
Brasil tem 47% dos funcionários de tecnologia da América Latina 
 
Região deve criar pelo menos 630 mil novos empregos na área até 2009; maioria das vagas 
ficará no Brasil, segundo estudo da IDC. 
 
O Brasil é o país da América Latina com mais funcionários na área de Tecnologia da 
Informação (TI), segundo um estudo divulgado nesta segunda-feira (06) pela consultoria 
International Data Corporation (IDC). O país concentra 47% dos especialistas (892 mil 
pessoas), seguido por México (23%; 429,6 mil funcionários) e Argentina (9%; 179 mil).  
 
A pesquisa “O Impacto Econômico de TI e do software na América Latina” também prevê a 
criação de pelo menos 630 mil novos empregos na área entre 2006 e 2009, novamente com 
destaque para postos no Brasil. “Esse é o país com maior projeção de crescimento no número 
de vagas, de 8,7% ante a estimativa de 6,3% do mercado mexicano”, afirmou Alexandra Reis, 
Gerente de Consultoria da IDC.  
 
Nas 13 nações analisadas pela consultoria, a Tecnologia da Informação responde pelo emprego 
de 1,9 milhão de pessoas. A área de software é a que mais emprega, com 1,3 milhão de vagas 
(69% do mercado). Segundo a pesquisa, esse valor deve subir para 1,89 milhão de postos em 
2009 (74% do setor em três anos).   
 
O setor de software também movimenta grande parte dos investimentos em TI -- dos US$ 28 
bilhões gastos na América Latina em 2005, US$ 5,7 bilhões (20,3%) foram destinados 
somente aos programas de computação. Cerca de US$ 2,55 bilhões aplicados em software 
(45% do total) foram destinados ao mercado brasileiro.  
 
Até 2009, afirma a IDC, os gastos com Tecnologia da Informação na região devem chegar aos 
US$ 39 bilhões, ou crescimento anual de 8,9%. O mercado brasileiro deve se responsabilizar 
pela maior taxa de ampliação, de 11,8%, nos próximos quatro anos. 
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