
Pesquisa da KPMG revela crescimento moderado do setor de TI 

 

Segundo a pesquisa Panorama de Negócios para a Indústria de Tecnologia realizada em abril 

de 2012, nos Estados Unidos, pela KPMG LLP, consultoria norte-americana da rede KPMG 

International, os Estados Unidos lideram como o mercado de que se espera o maior aumento 

de receita na área nos próximos dois anos e onde as empresas do setor preveem maior 

aumento relacionado a investimentos em pesquisas e desenvolvimento e contratações. O 

Brasil ocupa o terceiro lugar neste ranking, atrás da China e empatado com a Índia. 

  

A pesquisa reflete basicamente nas respostas de 122 altos executivos do setor de tecnologia, 

os quais 62% pertencem a companhias com receitas anuais superiores a US$ 1 bilhão e 38% a 

empresas com faturamento entre US$ 100 milhões e US$ 1 bilhão. 

  

Entre os entrevistados, mais de 75% esperam aumento da receita de suas empresas no 

próximo ano, porém, somente 10% acreditam que seja uma receita significativamente maior 

contra os 17% da pesquisa de 2011. Já 67% que afirmaram que a receita de suas empresas 

será moderadamente maior, porcentagem semelhante à do ano passado, enquanto o grupo de 

entrevistados que prevê que a receita não sofrerá alteração por um ano soma 20% e se 

manteve estável na comparação com o ano anterior. 

  

A expectativa é de que a computação em nuvem, os aplicativos móveis e o consumo de TI 

gerem o maior crescimento para as receita nos próximos três anos. 

  

O estudo identificou também que 57% dos executivos de tecnologia esperam um aumento no 

número de funcionários de suas empresas no próximo ano. Porém, 42% apontam que esse 

aumento ficará entre 1% e 6%, em comparação aos 28% da pesquisa realizada em 2011, 

enquanto 15% previram uma taxa de crescimento de 7% ou mais, resultado 21% abaixo ao do 

ano anterior. 

  

Os executivos acreditam que entre os segmentos em que pretendem aumentar o investimento 

no próximo ano, os de novos produtos ou serviços, aquisições e pesquisas e desenvolvimento 

são as maiores prioridades. 

  

Quanto às despesas de capital como um todo, apenas 27% dos executivos de tecnologia 

preveem um aumento de 6% para o próximo ano, em comparação com 31% em 2011. Outros 

27% veem um aumento de 1% a 5%, em comparação a 22% no ano anterior. 

  

A pesquisa da KPMG revelou que sete em 10 entrevistados esperam um aumento nos 

investimentos em pesquisa e desenvolvimento. No entanto, somente 29% percebem um 

aumento de 6% ou mais para esses investimentos, em relação aos 36% da pesquisa do ano 

anterior, enquanto 42% esperam um aumento de 1% a 5%, em relação a 34% em 2011. 

  

Segundo Marcelo Gavioli, sócio do segmento na KPMG no Brasil, “no Brasil, as perspectivas são 

similares à média apurada na pesquisa. O que tem feito a diferença são as políticas de 

incentivo adotadas pelo governo e o fortalecimento gradativo de nosso mercado consumidor 

interno”. 

 

Fonte: TI Inside [Portal]. Disponível em:  

<http://www.tiinside.com.br/08/08/2012/pesquisa-da-kpmg-revela-crescimento-

moderado-do-setor-de-ti/ti/293064/news.aspx>. Acesso em: 9 ago. 2012. 
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