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SÃO PAULO - O crescimento da área de serviços de TI no Brasil está desacelerado, segundo o 
instituto de pesquisas IDC. Mesmo assim, de 2001 para 2002 houve um crescimento de 12% na 
receita do setor, que faturou 9,7 bilhões de reais no ano passado.  
 
Mas, para os próximos cinco anos - 2003 incluído - o instituto prevê uma taxa de crescimento 
acumulado de 8,7%. "A maioria dos clientes usuários de serviços de TI se viu obrigada a rever os 
planos de investimentos, reduzir os orçamentos, adiar novos projetos e paralisar aqueles que 
estavam em andamento, mantendo apenas os investimentos considerados críticos", acredita 
Mauricio Monteiro, analista de mercado da IDC Brasil. "Nossa expectativa é que, a partir de 2004, 
haja uma retomada dos investimentos em serviços de TI, ainda que lenta e gradual".  
 
Segundo o IDC, a prioridade das empresas agora são as soluções para a redução de custos, 
melhora operacional e retorno rápido; projetos menores e mais curtos que ofereçam flexibilidade, 
compartilhamento de riscos, preços vantajosos, expertise no negócio e relacionamento duradouro.  
 
Para o instituto, os serviços de integração e desenvolvimento de sistemas e de suporte a 
hardware e software ainda têm uma participação significativa no setor. Mas, por serem categorias 
mais maduras, são as que devem apresentar taxas de crescimento mais modestas nos próximos 
anos.  
 
Oportunidades maiores aparecem na área de terceirização, que o instituto considera a grande 
tendência hoje e para os próximos anos. "Com alto valor agregado, o modelo de outsourcing, 
relativamente novo no mercado, é o mais requisitado pelas empresas de um modo geral, por 
garantir-lhes redução nos custos operacionais e na folha de pagamento, bem como gerar escala e 
eficiência", diz o IDC. Outras apostas são os serviços referentes a Business Intelligence, 
manutenção e atualização de sistemas de gestão, segurança e infra-estrutura.  
 
O maior consumidor de serviços de TI continua sendo o setor bancário/financeiro, seguido pelas 
áreas de manufatura, telecom e governo - sendo que, em 2003, neste mercado, os investimentos 
em serviços vieram principalmente dos órgãos municipais. O IDC acredita que os governos 
estaduais e federal podem retomar seus projetos na área a partir de 2004.  
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