
Comdex tenta superar crise do mercado de informática  

Nívea Atallah  

Feira começa com mais expositores e previsões otimistas  

O cenário econômico desfavorável às empresas de tecnologia não reduziu o otimismo na abertura 
da 12ªedição da Comdex, ontem, em São Paulo. Apesar da estagnação do setor, a feira, 
considerada a única de grande porte na América Latina, aumentou o número de empresas 
expositoras e a expectativa é de que o volume de negócios seja igual ao do ano passado.  

A abertura oficial da Comdex 2003 contou com a presença de representantes do Estado de São 
Paulo e do Governo Federal, como Francelino Grando, secretário nacional de política de 
informática.  

Grando destacou que o Governo pretende reforçar a política de software no País. "É preciso 
mostrar aos outros países que o Brasil também faz produtos de qualidade", disse. O secretário 
também lembrou que membros do Ministério da Ciência e Tecnologia estiveram reunidos nos 
últimos dez dias com os relatores da reforma tributária para garantir incentivos específicos para a 
área.  

Francelino Grando destacou ainda a importância de eventos no reaquecimento do setor. 
Tradicionalmente, os organizadores afirmam que a Comdex é responsável - direta ou 
indiretamente - por 10% dos negócios em TI no segundo semestre, o que equivale a R$ 2 bilhões. 
O mercado anual no Brasil é de cerca de R$ 40 bilhões.  

Eventos paralelos para atrair público  

"A realidade econômica atual está dificultando muito, mas conseguimos ampliar com inovação. Foi 
importante mudar o foco da Comdex e passar a abrigar eventos segmentados", disse Marcus 
Faria, diretor comercial da Guazzelli Messe Frankfurt, empresa que organiza a edição brasileira do 
evento.  

Para suportar esses eventos paralelos, o investimento subiu de R$ 4 milhões, em 2002, para R$ 
4,5 milhões este ano. O número de expositores também cresceu, de 454 para 465, e até o final 
do evento, na próxima sexta-feira, o número de visitantes deve chegar a 110 mil, 20 mil a mais 
do que no ano passado.  

A previsão dos organizadores é de que os eventos focados atraiam um público mais qualificado e 
conseqüentemente aumentem os negócios. Além do tradicional congresso, a Comdex 2003 traz a 
primeira edição do Canon Digital Solutions Forum, evento corporativo da empresa para mostrar as 
novidades no mercado de gerenciamento de documentos; o GIS Brasil, que apresenta aplicações 
de localização geográfica; o Color Publishing, seminário internacional de impressão digital; e a 
segunda edição da Borland Conference, conferência anual dos usuários das ferramentas de 
desenvolvimento Borland.  

A edição deste ano também deve ser marcada pelo aumento da participação das pequenas e 
médias empresas. "Sem dúvida, elas ganharam mais importância este ano. A prova disso é que 
pela primeira vez o Sebrae Nacional participa diretamento do evento", ressaltou Marcus Faria.  

A área do Sebrae tem mais de 550 metros quadrados e abriga 31 empresas de TI. O apoio para 
essas pequenas empresas participarem foi dado com subsídio de até 80% do investimento 
necessário para entrar em uma feira. Na Comdex, por exemplo, os menores espaços, de quatro 
metros quadrados, são alugados por aproximadamente R$ 4 mil.  



Outro pavilhão que deve destacar os pequenos desenvolvedores é o que reúne a Associação das 
Empresas de Software (ABES), o Instituto de Tecnologia de Software (ITS) e a Associação das 
Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação, Software e Internet (Assespro). Com 32 
expositores, o objetivo do pavilhão é mostrar a qualidade dos softwares brasileiros, 
principalmente nas áreas de comércio eletrônico, call center, computação móvel, armazenamento 
de dados, contabilidade e gestão empresarial. No ano passado, o pavilhão reuniu 32 expositores 
e, segundo estimativas da Assespro, gerou um volume de negócios em torno de R$ 1 milhão.  

Investimento na América Latina crescerá 3,5%  

A estagnação econômica reduziu os orçamentos das empresas latino-americanas para 
investimentos em tecnologia de informação (TI) este ano. Mesmo assim, a América Latina deve 
investir mais, proporcionalmente, do que outras regiões, avalia a consultoria Gartner. Segundo o 
gerente-geral da Gartner para a América Latina, Donald Feimberg, os investimentos em TI devem 
chegar a US$ 135 bilhões este ano, um incremento de 3,5% em relação ao ano passado. Para as 
outras regiões do mundo, o crescimento previsto é de 0,6%.  

Feimberg observa que mais de 50% dos investimentos em TI na América Latina, que representa 
menos de 5% dos gastos mundiais, referem-se à área de telecomunicações. No caso específico do 
Brasil há um intenso investimento em tecnologia por bancos, seguidos da área de energia e 
empresas de telecomunicações, além do governo.  

"Neste segundo semestre, o governo deve ter gastos substanciais em tecnologia", observa. Ele 
aponta a área governamental como um dos grandes setores de crescimento. A Gartner não dividiu 
os valores de investimentos por país, mas o Brasil é considerado o principal na área de TI, à 
frente do México.  

Feimberg diz que uma das tendências é a utilização dos sistemas de Internet banking. De acordo 
com a consultoria, 40% dos clientes de banco no mundo vão acessar os bancos online dentro de 
quatro anos.  
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