
Nos últimos 12 anos, o investi-
mento das empresas em tecno-
logia da informação (TI) dobrou
no Brasil, de acordo compesqui-
sa feita anualmente pela Escola
de Administração de Empresas
da Fundação Getúlio Vargas
(FGV). Atualmente, as compa-
nhias destinam 7% de suas re-
ceitas para gastos com TI, en-
quanto em 1991, por exemplo, o
valor era inferior a 2%.
Alémdo percentual do fatura-

mento estar aumentando, Fer-
nandoMeirelles, responsável pe-
lo estudo, afirma
que amaneira co-
mo as empresas
consomemtecno-
logia também
passapor umpro-
cesso de mudan-
ça. “Logo as em-
presas não irão
comprar mais
hardware direta-
mente. Elas com-
prarão serviços e
o hardware virá embutido”,
afirma o professor da FGV. Ele
estima que hoje 90% dos gas-
tos corporativos com TI já seja
nesta modalidade.
Hoje, grandes fornecedores

de hardware como Dell e HP
apostamna ampliação da área de
serviços para crescer suas recei-
tas. A Dell comprou mais de dez

empresas desde 2009 para forta-
lecero portfólio, exemploda ten-
dência apontada por Meirelles.

Software
A pesquisa da FGV aponta tam-
bém quais são as fornecedoras
líderes de software para o mer-
cado corporativo. Em sistemas
de gestão empresarial (ERP)
Totvs, SAP e Oracle têm, jun-
tas, 82% do mercado brasilei-
ro. “Quanto maior o porte da
companhia, maior o uso de
SAP. O inverso acontece com a
Totvs”, diz o professor.
Enquanto a brasileira lidera

em companhias de até 160 te-
clados, com 53%
de participação,
a alemã é a mais
presente nas em-
presas com mais
de 600 usuários,
com51%domer-
cado.
Na área de in-

teligência analí-
tica (BI, na sigla
em inglês), estu-
dada pela primei-

ra vez pela FGV, a líder tam-
bém é a SAP, com 20% de parti-
cipação. A Oracle vem em se-
gundo, seguida de Totvs, Mi-
crosoft e IBM.
Em navegador web, a Micro-

soft continua reinando com fol-
ga, com 91% do mercado, en-
quanto o segundo colocado,Mo-
zilla Firefox, tem apenas 7%. ■

Especializada em informações e
mapeamento geográfico, a Ima-
gem focará sua atuação nos pró-
ximos anospara os grandes even-
tos que ocorrerão no país por
conta da grande demanda por
seu serviço nas áreas de seguran-

ça, transporte e telecomunica-
ções. Para aproveitar as oportu-
nidades, a companhia reforçará
as atividades junto aos governos
e responsáveis pelas iniciativas
previstas até a realização da Co-
pa do Mundo, em 2014, e os Jo-
gos Olímpicos, em 2016.
“O que for feito nessas áreas

com certeza ficará para o legado
do país, diferente das obras dos
estádios que são uma incógnita
após os grandes eventos”, afir-
maMarcosCovre, diretor-execu-

tivoda Imagem, cujo faturamen-
to foi de R$ 75 milhões em 2011.
Segundo ele, só nas áreas de TI e
telecom, estão previstos investi-
mentos em torno de R$ 7,5 bi-
lhões para um dos eventos. “A
base para a inserção dessas ver-
bas é a informação geográfica,
pois várias áreas estão direta-
mente ligadas”, comenta.
Comuma expectativa de cres-

cer 15% nos próximos anos, Co-
vre afirma que a expansão das
atividades da companhia é limi-

tada pela falta demãode obra ca-
pacitada no país para os servi-
ços. “Temos feito investimentos
grandes nos últimos anos para
capacitar pessoas para a nossa
atividade”, diz o executivo, ao ci-
tar o treinamento de 2,5mil pes-
soas no ano passado. “Esse ano
vamos capacitar 3 mil pessoas
em cursos para gestor de banco
dedados, analistas e desenvolve-
dor”. Para as iniciativas de capa-
citação este ano, a empresa in-
vestirá R$ 5 milhões. ■

Scott Eells/Bloomberg

A pirataria é um dos grandes inibidores para vendas de e-book no país,
segundo pesquisa pesquisa encomendada pela Câmara Brasileira do
Livro. Esse tema será discutido durante o 3o. Congresso Internacional
do Livro Digital, que neste ano tem por tema “A nova cadeia produtiva
de conteúdo — do autor ao leitor”. O congresso acontece nos dias
10 e 11 de maio no Centro de Eventos da Fecomercio, em São Paulo.

