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I. Introdução 
O objetivo deste relatório é traçar um 
panorama do mercado de Tecnologia da 
Informação no Brasil a partir dos dados 
mais atualizados e confiáveis possíveis.  

Essa não é uma tarefa fácil, visto que o 
Brasil ainda não dispõe de muitos centros 
de pesquisa que se ocupem da área de TI. 
Mesmo as informações produzidas por 
institutos governamentais não chegam ao 
conhecimento de todos em tempo viável. 
Desta forma, a maioria dos dados 
apresentados que tenham por fonte 
instituições oficiais, referem-se ao ano de 
2004. 

Buscando informações mais recentes, 
utilizamos resultados de pesquisas 
desenvolvidas em diversos projetos da 
empresa MBI entre os meses de outubro 
de 2005 e julho de 2006. 

Foram realizadas 3.480 entrevistas nesse 
período, sendo 2.180 em empresas de TI 
e 1.300 em empresas usuárias de 
informática, provenientes dos principais 
setores econômicos do país. 

Os resultados obtidos revelam que o Brasil 
possui um mercado de TI em fase de 
consolidação.  

O setor de Serviços deverá crescer 15,4% 
neste ano, principalmente se conseguir 
acompanhar as tendências mundiais, 
principalmente o foco em Outsourcing e 
Web 2.0. 

Estudos registram um grande crescimento 
nas vendas de hardware no país desde 
2005. Isso se deve a queda nos preços 
dos equipamentos,  impulsionada pela 
baixa cotação do dólar e por medidas de 
incentivos fiscais. O destaque vai para o 
aumento do consumo de desktops, 
notebooks e monitores de LCD, cujas 
vendas bateram recordes nos últimos 
meses, graças, principalmente, à 
demanda crescente por parte dos usuários 
domésticos.  

Este relatório foi elaborado pela MBI, em 
cooperação com a Assespro: a Assespro 
é uma associação empresarial que 
congrega as empresas de TIC - 
Tecnologia de Informação e Comunicação. 

A MBI é uma empresa líder em 
informações sobre o mercado de TI, que 
possui uma extensa base de dados 
construída ao longo de mais de 15 anos 
de experiência nessa área. 
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II. O mercado de TI no mundo 
 

O setor de TI mundial movimenta valores 
da ordem de U$ 1 trilhão por ano no 
mercado mundial. A projeção de diversas 
consultorias internacionais é de um 
crescimento aproximadamente 6% em 
2006. As tendências de maiores 
crescimentos do setor estão nos países de 
mercado emergentes, como a Índia, China 
e também o Brasil.  

No que diz respeito à Indústria de 
Software, o Brasil pode ser situado entre 
as dez maiores do mundo. Em dimensões, 
pode ser comparada a países como Índia, 
Irlanda, China ou Israel, porém, ainda 
atende majoritariamente o mercado 
interno.  

Eleita pelo governo como prioridade, as 
Tecnologias de Informação e 
Comunicação (TIC) vem se desenvolvendo 
graças a políticas de incentivo. A 
ampliação das atividades de exportação 
de software e o aumento da participação 
de empresas nacionais de TI são metas da 
Política Industrial Tecnológica e de 
Comércio Exterior (Pitce), anunciadas no 
ano de 2003. 

Outra preocupação essencial do governo é 
a democratização do acesso à informática, 
conduzida por meio de programas de 
Inclusão Digital, que se  

propõe instalar centrais de computadores 
para acesso popular, e também pelo 
programa “PC conectado”, que visa 
disponibilizar computadores a baixo custo 
e com base em software livre.   

Segundo pesquisa da ONU, o Brasil foi um 
dos sete países que mais evoluíram no 
mundo em termo de acesso às tecnologias 
desde 2001.  

