
A
IDC abriu janeiro com uma

coletiva de imprensa virtual
para detalhar as suas novas

previsões sobre o mercado
latino-americano de TI,

Ricardo Villate, vice-
presidente de pesquisas e consultoria da
empresa, disse durante o encontro do dia 15

de janeiro que "o comportamento da

economia mundial derrubou as previsões de
crescimento." Em novembro, a IDC havia
estimado uma expansão de 7,8% para o

mercado de TI na região. Agora o índice não
passará de 3 pontos porcentuais.

Ainda assim, a taxa de
crescimento da América Latina é cerca

de 3 vezes maior do que se espera do
mercado mundial de TI. As médias e

pequenas empresas devem sofrer

mais com a crise, mas tecnologias
como cloud computing e software
como serviço (SaaS) tendem a ser
adotadas mais rapidamente.

Na área de servidores, a consultoria

estima que a participação dos blades
deva chegar a 11,8% do mercado,

enquanto a virtualização avançará para
10% dos servidores até o fim do ano. A
previsão é que o conceito de cloud

computing gere muitas parcerias entre
fornecedores de diferentes setores, e as

operadoras de telecomunicações tendem
a aproveitar o momento para oferecer

serviços por meio de suas redes.
Aliás, os provedores de serviços de

telecomunicações estarão focados nos

pacotes de serviços. A combinação de
serviços como Dual, Triple Play e

Quad-Play, será importante para o
usuário final que deve contratar um único

provedor. Os provedores se beneficiarão
aumentando a receita por consumidor.

O ano trará um equilíbrio entre

WiFi, WiMax, que coexistirão simultânea

e complementarmente. A IDC espera

que o investimento em infraestrutura
resulte em aumento ainda maior de

investimentos em redes móveis e fixas.
No segmento de telefonia celular, a

prioridade, segundo a IDC, será a oferta de
serviços de dados, principalmente banda

larga. Mas operadoras também devem
subsidiar netbooks e notebooks para
impulsionar a venda de planos de dados.

Retaguarda
O comércio de licenças de software

se manterá em ascensão, chegando ao
crescimento de 9% no ano. E nesta

linha, a manutenção de sistemas
aumentará em 13%.

Durante 2009, haverá aumento do
interesse por projetos relacionados à
inteligência de mercado, consolidação
de informações, integração de
mercado, e criação de novos serviços
de informação. As companhias terão
como objetivo não só enfrentar o novo
cenário, mas também estarão se
preparando para as futuras
oportunidades que devem chegar com
a recuperação econômica. O mercado
de sistemas analíticos deve crescer
30% em 2009 e o de CRM 11 %,
segundo a IDC.

A VERSÃO GARTNER
CONSULTORIA IDENTIFICOU 10 TENDÊNCIAS EM TI PARA OS PRÓXIMOS QUATRO ANOS:
1. MOBILIDADE 50% dos profissionais deixarão seus notebooks em casa e
carregarão outros tipos de dispositivos, mais leves, menores e tão eficientes
quanto os notebooks. Os dispositivos custarão menos de 400 dólares.

2. OPEN SOURCE 80% de todos os softwares comerciais vão incluir elementos de
software aberto.

3. SAAS Pelo menos um terço das aplicações de negócios serão contratadas no
modelo serviço, no lugar de licença de software.

4. HARDWARE COMO SERVIÇO Em 2011, 40% da infra-estrutura de TI de empresas
tidas como early adopters será baseada em serviço.

5. TI VERDE l Até 2009, dois dos seis pré-requisitos de compras em TI serão
referentes a produtos e serviços que respeitem o meio ambiente.

6. TI VERDE II Até 2010, 75% das empresas terão como pré-requisito de compra de
hardware certificado de emissão de carbono e uso otimizado de energia.

7. TI VERDE III Até 2010, os maiores fornecedores de tecnologia vão precisar provar
suas credenciais verdes por um processo de auditoria.

8. O USUÁRIO É QUEM MANDA Em 2010, as preferências dos usuários finais vão
determinar quase metade das compras de TI das empresas.

9. APPLE SOBE Em 2011, a Apple vai dobrar seu market share em computação nos
Estados Unidos e na Europa.

10. IMPRESSORAS 3D Durante 2011, o número de impressoras 3D em residências e
empresas vai ser consolidado.
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