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A Indústria de Tecnologia e Comunicação (ICT) brasileira gerou US$ 198 bilhões em 2011, 

figurando como a quinta maior do mundo, atrás da dos EUA, Japão, Reino U... 

 

A Indústria de Tecnologia e Comunicação (ICT) brasileira gerou US$ 198 bilhões em 2011, 

figurando como a quinta maior do mundo, atrás da dos EUA, Japão, Reino Unido e Alemanha. 

O setor cresceu graças aos investimentos feitos no ano passado no mercado brasileiro de 

Tecnologia da Informação (TI), os quais ultrapassaram os realizados no Canadá. Isto colocou o 

Brasil na sétima posição do ranking mundial do setor, atrás de EUA, Japão, China, Reino 

Unido, Alemanha e França. A projeção é que em 2022 o mercado brasileiro de TI envolverá 

US$ 209 bilhões. O total de US$ 198 bilhões colocados em ICT representa a soma dos aportes 

no País em 2011 - cerca de US$ 103 bilhões - com o mercado de comunicação local, o qual 

gerou US$ 95 bilhões. Os dados são de Antônio Gil, presidente da Associação Brasileira de 

Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação (Brasscom).  

 

Segundo o especialista, o cenário parece contribuir cada vez mais para o crescimento 

econômico atual, e as empresas têm encarado a indústria de TI como uma ferramenta vital ao 

desenvolvimento na próxima década. Ele discursou sobre o setor em um evento realizado esta 

semana com a imprensa internacional, que contou com especialistas da Europa, dos EUA e da 

Argentina e foi organizada em São Paulo pela filial brasileira da gigante do software 

empresarial SAP.  

 

Fora os serviços de desenvolvimento de softwares e dispositivos de hardware para diversos 

setores - os quais demandam transmissão de dados, como o mercado de telecomunicações, 

mídia e marketing - é possível dizer que o segmento de tecnologia vivencia um crescimento 

em conjunto com essas outras áreas. "Ocupamos o quarto lugar no ranking mundial de 

comunicação, com receita de US$ 95 bilhões. Somos a segunda ou a terceira força em 

marketing. Tudo isto mostra o avanço brasileiro no mercado de tecnologia da informação."  

 

China e Índia  

 

Para ressaltar as projeções favoráveis, o especialista destaca que, diferentemente dos rivais 

emergentes China e Índia, o desenvolvimento econômico interno acompanhará o aumento da 

população, o que deve proporcionar novas oportunidades no País. "Este cenário oferece 

excelentes condições para a indústria de tecnologia, responsável pela preparação da 

infraestrutura no mercado interno e externo. Em 2011 o setor de TI gerou receitas de US$ 1,6 

trilhões no mundo. Destes, US$ 103 bilhões ficaram aqui, no Brasil".  

 

Criatividade  

 

Sobre a valorização da indústria de Tecnologia da Informação nacional, a Brasscom também 

acredita que haverá uma grande transformação e parece trabalhar para isso, ao fomentar o 

mercado em outros países. "Trabalhamos junto ao governo e à sociedade para incentivar o 

surgimento e desenvolvimento de companhias capazes de trazer inovação ao País. Os 

brasileiros são muito criativos e estão plenamente inseridos no uso de meios eletrônicos. Mas, 

quando falamos de inovação, fica evidente a necessidade de caminhar mais para canalizar essa 

criatividade e atuar em diferentes nichos."  

 

De acordo com Rodolpho Cardenuto, presidente da SAP América Latina, apesar do crescimento 

esperado para a indústria de TI, existem alguns problemas culturais do País que devem ser 

analisados. Para ele, por vezes surgem questões que travam os avanços do segmento - como 

clientes que buscam serviços de computação em nuvem (cloud computing) sem notar que a 

empresa não conta com pré-requisitos básicos para tanto, como linhas telefônicas de 

qualidade.  

 

O executivo também apresentou números da SAP e ressaltou a penetração do software 

Business One (B1) no mercado brasileiro. No primeiro trimestre de 2012 a receita total da SAP 
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Brasil cresceu 18%. O faturamento em software aumentou 32%. Aplicações que incluem os 

softwares de gestão empresarial cresceram 14%; em banco de dados e plataforma tecnológica 

- os quais englobam a solução de computação em memória SAP Hana - houve um aumento de 

50%; e em soluções analíticas, a receita expandiu-se 61%.  

 

Expansão  

 

Como a área de telecomunicações é também um dos principais players da indústria de ITC, 

outra empresa que aproveita os bons ventos que sopram no País nesses mercados é a RV 

Tecnologia. A companhia opera com uma rede de transações eletrônicas de recarga e venda de 

serviços pré-pagos em todo o território nacional, e também está com os negócios aquecidos. 

Tanto que a RV estima superar R$ 2 bilhões em vendas em 2012, um aumento de 40% em 

comparação com o faturamento de 2011. Atualmente as suas principais parceiras são as 

operadoras Oi, Claro, Vivo, TIM, Nextel e CTBC, além de empresas de games on-line (Level UP 

e Paymentez).  

 

Fonte: DCI, São Paulo, 11 maio 2012. Caderno A, p. A9. 
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