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Uma pesquisa recentemente divulgada pelo Gartner mostra que o mercado de serviços de TI 
passou por um ano difícil em 2002. Os números consolidados do ano passado revelam que os 
gastos de usuários finais com serviços de TI totalizaram US$ 536 bilhões, o que representa um 
declínio de 0,6% em relação a 2001. Segundo o Gartner, foi o primeiro ano em que a indústria 
sofreu um declínio em receitas. 
 
Ásia Pacífico e Japão foram as únicas regiões que apresentaram crescimento em serviços de TI em 
2002, com incremento de 3%. A região mais duramente atingida foi a América Latina, sobretudo 
Brasil e Argentina. O mercado de serviços de TI na América Latina encolheu 7,2% no ano 
passado.  
 
Na América do Norte, as receitas de serviços de TI caíram 1,1%, enquanto na Europa Oriental e 
Ocidental viram as receitas caírem 2,6% e 0,1%, respectivamente. 
 
Serviços baseados em projetos, consultoria, desenvolvimento e integração apresentaram os 
piores resultados. Em contrapartida, serviços gerenciados, como terceirização (outsorcing) e 
gerenciamento de processos, tiveram boas taxas de crescimento. 
 
O Gartner afirma que muitas organizações ainda vêem outsorcing como a melhor forma para 
minimizar os custos em uma economia ainda enfrentando incertezas. Serviços baseados em 
projetos sofreram porque os usuários evitaram projetos grandes ou tecnologicamente 
desafiadores e houve pressão sobre os preços.  
 
Com a aquisição da PwC Consulting, a IBM manteve a primeira posição no ranking com 7,5% das 
receitas mundiais de serviços de TI em 2002. Embora a big blue tenha aumentado suas receitas, 
a fraca performance da PwC Consulting causou um impacto em sua taxa de crescimento.  
 
A Hewlett-Packard (HP) fez sua estréia no ranking das cinco maiores empresas de serviços de TI, 
já que as receitas da empresa nessa área praticamente dobraram com a aquisição da Compaq. 
Embora a posição da HP tenha crescido em 2002, as receitas combinadas das duas empresas 
sofreu durante o ano de transição, resultando em uma taxa de crescimento negativa.  
 
Mercado mundial de serviços de TI em 2002 
 
(em milhões de dólares) 
 

 
Empresa 

Receita Market 
Share (%) 

Crescimento 
(%) 

IBM 40.139,0 7,5 -1,3 

EDS 21.122,0 3,9 2,0 

Fujitsu 13.867,4 2,6 -3,4 

HP 12.211,2 2,3 -5,8 

Accenture 11.514,0 2,1 -0,7 

Outros 437.402,1 81,5 -0,4 



Total 536.255,7 100,0 -0,6 
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