
Serviços em cloud computing crescerão 45% neste ano, prevê IDC 
Tatiana Americano 

A consultoria afirma que as aplicações na nuvem ainda representam menos de 1% dos gastos 
corporativos de TI na América Latina, mas o setor deve triplicar de tamanho em cinco anos. 

A crise financeira gerou um encolhimento nos orçamentos de TI mas, por outro lado, serviu 
para fortalecer novos modelos de ofertas de tecnologia, como cloud computing (computação 
em nuvem). A constatação faz parte de um recente estudo da IDC e no qual a consultoria 
analisa as principais tendências para a América Latina. 

Este ano será o período de amadurecimento e de expansão da cloud computing na região, 
projeta o vice-presidente de pesquisa e consultoria da IDC para América Latina, Ricardo 
Villate. Ele prevê que, em 2010, o volume de negócios provenientes de serviços baseados na 
nuvem vai crescer 45%. “Sendo que a maioria dos investimentos estará concentrado em 
hardware”, prevê Villate. 

O especialista pontua que a oferta de aplicações baseadas na computação em nuvem deve 
permanecer como um modelo de negócios ainda pouco representativo para a indústria de TI 
em 2010. “Hoje, os investimentos ainda são menos de 1% do total que o mercado corporativo 
investe em tecnologia”, afirma o vice-presidente. Contudo, a IDC projeta que, em cinco anos, 
esse mercado tende a triplicar de tamanho. 

Também em relação às grandes tendências de investimentos realizados pelas corporações, a 
consultoria prevê que a pressão para equilibrar custos e crescimento exigirá que os CIOs 
invistam mais em ferramentas analíticas, o que impulsionará um incremento de 12% nesse 
mercado em 2010. 

Da mesma forma, a IDC acredita que os setores de telecom, finanças e comércio 
impulsionarão investimentos na migração e na otimização dos sistemas de faturamento e de 
relacionamento com os clientes, como BI e CRM. Um movimento que deve gerar negócios de 
aproximadamente 1 bilhão de dólares na América Latina em 2010, segundo Villate. 
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