Marcos Covre
Diretor
executivo da
Imagem

A 38ª edição da pesquisa
salarial realizada pela empresa
de recrutamento Catho mostra
a média salarial de diretores de
sistemas está na casa dos R$ 15,3
mil. Já a média salarial dos
analistas seniores chega a R$ 6
mil, e a de gerentes é de R$ 9 mil.

Divulgação

Imagemdireciona atuação para os grandes eventos

LIVROELETRÔNICO

Congresso internacional discute potencial
de e-book no Brasil e riscos de pirataria
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País tem 99 milhões de computadores ativos

TECNOLOGIANOVAREJO

C&A lança cabide que mostra quantos
clientes “curtiram” cada peça de roupa

Empresas do Brasil gastam
7%do faturamento comTI

A Oi lançou ontem, em mais
150 municípios, as novas ofertas
Oi Velox nos moldes do Plano
Nacional de Banda Larga (PNBL).
Até agora, 1.232 municípios foram
beneficiados. A meta é chegar
às 4,8 mil cidades atendidas
pela empresa até o fim de 2014.

Cinco universidades
dos Estados Unidos criarão
mais de 30 cursos online
gratuitos para estudantes
em todo o mundo através de
uma nova plataforma de ensino
interativo, chamada Coursera.
Duas empresas do Vale do Silício
farão doação de US$ 16 milhões
para viabilizar o projeto.

“O que for feito nas áreas
de segurança, transporte
e telecomunicações ficará
para o legado do país”

Empresa quer aproveitar alta na
demanda por dados geográficos
com a Copa e Jogos Olímpicos

Atualmente existem 99 milhões
de PCs em uso no Brasil,
somando empresas e residências,
de acordo com o levantamento
feito pela Fundação Getúlio
Vargas (FGV). O número dobrou
em quatro anos e alcançou a
marca de um computador para
cada dois habitantes do país.
Hoje, para cada computador
há duas TVs e três telefones.
Segundo Fernando Meirelles,
coordenador da pesquisa,
a previsão é que em 2014 o
número chegue a 140 milhões.

“Entre 2016 e 2018 teremos
um PC para cada habitante
e atingiremos 200 milhões
de unidades”, estima.
Ainda de acordo com o
estudo, uma empresa gasta
atualmente, em média,
US$ 11,4 mil (cerca de R$ 19,1 mil)
com o chamado Custo Anual
por Teclado (CAPT). O valor
deve chegar a US$ 14 mil
(aproximadamente R$ 25,8 mil),
“O número pode variar por conta
do câmbio, mas este é o cenário
mais provável”, diz Meirelles. C.P

Cathofaz pesquisa
salarial naárea de TI

Mercado de
software de
inteligência
analítica é liderado
pela SAP no Brasil,
com 20% de
participação

PCs

Essa é boa para as mulheres que carregam milhares de peças
para o provador e gastam horas para decidir qual comprar.
A varejista de moda C&A está instalando o que batizou de “cabide
online” que contabiliza quantos “curtir” cada peça recebeu
de outros clientes. O lançamento da novidade acontece sábado,
21, na loja da marca do Shopping Iguatemi, em São Paulo.

Valedo Silício apóia
criação de cursos online

EMPRESASEMPRESAS

Estudo apresentado ontem pela FGV revela que os gastos nessa área aumentaram
e que as companhias estão comprando mais tecnologia pela modalidade de serviço

Banda larga daOi chega
amais 150 municípios

Carolina Pereira
cpereira@brasileconomico.com.br
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QUEM SÃO OS LÍDERES 

Mercado brasileiro de software no último ano

SISTEMA DE GESTÃO EMPRESARIAL (ERP) INTELIGÊNCIA ANALÍTICA (BI)
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 19 abr. 2012, Primeiro Caderno, p. 20.