A tabela a seguir mostra o número de 
computadores e de usuários com acesso à 
Internet em diversos países do mundo. 
Percebemos que os Estados Unidos 
continuam liderando em todas as 
categorias. Na América Latina, o Brasil 
apresenta altos números de usuários da 
Internet, apesar de não ter a maior taxa 
de PC´s per capta, o que se deve, em 
grande parte, à sua imensidão 
populacional.  
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Country

2003 2004 2003 2004
Argentina 4.530 6.154
Australia 60,4 68,9 11.300 13.000
Bolivia 310 350
Brazil 8,9 10,7 18.000 22.000
United Kingdom 43,9 60,0 34.400 37.600
Chile 13,1 13,9 4.000 4.300
Costa Rica 21,8 21,9 900 1.000
Ecuador 4,1 5,5 570 625
Spain 21,9 25,4 9.789 14.333
South Africa 7,6 8,3 3.325 3.566
Honduras 1,5 1,6 186 222
India 0,9 1,2 18.481 35.000
Italy 26,7 31,3 22.880 28.870
Jamaica 5,8 6,2 800 1.067
Japan 40,8 54,2 61.640 64.160
Canada 51,9 69,8 17.600 20.000
China 3,9 4,1 79.500 94.000
Colombia 5,8 5,5 2.732 4.050
Mexico 9,8 10,7 12.219 14.037
Panama 3,9 4,1 260 300
Peru 6,4 9,7 2.850 3.220
France 41,7 48,7 21.900 25.000
Germany 48,5 33.000 35.200
Uruguay 12,7 13,3 530 680
Venezuela 7,1 8,2 1.935 2.313
United States 76,2 161.632 185.000

(users)(per 100 persons)
Personal computers Internet users

 

 O Brasil no mundo 

 

Os investimentos que um país faz nos 
setores de tecnologia estão relacionados a 
diversos fatores que levam em conta as 
prioridades políticas e econômicas para o 
setor.  

Ao correlacionarmos o Produto Interno 
Bruto (PIB) de alguns países selecionados, 
ao seu percentual de investimento em 
TIC, observamos que os dois países que 
mais investem em tecnologias também 
são aqueles que possuem os maiores 
valores do PIB.  

O Brasil fica em quarto lugar em 
porcentagem de investimento, acima da 
China e da Índia, apesar de apresentar 
um PIB menor. 

No gráfico abaixo, temos a porcentagem, 
em relação ao PIB, que cada país 
selecionado investe em TI. Vemos que os 
Estados Unidos mantêm uma distância 
muito acentuada com relação aos demais 
países.  
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Porcentagem do PIB que é investido em TIC - 2004*
(ICT expenditures as a percentage of GDP) 
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* Países Selecionados. 
Fontes: Gráfico elaborado pela MBI para o relatório Panorama da TI no Brasil 2006, a partir de dados do 
Banco Mundial.   

No gráfico abaixo, excluímos os 
Estados Unidos e o Japão, devido ao 
valor do PIB, que é muito maior do 
que o dos demais países. Assim, 
podemos ter uma melhor visualização 
da relação entre os demais países. Em 
termos de porcentagem de 
investimento, vemos que a Alemanha 

está no mesmo patamar que a 
Argentina, não obstante ocupem 
posições extremas quanto ao PIB. O 
Brasil coloca-se logo abaixo do Reino 
Unido no que se refere à porcentagem 
de investimento, contudo, ele ocupa o 
penúltimo lugar em relação ao PIB.  
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Porcentagem do PIB que é investido em TIC - 2004*
(ICT expenditures as a percentage of GDP) 
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* Países Selecionados. 
Fontes: Gráfico elaborado pela MBI para o relatório Panorama da TI no Brasil 2006, a partir de dados do 
Banco Mundial.   

 

 O Brasil na América Latina 

 

 O Brasil concentra entre 55 e 60% da 
indústria de software da América Latina.   

 As empresas brasileiras têm os maiores 
índices de certificação da região.  

 O Brasil e o México são os mercados mais 
promissores no desenvolvimento de 
aplicações de terceirização, especialmente 
no mercado de processos de negócios em 
2007, segundo a Gartner. 

 As empresas de software da América 
Latina possuem em média 1,2 alianças 
formais com grandes empresas 
multinacionais, a média do Brasil é de 
0,74.  

  A Microsoft é a empresa com maior 
número de aliança nessa região, seguida 
pela Oracle e IBM, como vemos no gráfico 
a seguir: 
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Porcentagem do PIB investido em TIC - América Latina* - 2004

(ICT expenditures as a percentage of GDP - Latin America)   
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Fontes: Gráfico elaborado pela MBI para o relatório Panorama da TI no Brasil 2006, a partir de dados 
do Banco Mundial.  

