
Pesquisa aponta oportunidades e alternativas para setor de TI   
    
O crescimento do setor de Tecnologia da Informação é marcante e mostra grandes resultados em 
todo o mundo. Em 2004, o mercado global de outsourcing de serviços de TI totalizou US$ 607 
bilhões, com perspectiva de crescimento de 6% ao ano até 2008 
 
Reconhecendo o potencial de gerar divisas e a importância em desenvolver este segmento-chave, 
o governo federal e a Associação Brasileira das Empresas de Software e Serviços para Exportação 
(Brasscom) estruturaram uma pesquisa sobre a participação internacional do Brasil no setor.  
 
Os ministros Sergio Rezende, da C&T (MCT), e Luiz Fernando Furlan, do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior (MDIC), apresentaram o estudo nesta terça-feira.  
 
A solenidade aconteceu no MDIC e contou com a participação dos presidentes da Agência 
Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), Alessandro Teixeira, e da Brasscom, Antonio 
Carlos Gil.  
 
O estudo teve início em maio deste ano e trata da inserção do país no mercado internacional de 
global sourcing, apontando as oportunidades por setores e submercados, vantagens e 
desvantagens competitivas brasileiras frente aos países concorrentes, os gargalos para o 
crescimento presente e futuro e as melhores alternativas de posicionamento.  
 
O resultado é uma verdadeira radiografia do mercado mundial de global sourcing para software e 
serviços correlatos, elaborado de forma interativa, com discussões e workshops entre os parceiros 
públicos e privados.  
 
Sergio Rezende comentou que o país tem toda a estrutura para realizar grandes negócios e que 
deve identificar e aproveitar o quadro favorável.  
 
“O Brasil tem um dos maiores mercados de informática do mundo, e quase tudo é produzido aqui. 
O que está faltando é identificar a janela de oportunidades e conseguir vender nossa tecnologia 
nesta área”, declarou o ministro.  
 
O presidente da Brasscom, Antonio Carlos Gil, acredita que o Brasil precisa investir na capacitação 
profissional e na atualização das necessidades para se adaptar ao mercado dinâmico do setor.  
 
“É preciso que se invista na formação de mestres e doutores. No campo da Tecnologia da 
Informação um dia é muito tempo, o que você investiu e ganhou hoje, amanhã já pode ser 
copiado.”  
 
Carlos Gil informou que pretende realizar um projeto-piloto para ensinar o inglês técnico, focado 
em TI, e um plano conjunto de marketing, com materiais de propaganda e divulgação para se 
vender a marca Brasil no exterior.  
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