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O crescimento dos investimentos realizados em Tecnologia da Informação na América Latina 
superaram em muito o experimentado pelo mercado de tecnologia em todo o mundo. Segundo 
um estudo divulgado pelo Gartner nesta terça-feira, 14/04, a região deve ter alta de 2,1% em 
2009 na comparação com o ano passado. Enquanto isso, mundialmente, os orçamentos de TI 
têm incremento projetado de 0,16%. 

"O crescimento é muito pequeno, mas já é motivo para comemorações", diz Donald Feinberg, 
vice-presidente de pesquisas do Gartner na América Latina. Segundo ele, a expectativa inicial 
era de que o setor de TI enfrentasse retração ao longo deste ano.  

Em 2008, de acordo com o mesmo levantamento do Gartner, a América Latina registrou 
crescimento de 5,37%, ante alta de 3,3% registrada pelo mercado mundial de TI. "Brasil e 
México são sem dúvida os principais mercados da região", acrescentou o vice-presidente do 
Gartner. 

De acordo ainda com a consultoria, a América Latina - e o Brasil - também estão entre os 
países emergentes de maior incremento no setor de software, com crescimento a taxas 
bastante superiores às registradas, por exemplo, pelos Estados Unidos. No ano passado, o 
faturamento da AL com software somou US$ 5,3 bilhões, número que deve crescer para US$ 
9,6 bilhões em 2013. 

No mesmo período, a expectativa do Gartner é de que esses números passem de US$ 5,4 
bilhões para US$ 8,2 bilhões na Europa, de US$ 3,6 bilhões para US$ 6,2 bilhões, na África e 
Oriente Médio, e de US$ 16,2 bilhões para US$ 30,5 bilhões na região da Ásia e Pacífico.  

"O crescimento nesta última região é muito maior, mas não podemos esquecer que ela tem 
uma população também muito superior", justifica Feinberg. Mencionando dados atualizados no 
primeiro trimestre deste ano, Feinberg destaca que o mercado de software no mundo teve 
queda de 1,5%, enquanto a AL registrou incremento de 2%.  
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