
Setor de TI prepara-se para tempos difíceis 
Richard Waters 
 
Para entender por que o setor de tecnologia da informação (TI) está para enfrentar seu 
período mais difícil desde o estouro da bolha pontocom, considere o caso da 2nd Wind Exercise 
Equipment, uma companhia dos Estados Unidos que vende esteiras e máquinas de levantar 
peso. 
 
Tom Kelly, diretor de tecnologia dessa parcimoniosa companhia do Meio-Oeste americano, 
deparou-se recentemente com uma conta de US$ 250 mil para atualizar o sistema de e-mail 
da empresa com o uso do software Exchange, da Microsoft. Para economizar, ele mudou para 
o programa on-line de e-mail do Google, que vai lhe custar US$ 33 mil por ano. 
 
Agora, com a previsão de que a receita da 2nd Wind, de US$ 100 milhões, não vai crescer 
nada este ano, Kelly diz estar trabalhando na redução das taxas anuais pagas ao Google e à 
Netsuite, outra companhia cujos serviços on-line que ele passou a usar. A meta: cortar 
gradualmente 25 dos ,156 "assentos", ou licenças, compradas dessas empresas. 
 
Esse é o lado esquecido do mundo da tecnologia. Aparelhos como o iPhone, da Apple, e 
serviços on-line ao consumidor como o Facebook podem ter capturado a imaginação popular, 
mas não são a principal fonte de prosperidade do setor. Os orçamentos de tecnologia da 
informação das empresas continuam sendo o enorme e maçante motor que move o Vale do 
Silício e o resto do setor de tecnologia. Agora, com uma retração econômica pronunciada nos 
EUA e no Reino Unido, o motor começa a engasgar. 
 
As empresas respondem por 60% a 65% do mercado de tecnologia, afirma Richard Keiser, 
analista da empresa de serviços financeiros Sanford C. Bernstein. A tecnologia voltada para os 
consumidores representa apenas de 20% a 25% (os governos ficam com o resto). 
 
O enfraquecimento dos lucros nas empresas, o declínio nas novas contratações e a 
instabilidade dos mercados financeiros têm sido, historicamente, sinais de investimentos 
menores pela frente. Com base nesse ciclo as turbulências nos mercados de crédito no último 
ano praticamente garantem que os investimentos empresariais em tecnologia vão cair nos 
próximos nove meses, diz Tobias Levkovich, principal estrategista de ações do Citigroup nos 
Estados Unidos. A demanda por tecnologia, que cresce a uma taxa anualizada de 5% a 6%, 
poderá cair 10%, acrescenta o especialista. 
 
Essa possibilidade já representa um problema sério para os investidores no mercado de ações. 
Os investidores em ações de tecnologia invariavelmente são atraídos pela promessa de 
grandes valorizações. Foi isso que fez o setor se sobressair no mercado de ações na maior 
parte dos últimos 12 meses, uma vez que a desaceleração da economia americana tornou 
mais raras a valorização dos papéis. O aparentemente interminável ciclo de alta do setor 
alimenta esse otimismo: sempre há uma nova arquitetura em computação prestes a tornar-se 
dominante, um equipamento novo que todos precisam ter e a próxima "grande sensação". 
 
Esse otimismo freqüentemente é justificado, em razão dos grandes mercados que as novas 
tecnologias podem criar, mas freqüentemente os investidores pagam caro por esse potencial, 
afirma Kevin Landis, diretor de investimentos da Firsthand Funds, administradora de fundos 
mútuos de tecnologia. "Se a coisa não funciona, você quebra a cara", diz ele. Esse tem sido o 
destino de muitos investidores em tecnologia este ano, já que as ações do setor acumularam 
desvalorização de 19% nos doze meses encerrados em julho, quase o dobro da taxa do 
mercado. 
 
Enquanto isso, no Vale do Silício, a atual redução na demanda por tecnologia já levou alguns 
investidores experientes a adorarem planos de jogo mais cautelosos. "Eu acho que a retração 
vai afetar profundamente as empresas de internet, de redes e tecnologia do Vale do Silício nos 
próximos 12 a 18 meses", diz Jim Breyer, sócio da empresa de capital de risco Accel Partners e 
diretor do Facebook. 
 



As companhias de tecnologia iniciantes já estão apertando seus controles de custos e se 
voltando para os pontos básicos da eficiência operacional, acrescenta Breyer. 
 
