
Brasil cresce acima da média europeia em TI 
Paula Cristina 
   
Com o crescimento exponencial dos aportes para tecnologia da informação (TI) no Brasil, 
motivados pelo aumento da renda do brasileiro e pelo fomento econômico aos mais variados 
setores da indústria, o País começa a crescer acima da média de países da Europa e dos 
Estados Unidos. De acordo com os números da consultoria Everis, o ISI (relatório trimestral 
que avalia os avanços da Tecnologia da Informação, das Telecomunicações e Ambiente da 
Sociedade da Informação, na Argentina, no Brasil, no Chile, na Colômbia, no México e no Peru) 
aponta que o Brasil teve alta de 4,2% no setor no quarto trimestre de 2011, ante ao mesmo 
período do ano passado. 
 
"Ocorreram mudanças significativas e históricas tanto no segmento de Equipamentos quanto 
no de Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC). Os novos números nos 
aproximam cada vez mais dos índices de países avançados, como os da União Europeia. Hoje, 
para chegar a um valor semelhante ao ISI da região, o do Brasil deveria subir 56%. A 
distância continua diminuindo, o que significa que estamos nos desenvolvendo", diz o 
presidente da Everis no Brasil, Teodoro López. 
 
Os números apontam ainda que na América Latina desponta um crescimento no setor: "O ISI 
na América Latina atingiu 4,59 pontos, o que representa variação positiva de 3,5% em relação 
ao mesmo período de 2010. A evolução se destaca em comparação com os indicadores da 
União Europeia e dos Estados Unidos. O ISI norte-americano, embora tenha melhorado em 
relação ao dos dois trimestres anteriores e encabece a lista dos países analisados, a 8,17 
pontos, registrou o terceiro pior valor desde 2000. Por sua vez, os 7,08 pontos da União 
Europeia são seu pior resultado nos últimos cinco anos", continua. 
 
O estudo, que foi realizado pela multinacional em parceria com a Iese Business School, da 
Espanha, mostra que a alta da América Latina foi puxada principalmente pelo Chile. "Pelo 
quinto trimestre consecutivo, o ISI chileno progrediu mais rapidamente do que a média da 
América Latina, consolidando a vantagem do país como líder regional no domínio das novas 
tecnologias e também aumentando a vantagem sobre Portugal, o que confirma seu status de o 
único país latino-americano que supera um europeu", diz. 
 
Pontos fortes 
 
A telefonia móvel continua sendo uma das variáveis mais importantes para o incremento do 
ISI brasileiro. Com um crescimento de 17,7% em relação a 2010, o indicador sustenta o maior 
aumento na América Latina, alcançando média trimestral de 1.188 telefones a cada mil 
pessoas. Durante 2011 o País também adicionou 39 milhões de telefones celulares. 
 
Outro ponto destacado pela consultoria foi a crescente disseminação das redes sociais. No 
quarto trimestre estudado, havia 127 usuários de redes sociais a cada mil habitantes, 341% a 
mais que um ano antes. Em 2011, o País incorporou 26,6 milhões de novos usuários, isto é, a 
metade do aumento da América Latina durante todo o ano. 
 
A taxa de desemprego é outro fator que contribuiu para o bom resultado brasileiro. A média de 
5,3% do quarto trimestre é a menor de todos os países analisados. "Ainda temos muitas 
debilidades na região, mas com certeza estamos no caminho certo com uma economia 
próspera e estímulo à implantação de novas tecnologias e melhorias. O Brasil é peça 
fundamental para o crescimento dos indicadores, como o estudo aponta", finaliza López. 
 
Ranking na A. Latina 
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De acordo com os números da consultoria, a América Latina registrou altas consideráveis no 
segmento de tecnologia, lideradas pela Colômbia, que cresceu 4,9% no período, seguida por 
Brasil e Chile, com altas de 4,2% cada. 
 
Enquanto a Argentina cresceu 3,5% seguido pelo México (2,9%) e Peru que obteve alta de 
0,5%. 
 
Os números apresentados mostram um crescimento acima dos registrados na União Europeia, 
onde os únicos números positivos foram o da Alemanha, com alta de 2,2%, e da Bélgica, com 
alta de 1,2%. Países como Portugal sentiram uma desaceleração na casa de 5,2% enquanto a 
Itália viu queda na casa de 2,8%, e a França, 0,9%. 
 
"Há que se pensar que temos uma ascensão significativa dentro dos países da América Latina 
por dois motivos-base: a crise da economia na Europa, que traz investimentos e atenção ao 
continente americano, e também o bom desempenho da economia nos países latinos, em 
razão do crescimento da população economicamente ativa", ressalta o professor de Tecnologia 
da Informação da Universidade Paulista (Unip) Leandro Silva Barros. 
 
Everis em números 
 
Este ano, a consultoria espera um crescimento em negócios na casa dos 28% ante aos R$ 107 
milhões faturados em 2011. "O escritório do Brasil é o 3º maior do grupo, representando 10% 
do faturamento total da companhia. Este número vem crescendo ao longo dos últimos anos, 
passando de 5% [3 anos atrás] para o dobro", diz López. Atualmente, a Everis atua em 
consultoria para empresas de telecom, seguros, bancos e indústria. "Este ano a expectativa é 
intensificar os negócios nesses segmentos e expandir em outros, como governo e saúde", diz. 
 
Outros números 
 
Estudo da consultoria IDC aponta que os investimentos mundiais no setor deverão crescer na 
casa dos 6,9% este ano, puxado por dispositivos e aplicações móveis. "No mercado emergente 
este número deve chegar a 13,8%, acima da média mundial", continua Barros, que afirma 
ainda que a China deverá superar o Japão no setor ainda este ano. Com relação aos 
investimentos em serviços de nuvem, a consultoria de tecnologia estima investimentos na casa 
dos US$ 60 bilhões este ano. 
 
Entre as fusões no setor previstas para este ano, o IDC estima que os principais fornecedores 
de TI devem fazer o maiores negócios, principalmente, nas áreas de redes sociais. "Isso 
acontecerá à medida que as tecnologias sociais se tornarem cada vez mais fundamentais na 
rotina das grandes empresas", crê o acadêmico. 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 27 mar. 2012, Primeiro Caderno, p. A13. 
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