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O mercado mundial de terceirização continua em franca expansão, mas o valor total dos contratos 
assinados (TCV) está em queda. No ano passado foram assinados cerca de 15 contratos com valor 
total de mais de 1 bilhão de dólares, frente a 18 em 2004. No ano 2000, esse número era ainda 
maior: mais de 20 contratos foram firmados acima de tal patamar. 
 
Os números fazem parte de um levantamento realizado pela consultoria norte-americana TPI, que 
aponta ainda que o valor total dos chamados "grandes negócios" em terceirização foi o menor 
registrado em nove anos. Em 2005, o TCV apontado pela indústria foi de 26,7 bilhões de dólares, 
frente a 32,6 bilhões de dólares em 2004 e 49,2 bilhões de dólares em 2000. 
 
Segundo a TPI, os números refletem uma maior diversificação de fornecedores. Os usuários têm 
assinado contratos de menor valor e com mais empresas, a fim de obter o melhor serviço de cada 
uma delas. Com isso, muitos contratos já em vigor tendem a passar por reestruturações em 
2006.  
 
A diversificação de fornecedores já pode ser percebida pela modificação na distribuição dos 
serviços prestados entre 2004 e 2005. As empresas de prestação de serviços de TI apelidadas de 
"Seis Maiores" - Accenture, ACS, CSC, EDS, HP e IBM - registraram queda de seis pontos 
percentuais no número de contratos assinados avaliados acima de 50 milhões de dólares. Nesse 
período, o grupo passou de uma participação de 49% para 43%. 
 
Já as "Cinco Maiores da Europa" - Atos Origin, British Telecom, CapGemini, Siemens, e T-Systems 
- tiveram sua participação aumentada de 10% para 13%, enquanto empresas indianas subiram 
de 2% para 6%. As outras companhias mundiais permaneceram praticamente estáveis, variando 
entre 39% e 38%. 
 
Analistas da consultoria apontam ainda que 325 contratos devem ser renovados entre os anos de 
2006 e 2007 globalmente, representando um quinto dos contratos ativos. Os fornecedores que 
mais serão afetados são IBM e EDS, com uma fatia combinada em 50 bilhões de dólares em 
contratos pendentes de renovação. 
 
Em 2005, o volume total movimentado por contratos de terceirização foi de 75 bilhões de dólares. 
Foram 293 contratos fechados no ano - alta de 9% sobre o ano anterior -, sendo 175 deles 
realizados entre as duas mil maiores empresas do mundo. Do volume total de empresas que 
terceirizaram, 57 firmaram tais acordos pela primeira vez. Para constituir o estudo, a TPI 
pesquisou cerca de 300 fontes da indústria, sendo que 75% delas são representadas por gerentes 
de TI. 
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