Tendências tecnológicas recentes também contribuem para aumentar o impacto da 
deterioração das condições econômicas. Duas das mais poderosas entre essas tendências são 
o "software como serviço" e a virtualização. A primeira envolve a transferência de tarefas de 
computação para serviços on-line usando uma companhia como o Google para fornecer um 
serviço de e-mail, por exemplo. "Não preciso comprar servidores, não preciso comprar 
capacidade de armazenagem, não preciso fazer copias de segurança", diz Jay Jones, diretor-
administrativo da Kana, uma companhia de software dos EUA que transferiu grande parte de 
suas operações de computação para a Netsuite. 
 
Muitas dessas empresas de serviços vêm cobrando preços baixos na expectativa de atrair um 
grande volume de clientes para diluir seus grandes custos fixos. "Estamos falando de produtos 
que custam um décimo das coisas que eram vendidas na última recessão", diz Ross Mayfield, 
cuja companhia Social-Text tenta vender a clientes empresariais ferramentas que enfatizam os 
conceitos da web 2.0, de redes de comunicação e colaboração. 
 
Já a virtualização torna possível rodar várias cargas de trabalho em um único servidor, 
reduzindo o a necessidade de comprar e manter máquinas. 
 
Tendências como essas criaram novos mercados e encorajaram o surgimento de companhias, 
mas expuseram aquelas cuja tecnologia ou modelo de negócio não se encaixam nesses tempos 
em mutação. Uma das mais visíveis é a Sun Microsystems que decolou na bolha pontocom 
depois que seus" servidores tornaram-se o principal suporte da web 1.0, mas vem lutando 
para adaptar-se à mais nova geração de custos baixos, máquinas baseadas em padrões de 
mercado e software de código aberto. 
 
Até mesmo as companhias de tecnologia mais bem posicionadas para "surfar nesta onda" 
começam a sentir o aperto. Jones, da Kana, diz que sua empresa decidiu adorar uma postura 
mais "pragmática" em relação ao seu orçamento de tecnologia e adiou a compra de alguns 
novos serviços da Netsuite. 
 
A demanda empresarial mais fraca não é a única nuvem escura que paira sobre o setor. Os 
gastos do consumidor, embora bem menos significativos e tradicionalmente menos propensos 
a grandes quedas, também poderão ser afetados sob uma retração maior, afirma Levkovich. 
Enquanto isso, outra grande fonte de crescimento a ascensão da propaganda on-line, teve 
uma redução notável no ritmo de crescimento este ano. 
 
A eMarketer, que trabalha com previsões para o setor, acredita que depois de crescer quase 
26% em 2007, a propaganda on-line nos EUA vai crescer apenas 17,5% este ano e 14,5% em 
2009, antes do crescimento eventualmente ficar acima dos 20%, em 2011. 
 
Para a economia da web 2.0, a desaceleração não poderia ocorrer em pior momento. Muitas 
das empresas de internet voltadas ao consumidor e criadas desde o "crash" pontocom vêm 
formando público avidamente, na esperança de fazer dinheiro com propaganda. 
 
Embora tudo isso aponte para mais dificuldades à frente, para uma série de companhias de 
tecnologia há uma importante consideração aliviadora: a retração não será de maneira 
nenhuma tão dolorosa quanto a que atingiu o setor no começo da década. 
 
A farra tecnológica do fim dos anos 90 foi mais que uma bolha no valor das ações: ela também 
refletiu uma enorme bolha nos investimentos em tecnologia, depois que a euforia com a 
internet e o temor de que sistemas de tecnologia antigos não conseguiriam lidar com o 
chamado bug do milênio combinaram-se para produzir uma explosão nos gastos empresariais. 
 
"Não temos o excesso de capacidade [em sistemas de tecnologia da informação] que tínhamos 
na última desaceleração", afirma Jesse Greene, que era diretor de informação da Eastman 
Kodak na época e hoje é um executivo da IBM. Keiser, da Bernstein, acrescenta que os 



investimentos nos EUA estão baixos nos últimos anos, o que serve de colchão contra uma 
eventual queda hoje. 
 
Outros fatores também poderão abrandar o golpe desta vez. Embora o ritmo de crescimento 
dos EUA e do Reino Unido esteja diminuindo, a demanda em muitos países especialmente 
entre os emergentes vem aumentando vigorosamente. Após muitos anos de investimentos, 
esses mercados estão finalmente às vésperas de se tornar geradores de dinheiro significativos 
para os grandes concorrentes do setor. Às atuais taxas de crescimento, por exemplo, a IBM 
prevê que o que chama de "mercados em crescimento" vão responder por quase 30% de suas 
receitas em cinco anos. 
 