  

O gráfico a abaixo nos mostra a relação 
entre os investimentos em Tecnologias de 
Informação e Comunicação (ITC) e o 
Produto Interno Bruto (PIB) na América 
Latina. Podemos perceber que o Brasil e o 
México se destacam com relação ao 
tamanho do PIB, contudo, eles ficam muito 

atrás de países como Jamaica, Panamá, 
Colômbia, Costa Rica e Uruguay com 
relação à porcentagem de investimentos 
em TIC. Aliás, a Jamaica apresenta uma 
grande discrepância do % ICT com relação 
aos demais países da região. 
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Distribuição das alianças com empresas multinacionais – América Latina  
(Partnerships with Global players – Latin América) 
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Fonte : Panorama da Ind ústria Brasileira de Software – 2004, pesquisa feita pela MBI.     

 

29,4%

 

18,5%

 

10,0%

 

16,9%

 

21,3% 

 

12,8%

 

44,1%

 

24,7% 

 

46,2%

 

45,1%

 

31,4%

 

26,5%

 

21,3% 

 

18,5%

 

25,4%

 

22,0%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140%

Argentina

Brasil

México

O(u)tros 

Total

Borland 
HP

IBM 
Microsoft 
Novell 
Oracle 
SAP 
Sun 
O(u)tros 



Panorama da TI no Brasil   Relatório  2006 

 

mbi 
Um mundo de informações 

 

9

III. O mercado brasileiro de TI 
 

O Brasil ocupa o oitavo lugar tanto em 
população quanto em termos de economia 
mundial.  

 

Território População Total
8.514 215,3 km2 184 milhões

Regiões Unidades de 
Federação (UF)

Norte, Nordeste, Centro-
Oeste, Sudeste, e Sul. 27

PIB (GDP) PIB per capta
R$ 1.937.598,29 R$ 10.519, 89
(USD 880,7 bi) USD 4.781,77

Fonte: IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - 2005  

Estima-se que no Brasil há hoje cerca de 
23 mil empresas de TI, que empregam 
mais de 700 mil pessoas.   

A receita líquida das empresas de TI foi 
estimada em US$ 10 bilhões em 2005, em 
moeda nacional a soma é de R$ 22 
bilhões.  

  

 Perfil das empresas de TI no Brasil 

 

O grande boom da informática no Brasil 
aconteceu no início dos anos 90, com a 
abertura de econômica que, entre outras 
coisas, acabou com a reserva de mercado 
para o setor de informática, o que 
proporcionou a criação de diversas 
pequenas e médias empresas, a entrada 
de grandes multinacionais e vários 
processos de aquisição, principalmente na 
indústria de hardware.  

Apesar dessa abertura de mercado, as 
empresas estrangeiras chegaram em 
maior escala há cerca de cinco anos.  

Em toda a década de 90 apenas 3% das 
empresas fundadas eram estrangeiras, 
enquanto que a partir de 2001, esse 
número aumentou para 10%.   

Essas empresas concentram as maiores 
dimensões tanto em receita como em 
número de pessoal ocupado.  

As empresas de capital estrangeiro 
apresentam maiores participações nas 
receitas líquidas das empresas voltadas às 
atividades de Banco de Dados e 
Distribuição on-line de Conteúdo 
Eletrônico, com 86,26% do total, e 
também das Consultoria em Hardware, 
com uma participação de 67,10%, 
enquanto que as empresas nacionais são 
predominantes na formação da receita 
operacional líquida dos serviços de 
Processamento de Dados (88%) e de 
Manutenção e reparação de máquinas de 
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escritório e de informática (85%), 
segundo pesquisa do IPEA1. 

Vemos na figura abaixo que, no geral, o 
período entre 1991 e 1995 foi o que 
apresentou o maior percentual de criação 
de empresas de TI, cerca 38,6%, no 
período entre 1992 e 2000 temos pouco 
mais de 27% de empresas sendo 
fundadas, esse número cai drasticamente 
para 4,3% a partir de 2001.  

Em 2006, estima-se que o Brasil possua 
cerca de 23 mil empresas de TI, 17,8% a 
menos que em 2000, quando o número de 
empresas de TI chegava a 28 mil. Essa 
diminuição não representa 
necessariamente uma retração, e sim, 
pode demonstrar um momento de  
consolidação do mercado de TI no Brasil. 

                                            

1 Informações referentes a 2002. Como se 
trata de dados elaborados pelo autor a partir 
de diversas fontes, não temos acesso às suas 
atualizações. Ver Fontes utilizadas 
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4,3%

27,1%

38,6%
19,6%

6,4%

2,9%

1,1%
1970 ou menos (or less)

1971 a 1980

1981 a 1985

1986 a 1990

1991 a 1995

1996 a 2000

2001 ou mais (or more)

Distribuição do ano de fundação das empresas de TI no Brasil 
(Brazilian IT companies' foundation date distribution)

Fonte: Pesquisa realizada com empresas de TI no período entre outubro/2005 e julho/2006 pela MBI.  

