
Serviços de TI devem crescer 8,7% em reais nos próximos cinco anos diz IDC Brasil  
 
Diante do panorama econômico recessivo do ano passado, o mercado de serviços de tecnologia da 
informação sofreu desaceleração em seu ritmo de crescimento entre a indústria nacional. 
Comparado a 2001, aumentou 12% sua receita em reais, percentual que não deixa de ser 
significativo, ainda mais se considerado o valor faturado ao final de 2002, de R$ 9,7 bilhões. Para 
os próximos cinco anos, incluindo 2003, a IDC Brasil prevê uma taxa de crescimento acumulada 
de 8,7% na receita em reais gerada por esse mercado no País.  
 
A década de 90 foi áurea para serviços de tecnologia, período em que as empresas fornecedoras 
experimentaram taxas de crescimento excepcionais, chegando a índices de até 50% de aumento 
de um ano para outro. Boa parte desse deslanche foi decorrente da demanda reprimida nos anos 
da reserva de mercado. Atualmente, embora o segmento apresente taxas menores, ainda assim 
há expansão.  
 
“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. A demanda manteve-se apenas naqueles investimentos considerados críticos. Nossa 
expectativa é que, a partir de 2004, haja uma retomada dos investimentos em serviços de TI, 
ainda que lenta e gradual, podendo aumentar a medida em que a indústria tome fôlego e parta 
para as oportunidades de negócios a serem exploradas em diversas categorias de serviço e 
mercados verticais”, diz Mauricio Monteiro, analista de mercado da Divisão de Pesquisas de 
Serviços de TI da IDC Brasil.  
 
A prioridade, agora, está nas soluções que possibilitem reduzir custos, gerar melhorias 
operacionais e retornos rápidos. Entre as novas exigências situam-se os projetos menores e mais 
curtos, com flexibilidade, compartilhamento de riscos, preços vantajosos, expertise no negócio e 
relacionamento duradouro.  
 
Entre as diversas categorias do segmento, integração e desenvolvimento de sistemas e suporte a 
hardware e a software ainda têm uma participação significativa no mercado de serviços de TI. 
Tratam-se, porém, de categorias nitidamente em estágios mais maduros em seus ciclos de vida e 
que devem apresentar taxas de crescimento mais modestas nos próximos anos.  
 
Os principais destaques do momento são os serviços de terceirização (outsourcing). Tais serviços 
vêm ganhando cada vez mais participação em relação a outras categorias de serviços de TI e 
representam a grande tendência neste mercado hoje e nos 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.  
 
Já na segmentação de mercados verticais, o setor bancário/financeiro continua o maior 
consumidor por serviços de TI, seguido de manufatura, telecom e governo. Mas com relação às 
receitas geradas, apenas os três primeiros setores acompanharam o crescimento médio do 
mercado de serviços. Em 2003, os investimentos em serviços de TI originados no segmento de 
governo vieram, sobretudo, dos municipais. Nos setores estadual e federal espera-se a retomada 
de alguns projetos a partir de 2004.  
 
Considerando o tamanho das empresas usuárias, a IDC identificou que as corporações com mais 
de 1.000 funcionários ainda são as detêm maior participação no faturamento dos serviços de TI. 
Entretanto, há um significativo crescimento na quota das médias (100 a 249 funcionários) e das 
grandes (250 a 999 funcionários) empresas, o que indica uma tendência de elevação do segmento 
SMB na aderência por serviços de tecnologia.  
 



“A previsão é que o mercado comece a se recuperar em 2004. As principais oportunidades 
apontadas pelas empresas pesquisadas referem-se às soluções de outsourcing, BI, ERP 
(manutenção, upgrade), segurança e infra-estrutura. Os projetos relacionados à consultoria e 
integração de sistemas e redes devem ficar restritos a aplicações de missão crítica, com o 
surgimento de demandas maiores e complexas somente a médio prazo”, conclui Monteiro.  
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