
A
pesar do crescente aumen

to da participação relati

va de software e serviços 

no mercado brasileiro de 

TI , as aquisições de har

dware ainda representam 

60% do total de dispên

dios. O Brasil ocupa a sé

tima posição no mercado 

global de TI , mas é o quarto em vendas 

de PC e décimo em tablets. No momen

to em que caem as vendas de computado

res para residências ou escritórios, os no-

tebooks, tablets e smartphones mantêm 

o crescimento da indústria de hardware. 

Como essas plataformas móveis são con

sumidoras vorazes de dados, aplicativos 

e serviços online, são grandes geradoras 

de demanda para os data centers, o que 

fomenta as vendas de servidores e dispo

sitivos de armazenamento. 

Desde o lançamento do iPad, em 

2010, a Apple lidera o ranking. O porcen-

tual de indicações, todavia, foi de 49,7%, 

em 2012, para 32,73%, neste ano. A Dell 

recuperou a segunda colocação com au

mento de cerca de 18% pontos porcentu-

ais nas indicações, depois de ter ficado em 

quinta no ano passado. Após quatro anos 

consecutivos em terceiro lugar, a HP vai 

para a quarta posição no ranking, embo

ra as indicações tenham ido de 7,6% para 

15,45%. O terceiro ficou com a IBM. Outra 

empresa de infraestrutura, a Intel, vem 

mantendo a quinta posição há três anos. 

Apesar de valorizar muito a qualidade 

dos produtos, a ética nos processos pro

dutivos e comerciais, assim como o rela

cionamento com clientes são os critérios 

predominantes de avaliação. • 
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Text Box
Fonte: Carta Capital Especial: As empresas mais admiradas no Brasil 2013, São Paulo,  n. 16, p. 160, nov./ dez. 2013. 




