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O ano de 2006 deve consolidar, na rede mundial de computadores, o acesso à tecnologias que, 
há alguns anos, não passavam de sonhos. Talvez a mais importante delas seja o aumento 
vertiginoso da velocidade de conexão à internet proporcionada pela convergência dos 
principais meios de comunicação.  
 
Atualmente podemos ver TV, ouvir rádio, falar ao telefone, ler jornal, revistas, livros, trocar 
arquivos em P2P e utilizar todas as facilidades de pesquisa na internet utilizando somente um 
PC e uma conexão em banda larga.  
 
Os novos hábitos de consumo das pessoas físicas pressupõem VoIP, TVIP, P2P. Todas essas 
terminologias querem dizer uma só coisa: conversão tecnológica. A chegada da TV digital vai 
acelerar ainda mais esse processo e abrir novas possibilidades de integração das tecnologias.  
 
No rastro dessa revolução, que favorece os diferentes segmentos de público, o setor de TI vive 
um momento de muito dinamismo e crescimento. Em 2005 esse setor cresceu 12%, atingindo 
um faturamento em torno de R$ 14 bilhões.  
 
Desse total, o maior volume de negócios foi registrado no segmento de integração de 
sistemas, que movimentou R$ 2,5 bilhões, 10% acima de 2004. O segmento de gerenciamento 
de aplicações, por sua vez, cresceu 24% e faturou R$ 800 milhões.  
 
Foi um crescimento consistente em todas as áreas. Mas o fornecimento de serviços para 
pequenas empresas, profissionais liberais ou pessoas físicas sem dúvida se destacou nesse 
contexto. No ano passado, o número de sites hospedados aumentou 25%, assim como o 
número de domínios.  
 
Com isso, só a hospedagem de sites no País movimentou em torno de R$ 300 milhões. Os 
serviços de banda larga tiveram um crescimento ainda maior, em torno de 20%, 
movimentando R$ 2,6 bilhões em 2005.  
 
Isso demonstra que, após dez anos de vida, a internet deixou definitivamente de ser apenas 
uma alternativa adicional de negócios para ser o melhor caminho de crescimento das pequenas 
e médias empresas.  
 
Para 2006 os números de desempenho do setor de TI devem no mínimo se repetir, 
principalmente porque tal crescimento se sustenta em investimentos em infra-estruturas e 
aplicações cujo período de amadurecimento, absorção e sedimentação já ocorreu com sucesso.  
 
A curva de crescimento, portanto, não mostra sinais de cansaço e o mercado, aquecido, 
prepara-se para uma nova rodada de investimentos e de crescimento.  
 
Neste momento de expansão, o desafio dos fornecedores de serviços é não só investir em 
tecnologia para atender às novas demandas, mas também em qualidade no atendimento e 
inovação em serviços.  
 
Trata-se de um processo de amadurecimento do mercado, cujas conseqüências só trarão 
benefícios aos usuários desses serviços, em especial às pequenas e médias empresas, que 
estão puxando essa demanda.  
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