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Estudo aponta que negócios responderão por 2,2% do PIB. 
 
Os investimentos brasileiros em Tecnologia da Informação (TI) devem atingir R$ 45 bilhões, 
este ano, ante R$ 39 bilhões gastos em 2006. As estimativas são da empresa IDC Brasil, com 
base na conclusão do estudo Brazil IT Spending by State 2007, no qual é traçado um 
panorama de todo o território nacional. O levantamento revelou ainda que os negócios do 
setor de TI responderão por 2,2% do Produto Interno Bruto (PIB) , enquanto no ano passado a 
fatia foi de 2%. 
 
"Os investimentos no Brasil estão mais concentrados nos grandes centros, onde as empresas, 
independentemente do porte, utilizam equipamentos e serviços de TI. Se sairmos das maiores 
cidades, no entanto, perceberemos que existem muitos empreendimentos que sequer têm um 
computador. Outros, quando têm, precisam de softwares, provedores, entre outras soluções. 
No país ainda existe muito espaço para crescimento, o que é muito positivo para impulsionar 
toda a cadeia de negócios", afirma o analista da IDC Brasil, Reinaldo Sakis. 
 
Fatores como as facilidades de acesso a financiamentos, além do incremento de indústrias 
produzindo equipamentos em nível nacional, têm estimulado a aquisição de computadores no 
Brasil, o que favorece diretamente a produção de softwares, a oferta de serviços 
especializados e outras soluções em TI, segundo Sakis. "As vendas crescem tanto no mercado 
doméstico como corporativo", acrescenta.  
 
O levantamento do mercado de TI no Brasil indicou que a região Sudeste, a mais 
industrializada do país, responde por uma fatia de 60% do total de gastos com tecnologia. O 
Estado de São Paulo detém 35% dos investimentos e o Rio de Janeiro vem em seguida com 
25%, juntamente com o Espírito Santo e Minas Gerais. No Sudeste, o estudo mostrou que as 
demandas estão mais focadas em serviços.  
 
O Rio Grande do Sul lidera os investimentos na região Sul, embora a aposta da IDC aponte o 
Paraná como um estado de grande potencial, devido aos incentivos fiscais oferecidos pelo 
governo paranaense. "Uma vez que o setor de tecnologia é um termômetro do investimento 
em produção, consideramos que os Estados desta região, principalmente o Paraná, estão 
atingindo um importante patamar de desenvolvimento, o qual se sustentará com o tempo", 
explica o analista da empresa responsável pelo estudo. 
 
De acordo com o levantamento na região Nordeste, que desponta com 8,3% dos investimentos 
nacionais em TI, a Bahia detém a liderança em gastos no setor. A previsão é que o etado 
movimente negócios da ordem de R$ 2 bilhões este ano em função da aceleração da produção 
de eletroeletrônicos e componentes no município de Ilhéus.  
 
Na região Centro-Oeste as compras são puxadas pelo Distrito Federal. "O Governo está 
aumentando cada vez mais seus gastos com tecnologia para aplicar em ações de transparência 
para a população, inclusão digital e na melhoria de sua própria infra-estrutura. Para se ter uma 
idéia, uma fatia de 8,2% do investimento nacional em hardware (equipamentos), neste ano, 
será resultante de demanda do Distrito Federal", afirma Sakis. 
 
Na região Norte, a Zona Franca de Manaus continua a ser o principal destaque com a produção 
de componentes e de monitores, considerado um mercado forte e em crescente expansão no 
país, além de computadores, que devem acelerar ainda mais os investimentos para 2007. A 
IDC estima que cerca de 60% dos investimentos de TI na região sejam realizados na Zona 
Franca. 
 
Responsável pelo levantamento do panorama de investimentos em TI no Brasil, a IDC atua em 
consultoria, conferências e outros serviços nos segmentos de Tecnologia da Informação e 
Telecomunicações, a partir de uma rede de mais de 900 analistas, distribuídos em 90 países. A 
empresa com 43 anos de atuação é subsidiária da IDG, uma das líderes mundiais em mídia de 
tecnologia. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 8 mar. 2007. Caderno Economia, p. A-4. 
 


