
As principais tendências em TI neste ano, segundo o Gartner  

O Gartner acaba de divulgar relatório que lista as principais tendências para o mercado 
mundial de tecnologia neste ano. O destaque é a projeção de crescimento do mercado de 
telepresença nos próximos três anos, devido à mudança no cenário econômico mundial e a 
necessidade das empresas de reduzir custos.  

Segundo o Gartner, as soluções de telepresença reduzirão o número de viagens de negócios 
em cerca de 2,1 milhões ao ano até 2012, o que acarretará uma perda de US$ 3,5 bilhões 
anuais para essa indústria, que além das companhias áreas, inclui hotéis, restaurantes, etc.  

Entre outras projeções, a consultoria estima que o mercado de software para virtualização de 
servidores crescerá a uma taxa média anual composta (CAGR, em inglês) de 28% entre 2009 
e 2013, saltando de US$ 1,8 bilhão para US$ US$ 6,2 bilhões.  

Segundo o Gartner, esse crescimento será puxado pela necessidade das companhias de cortar 
custos, fazer melhor utilização dos ativos e reduzir o tempo e a complexidade de 
implementação e gerenciamento. A consultoria aconselha as empresas a avaliar a 
implementação de virtualização tanto de desktops quanto de servidores para economizar 
dinheiro e se manter competitivas.  

Ela também aponta que em 2011, 30% da receita do mercado de consultoria e integração de 
sistemas virá de cloud computing ("computação em nuvem"). O Gartner avalia que as 
organizações devem considerar a compra de cloud computing com seus fornecedores de 
consultoria e integração de sistemas, que podem entregar uma solução potencialmente mais 
rentável.  

Outra estimativa da consultoria é que, até 2012, um em cada três dos 20 maiores provedores 
de BPO deixarão de existir, devido a maior concorrência de mercado, perda de contratos por 
causa da crise e falta de capacidade de adequar os modelos de negócios à nova realidade. 
Além disso, prevê que os fabricantes de PCs reciclarão apenas um computador em cada cinco 
vendidos e que 30% dos computadores portáteis vendidos no mercado de consumo terão 
preços menores do que US$ 300.  

Por fim, a consultoria avalia que no fim de 2013 ocorrerá uma queda de 40% no número de 
funcionários que terão telefones fixos em suas mesas e que no fim de 2010 as operadoras de 
telefonia móvel não oferecerão mais planos ilimitados de internet em banda larga. 
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