para o fato de que, justamente por o mercado entrar em uma 
fase de grande consolidação, os Chiefs Information Officer (CIOs) precisam escolher muito bem os 
seus parceiros de outsourcing para evitar dores de cabeça. "Não estou dizendo que a terceirização 
só pode ser feita com as empresas gigantes como a IBM. Mas que os CIOs devem analisar muito 
bem a condição financeira do parceiro."  
 
Feinberg também acredita que cada vez mais as unidades de negócios devem tomar suas 
decisões de TI e de que aplicações precisam. Mas alerta que, sobretudo na América Latina, os 
CIOs não têm feito um bom trabalho para preparar as áreas usuárias para esta tarefa. "É preciso 
educar as unidades de negócio sobre TI", diz.  
 
Os CIOs, aliás, estão mesmo passando por um momento difícil. Mundialmente, o Gartner estima 
que os orçamentos de TI crescerão em média apenas 0,26% em 2003.  
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