 

O grande pólo tecnológico no Brasil está 
situado na região Sudeste, que concentra 
quase 66% das empresas de TI do país. 
Sozinho, São Paulo representa quase 
metade do mercado nacional.  

A região Sul fica em segundo lugar, com 
17,67% das empresas de tecnologia. Os 
estados de Santa Catarina e Rio Grande 
do Sul equilibram a distribuição das 
empresas de TI da região.  

As demais regiões somadas possuem 
apenas 16,39% do mercado de TI. Sendo 
que na região Norte, há uma forte 
concentração no Pará e Amazônia, na 
região Nordeste destacam-se Bahia, 
Pernambuco e Ceará, e no Centro-Oeste 
as empresas de TI estão mais 
concentradas no Distrito Federal. 
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Empresas de TI por Região 
(IT Companies per region)

   Centroeste (Central 
/West)
5,8%

Nordeste (northeast) 
9,5%

Sul (South)
17,7%

Norte (North)
1,1%

Sudeste (Southeastern)
65,9%

Fonte: Pesquisa realizada com empresas de TI no período entre outubro/2005 e julho/2006 pela MBI.  
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Fonte: Pesquisa realizada com empresas de TI no período entre outubro/2005 e julho/2006 pela MBI.  
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Distribuição das Empresas de TI na Região Sul 
(IT Companies South region)

Fonte: Pesquisa realizada com empresas de TI no período entre outubro/2005 e julho/2006 pela MBI.  

 

 

No Brasil, o processo de clusterização está 
concentrado nas capitais estaduais, com 
exceção do Estado de Santa Catarina, que 
apresenta, além do agrupamento de 
empresas de TI sua capital, Florianópolis, 
uma considerável pulverização de 
empresas em outras cidades. 

 

 

UF 
(State)

Cidade 
(City) 

% 
clusters

CE Fortaleza 94,0%
PE Recife 89,0%
DF Brasília 81,0%
GO Goiânia 81,0%
RJ Rio de Janei 79,0%
PA Belém 71,0%
BA Salvador 69,0%
MG Belo Horizon 62,1%
SP São Paulo 60,0%
PR Curitiba 25,8%
RS Porto Alegre 20,2%  

Fonte: Elaboração MBI 2005/2006 
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Quanto à divisão por setor, o comércio 
representa 65% do mercado de TI, 
classificado em Revendas e Distribuição de 
produtos de informática, contudo, esse é 
um mercado pulverizado em micro e 
pequenas empresas.  

Apesar de ter um número de 
estabelecimentos relativamente menor, o 
setor de Serviços é constituído pelas 
empresas de maior faturamento e inclui as 
grandes empresas multinacionais.

Distribuição do mercado de TI no Brasil 
(Brazilian IT market distribution)

Indústria
1,8%

Serviços
33,2%

Comércio
65,0%

Fonte: Pesquisa realizada com empresas de TI no período entre outubro/2005 e julho/2006 pela MBI.  

O foco nos serviços é uma tendência forte 
no setor, principalmente no segmento de 
software. Os serviços de Software House 
são responsáveis por 42% dos 
estabelecimentos, seguido pelas  
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Distribuição do Setor de Serviços* 
(Sevices Distribuction)

Provedor de Acesso 
Internet (Internet Service 

Providers)
7,8%

Consultoria (Consultancy)
17,9%

Serviços para Internet 
(Internet Services)

5,4%

Conserto de 
Computadores (Computer 

Support )
6,7%

Software sob Encomenda 
(Custom Development 

Software)
8,2%

Outros (Others)
7,1%

Treinamento  (Training)
6,8%

Software House
40,0%

Fonte: Pesquisa realizada com empresas de TI no período entre outubro/2005 e julho/2006 pela MBI.  

