
Terceirização de TI cresce mais de 16% em 2004 
 
Seguindo tendência já verificada em anos anteriores, a consultoria IDC recentemente apurou em 
seu estudo Brazil Network Outsourcing and Management Services que, em 2004, o mercado de 
terceirização de TI e telecom mais uma vez apresentou desempenhos superiores às médias 
alcançadas por outros serviços, como consultoria, integração de sistemas e suporte.  
 
De acordo com dados do estudo, o tamanho total desse mercado em 2004 foi de R$ 4,08 bilhões, 
o que representou um crescimento de 16,56% sobre o valor apurado para esse mesmo segmento 
no ano anterior. 
 
Em 2004, mais um fator contribuiu para aumentar a demanda pela terceirização de serviços de TI 
e telecom: a diminuição da resistência dos gestores das empresas contratantes, motivada pela 
crescente adequação operacional e cultural que vem, gradualmente, superando os tradicionais 
receios envolvidos nesse tipo de modelo de negócio.  
 
Segundo Mauricio Monteiro, analista sênior de mercado para Serviços de TI na América Latina, a 
possível perda do controle operacional e do domínio integral do negócio, e também as questões 
relativas à privacidade das informações, já não representam grandes obstáculos na adoção do 
outsourcing. E, mesmo os riscos operacionais ainda existentes vêm sendo tratados com mais 
responsabilidade pelas empresas prestadoras dos serviços e pelos escritórios responsáveis pela 
elaboração dos SLAs.`  ̀
 
Especificamente quanto à terceirização de TI, o crescente alinhamento entre outsourcing e os 
objetivos estratégicos de negócio é decorrente da percepção cada vez maior entre os clientes de 
que, para oferecer serviços de terceirização, as empresas devem ter um completo domínio não só 
da tecnologia, mas também dos processos de negócio por elas suportados. 
 
Na área de serviços de telecom a IDC apurou que, em 2004, a rápida ascensão do setor de 
telecomunicações, verificada nos anos imediatamente posteriores à privatização das operadoras 
brasileiras, dá lugar agora a um crescimento moderado e consistente em virtude da própria 
maturidade do mercado.  
 
´´Durante a elaboração do estudo foi observado o foco das empresas dessa indústria nos serviços 
de gestão de redes que permitem a convergência de voz e dados. Detectou-se uma tendência de 
migração dos investimentos, dos projetos separados de redes de voz e de dados para projetos 
unificados, que potencialmente trarão custos menores e ganho operacional para as empresas 
contratantes e também para as prestadoras de serviços relacionados. A gestão dessas redes 
envolverá, cada vez mais, serviços e componentes de infra-estrutura de TI e competências 
voltadas à segurança e interoperabilidade``, adianta o analista. 
 
Na conclusão do estudo, a atuação das empresas contratantes em mercados que, por sua própria 
natureza se tornam diariamente mais competitivos, aliada à entrada de empresas globais no 
mercado nacional por intermédio de fusões e aquisições, evidencia a necessidade crescente do 
mercado por agilidade, excelência e eficácia em serviços operacionais que permitam maior foco no 
core business - a premissa fundamental do outsourcing. 
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