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As pequenas e médias empresas superaram no ano passado, pela primeira vez na história, os 
investimentos em tecnologia da informação realizados por grandes companhias. Isso é o que 
aponta um estudo da consultoria Access Markets International (AMI), que revela que os gastos 
das pequenas e médias companhias atingiram 411 bilhões de dólares no ano passado, frente a 
405 bilhões de dólares das grandes empresas. 
 
Isoladamente, as pequenas empresas contabilizaram 229 bilhões de dólares e as médias, 182 
bilhões de dólares. De acordo com o levantamento, pequenas organizações são consideradas 
aquelas com até 99 funcionários, enquanto as médias atingem entre 100 e 999, e as grandes, 
mais de mil profissionais. 
 
A pesquisa mostrou também que o maior crescimento médio anual nos investimentos de TI pode 
ser observado exatamente entre as pequenas empresas, que apresentam taxa média de 
crescimento anual (CAGR) de 10% a 11%, enquanto o porcentual cai para 6 a 7% entre as 
médias e 3 a 4% entre as grandes. "Isso mostra que apostar nas pequenas e médias companhias 
é uma excelente alternativa no momento para as fornecedoras de TI", declara Andy Bose, CEO da 
companhia. 
 
Na divisão por região, as pequenas e médias empresas da América Latina aparecem na terceira 
posição em termos de investimento em TI. Companhias do leste europeu e Oriente Médio 
pretendem elevar em 19,2% seus investimentos em tecnologia neste ano, enquanto as da Ásia e 
Pacífico têm a meta de elevar o montante aplicado em 17,3%. 
 
"Apesar de estar atrás, as companhias da América Latina desempenham um importante papel e 
esperam investir 13% a mais em TI do que no ano passado, à frente dos Estados Unidos, com 
8,8% e Europa Ocidental, com 7,9%", detalha Bose. 
 
No Brasil, os investimentos das pequenas e médias companhias devem crescer cerca de 14,1% 
até o final de 2005, na dianteira do México, com elevação prevista de 10,1%. 
 
Mercado aquecido 
 
Para os próximos anos, o cenário de investimentos por parte das companhias com até mil 
funcionários também é promissor, principalmente para os mercados emergentes, segundo a AMI. 
De acordo com o levantamento, Brasil, ao lado de México, Rússia, Índia e China, será um dos 
países a registrar maior elevação nos gastos com TI entre pequenas e médias companhias. 
 
"Esses países, que em 2004 respondiam por 12% do total investido em TI - para todos os portes 
de empresas - passarão a 16% até 2008, enquanto os países recém-industrializados como 
Cingapura, Taiwan e Coréia devem crescer apenas dois pontos porcentuais, de 6% para 8%. Por 
outro lado,a participação dos mercados maduros, hoje representados por América do Norte, 
Europa Ocidental, Austrália e Japão, tendem a cair, de 82% para 76%", afirma. 
 
Segundo o analista, o mercado movimentado pelas pequenas e médias companhias em 2008 
deverá ser de 583,8 bilhões de dólares. Os dados colhidos pela AMI foram apresentados no SAP 
Latin America SMB Channel Partner Summit 2005, evento para canais promovido pela SAP, no 
México. 
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