Fatores como esses poderão diminuir as dificuldades para alguns, mas não há como escapar 
do fato de que, após cinco anos de crescimento firme, tempos mais difíceis estão pela frente. 
Numa reverberação do estouro da bolha pontocom, o Vale do Silício está mais uma vez se 
dividindo entre "ricos" e "pobres" as companhias iniciantes que acumularam um caixa 
confortável para superar esse período de incertezas e aquelas que correm o risco de ficar sem 
salvação se os negócios esfriarem. 
 
Tendo levantado US$ 15 milhões em capital de risco em março, Tim Schigel, executivo-chefe 
da ShareThis um serviço da web 2.0 diz achar difícil não se sentir exultante com a desgraça 
dos outros. "Estamos adorando; achamos que é um momento muito bom. Outras companhias, 
vão ficar sem dinheiro e terão muita dificuldade para captar mais." 
 
As empresas iniciantes da web 2.0 que não prestaram atenção para a necessidade de gerar 
receita provavelmente vão sofrer, diz Munjal Shah, executivo-chefe da Like.com, um site de 
busca para consumidores que compara produtos a partir de dicas visuais. Com receitas 
próprias de US$ 10 milhões e uma rodada nova de capital de risco no banco, Shah agora está 
se entrincheirando. "Estamos esperando que em dois a três anos as coisas melhorem", diz ele. 
Para muitos entusiastas da web 2.0, esse momento nunca vai chegar. 
 

 
Leia mais: 
 
No Brasil, projeções permanecem positivas 
João Luiz Rosa 
 
As dificuldades que ameaçam o crescimento das empresas de tecnologia da informação (TI) 
em países como os Estados Unidos e o Reino Unido ainda não encontraram eco no Brasil. Ao 
contrário, as previsões são de que os negócios no setor continuarão a crescer em ritmo 
acelerado no país. 
 
A projeção da consultoria, IDC, especializada na área, é de que o mercado de TI no Brasil vai 
crescer 11,3% este ano, com o movimento de US$ 27 bilhões. "É um crescimento forte, mas 
nominal", ressalva Mauro Perez, presidente do IDC no país. Para obter o cenário real, é preciso 
deduzir do número a inflação do ano. "Se tivermos uma inflação de 6%, o crescimento será de 
5%", exemplifica o consultor. 
 
O mercado empresarial a principal fonte de receita do setor de TI prossegue dentro do ritmo 
de compras previsto no país. O investimento dos bancos, um dos segmentos que mais 
investem em tecnologia, permanece estável. "Com crise ou não, o setor financeiro investe 
bastante", diz Perez. Em outro segmento relevante, o das companhias de telecomunicações, o 
investimento costuma ser mais cíclico, mas também vai bem. "As compras (do setor) estão 
muito boas este ano", afirma o analista. 
 
Outros setores que tem impulsionado os negócios de TI são os de construção, serviços de 
utilidade pública e comércio. Na área de manufatura, explica Perez, há variações. A indústria 
automobilística, por exemplo, costuma fazer investimentos pesados em tecnologia, mas é um 
das primeiras a tirar o pé do acelerador dão sinais de fraqueza. 
 



Independentemente do setor em que atuam, as empresas que iniciaram seus processos para 
uma oferta pública inicial de ações também ajudaram a movimentar o mercado de TI. Essas 
companhias passaram a comprar mais programas de administração, numa tentativa de dar 
transparência ao negócio e conquistar a confiança do investidor. 
 
Outra diferença favorável é que o segmento de produtos de consumo equipamentos e 
programas para uso residencial, que cresce a taxas mais lentas nos mercados maduros, está 
em plena fase de expansão no Brasil. "A situação é diferente", diz Perez. "Nos EUA, milhões de 
consumidores já têm computador. Aqui, boa parte da população só agora começou a fazer 
suas compras." 
 
Os problemas da economia americana podem tornar mais lentas as decisões de compra das 
grandes empresas no Brasil, principalmente entre as multinacionais, mas por enquanto não se 
viu nenhum sinal concreto nesse sentido. "Até o fim do ano, não faz sentido falar em 
desaceleração", afirma Perez. 
 
A partir do ano que vem, no entanto, é possível que o mercado brasileiro passe a enfrentar 
novos desafios, mas que não estão relacionados à conjuntura internacional. "Em janeiro estão 
previstos dissídios coletivos que podem chegar a 8% e 10% em algumas categorias", diz o 
analista. Isso pode fazer uma forte pressão sobre as margens de lucro das empresas de 
serviços de TI, que dependem de mão-de-obra, como desenvolvimento de sistemas, 
treinamento e consultoria. 
 

 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 18 ago. 2008, Tecnologia & Comunicações, p. B3. 


