
O setor de Tl nacional 
movimentou total de 
60,2 bilhões de dólares 
em 2012. Os investimen
tos em hardware atin

giram 35,3 bilhões de dólares; ser
viços, 15,45 bilhões; e software, 9,5 
bilhões de dólares. Os números são 
da pesquisa da Abes (Associação 
Brasileira de Empresas de Software), 
levantados pela IDO. 
No comparativo ano a ano, o merca
do brasileiro cresceu 10,8% frente a 
2011. A evolução mostra desempe
nho bastante acima do desempenho 
global no período, que foi da ordem 
5,9%. O investimento em tecnologia 
na América Latina girou 122 bilhões 
de dólares, sendo que o Brasil repre
senta 49% do total da região. O mer
cado interno do México movimentou 
21 bilhões de dólares; Argentina, 7,8 
bilhões; e Colômbia, com 6,5 bilhões. 
O País, ainda, representa 3% do 
mercado mundial de tecnologia da 
informação, estimado em 2 trilhões 
de dólares, desconsiderando ex
portações. Com o desempenho, o 
Brasil ocupa a sétima posição no 
ranking global de consumidores de 
Tl - ficando atrás de Estados Uni
dos (638 bilhões de dólares), China 
(173 bilhões de dólares), Japão (172 
bilhões de dólares), Reino Unido 
(110 bilhões de dólares), Alemanha 

(101 bilhões de dólares) e França (76 
bilhões de dólares). 
Ainda de acordo com o estudo, o mer
cado brasileiro de telecom movimen
tou 109 bilhões de dólares. Outros 
serviços relacionados a tecnologias 
significaram 5,8 bilhões de dólares. 
Além disso, Tl In-House significou 54 
bilhões de dólares em 2012. 
0 levantamento da IDC faz um ma
peamento também das exportações 
ao redor do planeta. A consultoria 
estima que o Brasil exportou 3 bi
lhões de dólares no ano passado. 
Do total, foram 183 milhões de dó
lares em software; 2,06 bilhões em 
serviços; e 756 milhões em outros 
serviços. Se considerada a soma do 
mercado interno e externo, o Brasil 
chega a 232 bilhões de dólares movi
mentados por Tl e telecom. 
A IDC trabalha com previsão de cres
cimento de 14,5% no mercado bra
sileiro de Tl, contra uma média de 
expansão mundial do setor na casa 
dos 5,5%. 

A projeção coloca o Brasil à frente 
do restante dos países. A expecta
tiva, segundo a consultoria, vem do 
desenvolvimento de soluções foca
das em novos dispositivos e tipos de 
devices móveis. Além disso, há de
mandas oriundas de conceitos emer
gentes, como big data e computação 
em nuvem. 
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Text Box
Fonte: CRN Brasil, São Paulo, n. 365, p. 84-86, set. 2013. 




