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As previsões de crescimento nos investimentos em tecnologia da informação caíram 40% no mês 
de maio, depois de quatro meses de altas consecutivas. 
 
Isso foi o que apontou a pesquisa da revista CIO Magazine, que entrevistou 217 Chief Information 
Officers (CIOs) nos Estados Unidos durante o mês passado.  
 
Segundo o levantamento, apenas 4,8% dos entrevistados afirmaram que pretendem investir mais 
do que em 2004 nos próximos 12 meses, frente a 7,9% no mês de abril. 
 
Segurança é a categoria na qual as empresas mais pretendem investir nos próximos 12 meses, 
citada por 54% dos entrevistados. No entanto, houve queda na comparação com abril, mês em 
que 58,7% dos CIOs apontaram-na. Além disso, o segmento de armazenamento continua como 
prioridade, com 46,5% das respostas. 
 
A maioria dos CIOs entrevistados (70%) não tem planos de atualizar seus sistemas desktop para 
o processamento de dois núcleos em um futuro próximo, embora os fabricantes de 
semicondutores afirmem que a fabricação de chips de um núcleo estará encerrada até 2007. 
 
O questionário também perguntou para os CIOs sobre as maiores barreiras para suas companhias 
utilizarem TI. Para 41% um dos principais motivos é a incapacidade de mudança de suas 
companhias, ao passo em que 19% declararam que os líderes de negócios não entendem a 
importância da tecnologia. 
 
"Não podemos negar que essa foi uma das quedas mais expressivas que nós já mapeamos em um 
mês dentro de cinco anos de pesquisas. Mas, do outro lado da moeda, é bem consistente o que 
outras pessoas estão dizendo", declarou Gary Beach, editor da CXO Media, que publica a CIO 
Magazine. 
 
Além disso, a pesquisa apurou que 14,8% dos CIOs consideram a mão-de-obra especializada em 
TI difícil de ser encontrada. Para 34,9% das empresas com mais de cinco mil funcionários - que 
representaram 20% das respostas - está árdua a procura por profissionais altamente qualificados. 
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