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US$ 400 bi em TI em 5 anos
Consultoria Gartner acredita que esses recursos serão aplicados na América Latina, puxados pelo Brasil e México
Ana Paula Machado
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São Paulo

As empresas na América Latina
já colocaram os investimentos
em TI como ordem do dia na hora
de montar seus planos de negócios. Segundo um levantamento
da Gartner, consultoria especializada no segmento, os recursos aplicados pelas companhias
em sistemas de informação devem chegar a US$ 339 bilhões este ano e a US$ 400 bilhões em
2017. Esses aportes na região serão puxados prioritariamente pelo Brasil e pelo México.
“O BI (inteligência do negócio) já é visto com maior importância pelos CEOs das companhias mundiais. Esse fenômeno
também acontece na América Latina. Para definir seus projetos
de longo prazo quanto mais informação, melhor. Esse é o caminho para o sucesso”, disse o vicepresidente e analista emérito da
Gartner, Donald Feinberg.
Na Ásia, os investimentos em
sistemas de informação realiza-

dos pelas empresas da região devem chegar este ano a US$ 738 bilhões e a US$ 972 bilhões daqui a
quatro anos, em 2017.
Com o aumento dessa procura
por ferramentas que possam
abastecer as empresas cada vez
mais de informações, as companhias de TI devem faturar US$
13,8 bilhões no mundo este ano,
um aumento de 7% em relação a
2012. Segundo a consultoria, em
2016 a receita dessas empresas
deve chegar a US$ 17,1 bilhões.
“Como o volume de informações geradas é cada vez maior, os
modelos de negócios precisam
se reinventar e, obviamente, dominar analíticos em grandes volumes de dados será fator chave
para o próximo ciclo econômico”, avalia João Tapadinhas, analista da Gartner e coordenador
de pesquisas.
De acordo com a consultoria,
15 dos 19 principais processos de
negócios que os CFOs identificaram como os que precisam de
maior suporte tecnológico são
atendidos pelas tecnologias de
BI, sistemas analíticos e gestão

Feinberg, analista da Gartner

de performance.
Além disso, a principal área
que precisa de investimentos em
tecnologia, segundo a consultoria, é a que facilite as análises e tomadas de decisão, resposta de
59% dos entrevistados.
As empresas também apostam suas fichas em recursos aplicados em monitoramento contínuo da performance de negócios. Segundo a Gartner, é a demanda de 50% dos que foram
consultados.
“As estratégias de TI e de negócios nas empresas devem estar
casadas. Hoje, a gestão da informação correta é fundamental para o sucesso de uma empresa. E
isso pode ser feito por grandes
ou pequenas companhias”, disse o VP e analista da Gartner, Bill
Hostmann.
De acordo com a consultoria,
em em 2020 haverá no mundo
cerca de 200 milhões de usuários
conectados na internet de forma
temporária, ou seja, entrando e
saindo da rede rapidamente.
Outros 30 milhões serão usuários que estarão conectados de

Na Ásia, os
investimentos em
sistemas de informação
realizados pelas
empresas da região
devem chegar este
ano a US$ 738 bilhões
e a US$ 972 bilhões,
em 2017

forma permanente. Neste ano, segundo a Gartner, o grupo de
usuários da internet que estarão
conectados permanentemente
será de aproximadamente 20 bilhões de pessoas. Em 2011, esse
número era de 15 bilhões.
“Big Data não é conceito novo. Está ai desde que as empresas
começaram a considerar as informações geradas. Agora, a novidade é a ferramenta para usar essas
informações. É isso que vai agregar valor ao negócio. E os executivos estão cada vez mais cientes
disso”, afirma Donald Feinberg.
Gus Ruelas/Reuters

JEFF BEZOS MOSTRA O NOVO KINDLE NOS ESTADOS UNIDOS
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um tablet. A Intel diz que o novo
processador pode proporcionar
uma melhoria de 50% na vida da
bateria e fornece o dobro da capacidade gráfica.
A empresa californiana dominou a indústria de computadores
pessoais durante décadas, mas foi
lenta em reagir à explosão de
smartphones e tablets. Agora resolveu recuperar o share perdido.
A sua unidade Intel Capital anunciou um fundo de US$ 100 milhões para investir em empresas
de computação com controle gestual e de "percepção".
"Estou muito otimista sobre a
computação perceptiva. Não apenas toque e voz, mas também com
soluções de câmera 3D, em que a
pessoa interage com a tecnologia”, afirmou o vice-presidente
da Intel para Ásia Pacífico e diretor geral, Gregory Bryant. Reuters
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A fabricante perdeu
participação de mercado
com o crescimento dos
dispositivos móveis
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Intel reage e insere
seus chips em 30
modelos de tablets
até o final de 2013

A

ut
ili

za
çã
o

de
s

te

ar
ti

go

é

A Intel vai colocar seus chips e em
mais de 30 tablets, que chegarão
ao mercado ainda neste ano. Entre eles, o da Samsung, que usará
o processador da empresa para
acionar uma nova versão de um
de seus tablets Android de primeira linha, enquanto a Asustek Computer também apresentou projetos para tablet e phablet (híbrido
do tablet e smartphone) usando
chips Intel.
Também ontem, a companhia
lançou seu processador de quarta
geração, construído para modelos
dois em um, como os usados em
computadores conversíveis, que
podem ir de um notebook para
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■ O CEO da Amazon, Jeff Bezos, demonstra o Kindle Paperwhite durante evento da Amazon Kindle
Fire na Califórnia, ontem. Anteontem, começou em Nova York o julgamento da Apple, acusada de
agir em conluio com cinco editoras – Penguin Group, HarperCollins Publishers, Simon & Schuster,
Hachette Book Group e MacMillan – para aumentar os preços de e-books. Na época do lançamento,
em 2010, a Amazon vendia os e-books por US$ 9,99, valor abaixo do que pagava às editoras.

