
O
rnes de maio foi
marcado pela
divulgação de
algumas pesquisas

que, juntas, dão uma boa
idéia do quanto a tecnologia
da informação vem
movimentando no Brasil.
Do lado do hardware, um
estudo da Fundação Getúlio
Vargas (FGV) mostra quantos
computadores o País tem
hoje em uso. Sobre o uso
de software, a pesquisa
da Associação Brasileira
das Empresas de Software
(ABES) em parceria
com a IDC apresentou uma
radiografia do setor.

De acordo com a pesquisa
anual da FGV, o País alcançou
este mês a marca de 50 milhões
de computadores em uso,
seja no ambiente doméstico
ou no corporativo. Diante
do número, o estudo prevê

 que ao longo deste ano serão
vendidas 13,44 milhões de

máquinas, o que significa
um crescimento de 28% em
comparação aos 10,5 milhões de
PCs comercializados em 2007.

Mesmo quebrando a
barreira dos 50 milhões
de micros, o índice de
crescimento sofreu uma
queda em relação aos 42%
registrados entre 2006 e 2007.
Apesar disso, a FGV prevê
que, caso o Brasil mantenha
este ritmo de crescimento,
a marca dos 100 milhões
de máquinas será
entre os anos de 2011 e 2012.

Software e serviços
Já o estudo da ABES apontou
que o mercado brasileiro de
software e serviços alcançou
um volume de 11,12 bilhões de
dólares em 2007, o que coloca o
país como 12° maior mercado
do mundo. Deste total, a
comercialização de software
chegou a 4,19 bilhões (1,6% do
mercado mundial) e o restante

ficou com serviços.
A pesquisa apontou

que o setor é hoje composto
por quase oito mil empresas,
sendo 94% delas classificadas
como micro ou pequenas.
Em detalhes, foram
identificadas 1.782 prestadoras
de serviços (22,5%), 1.907
empresas de desenvolvimento
e produção (24%) e 4.247
companhias voltadas à
comercialização e distribuição
de software (53,5%).

Esta edição da pesquisa
apresentou alguns
dados interessantes sobre o

mercado de software.
Por exemplo: 664%,
ou 2,77 bilhões de dólares,
do software vendido
no Brasil em 2007 foi
desenvolvido no exterior.
Do que foi desenvolvido
no Brasil, 70,6% foi feito
sob demanda; 24,3% é
considerado padrão; e 5,1%
foi destinado à exportação.
Na área de serviços, 96,5%
dos 6,9 bilhões de dólares
vieram de clientes locais
e apenas 3,5% de clientes
internacionais. (FB, com
informações do 1DG Now)
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