
Pesquisa aponta setores que mais investirão em TI em 2003  
 
Uma pesquisa do Giga Information Group aponta quais setores devem investir mais fortemente 
em Tecnologia da Informação (TI) em 2003 no mercado norte-americano. O trabalho apontou as 
áreas de saúde, varejo e distribuição de bens de consumo, empresa farmacêutica, processador de 
alimentos, bancário, de construção e o governo federal como os mais promissores em termos de 
investimento em tecnologia da informação este ano nos Estados Unidos.  
 
Em contrapartida, as companhias de telecomunicações, alta tecnologia, transportes, hotel, 
serviços de turismo e recursos naturais investirão abaixo da média.  
 
Para desenvolver o trabalho, o Giga analisou quatro fatores: crescimento econômico de cada 
indústria, lucratividade das corporações envolvidas, apoio do CEO aos investimentos estratégicos 
tecnológicos e metas atingidas e não atingidas nas áreas de produtividade e benefícios.  
 
A empresa de pesquisas classificou os setores da indústria em relação aos seus investimentos em 
TI numa escala de zero (queda nos investimentos) a dois (bom crescimento nos investimentos). 
Um ponto representa investimentos inalterados em relação ao ano anterior.  
 
São classificados como grandes investidores os setores com pontuação de 1,3 ou mais. Entre eles 
estão, saúde, revendas e distribuição de bens de consumo, empresa farmacêutica, processador de 
alimentos, bancários, de construção e o governo federal.  
 
Os governos estadual e local, as empresas de manufaturados (incluindo os setores aeroespacial e 
automotivo), equipamentos eletrônicos e elétricos, os setores químicos e de energia, a mídia e o 
setor financeiro, excluindo-se os bancos, tiveram classificação entre 1,1 e 0,9, o que representa 
investimentos inalterados anos após anos.  
 
As empresas de telecomunicações , transporte, high-tech, recursos naturais (metal e florestas) 
serviços de lazer e turismo, foram classificados no nível zero, o que significa declínio nos 
investimentos em TI. De acordo com a Giga, o setor de telecomunicações esta passando pela fase 
mais difícil de sua história com muitos fracassos e cortes no orçamento.  
 
O setor de transporte, especialmente companhias aéreas, hotéis e serviços de viagem tiveram 
grandes quedas nos lucros e consequentemente foram obrigados a reduzir seus orçamentos, 
incluindo o orçamento de TI. As empresas high-tech tiveram grandes quedas nas vendas e as 
empresas de recursos naturais enfrentam uma escassa demanda, resultando em baixo 
investimento em TI.  
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