* A categoria “Outros Serviços” inclui: Serviços de Informação; Birôs e CPDs terceirizados; Subsidiárias de 

empresas estrangeiras de software; Integradores de Redes; Internet Data Center; Aluguel e Leasing. 
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IV. Mercado consumidor de TI no Brasil 
 

 Investimentos das empresas consumidoras de TI 

Entrevistas realizadas com empresas dos 
principais setores econômicos do Brasil 
nos forneceram o percentual (em faixas) 
do faturamento direcionado para TI. As 
faixas do eixo X representam esse 
percentual, enquanto que o eixo Y mostra 
a porcentagem de empresas distribuída 

por faixa de investimento. Verificamos que 
quase metade das empresas usuárias 
pesquisadas direcionou de 1 a 2% de seu 
faturamento para investimentos em TI. Os 
investimentos acima desses valores não 
chegaram a 1%. 

 

Distribuição dos Investimentos das Usuárias de TI 
    (IT Users Investiment Distribution)

3,19% 2,35%

20,13%

48,99%

0,00%
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%
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Fonte: Pesquisa realizada pela MBI com empresas de TI no Brasil no período entre out/2005 e jul/2006.  
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A tabela a seguir nos mostra a distribuição 
dos investimentos nos quatro grandes 
setores considerados nesta pesquisa.  

Vemos que o setor primário é o que mais 
concentra investimentos acima de 2%, 

enquanto que o Comércio apresenta os 
maiores percentuais de empresas que 
investem até 1%. Outro destaque ficou 
para Infra-estrutura, em que 3% das 
empresas investiram mais de 8% em TI.  

 

 

Investimento em TI   
(IT Investment)  (%) 

Setor primário 
(Primary Sector)

Indústria 
(Industry)

Comércio 
(Commerce)

Serviços 
(Services)

Até (until)  0,25 4,5% 2,2% 1,2%

0,26 a 0,5 2,4% 1,1% 3,0%

De 0,5 a 1 25,0% 19,6% 25,6% 18,0%

De 1 a 2 47,7% 51,1% 49,7%

De 2 a 4 62,5% 21,5% 14,4% 19,2%

De 4 a 8 12,5% 2,4% 4,4% 7,2%

De 8 a 16 0,9% 1,1% 0,6%

Acima de (more than) 16 0,9% - 1,2%  
              Fonte: Pesquisa realizada pela MBI no período entre out/2005 e jul/2006.  

  

 

Os resultados obtidos acima nos 
possibilitaram construir um índice de 
investimento em TI2. Aplicando esse índice 
ao PIB de acordo com os setores de 
atividade definidas pelo CNAE, nas cinco 
regiões brasileiras, obtivemos os valores 
brutos investidos de forma mais 
detalhada. 

                                            
2 Ver Definições e metodologias utilizadas 

O gráfico abaixo nos mostra que a 
Indústria de Transformação é a que mais 
gasta com TI, seguida pela Agropecuária e 
pela Administração Pública. A seguir 
temos uma tabela com o detalhamento 
dos valores brutos investidos por setor de 
atividade, em âmbito nacional.  
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100 1.100 2.100 3.100 4.100 5.100 6.100 7.100 8.100

Serv.Domésticos

Aloj.Aliment. 

Outros Serviços

Transporte/Armazen.

Saúde e Educação

Comunicações

Ind.Extr.Mineral

Serv.Ind.Utilidades

Comércio

Construção

Financeiro

Atividades Imobiliárias

Adm. Pública

Agropecuária

Ind.Transformação

Investimento das Empresas Usuárias por Atividade 
( IT Users Investments per Industry)

Fonte: Elaboração da MBI a partir de pesquisa no período entre out/2005 e jul/2006, e dados do IBGE, 
Departamento de Contas Nacionais, Departamento de Contas Regionais.   

 

 

Setor de Atividade 
(Industry)

Investido em TI       
(IT investment)  
(Milhões R$) 

Serviços Domésticos 131,51
Alojamento e Alimentação 342,42
Outros Serviços 364,00
Transporte e Armazenamento 520,31
Saúde e Educação 547,68
Comunicações 617,34
Indústria Extrativa Mineral 1.212,27
Utilities 1.296,86
Comércio 1.956,34
Construção 2.016,53
Financeiro 2.117,16
Atividades Imobiliárias 2.577,87
Administração Pública 3.876,96
Agropecuária 4.531,60
Indústria Transformação 8.219,75  

         Fonte: Elaboração da MBI, dados do IBGE.  .  
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O gráfico a seguir nos mostra uma comparação do montante dos investimentos em TI 
por UF. Vemos claramente que São Paulo é o Estado em que as empresas usuárias mais 
gastam com TI. 

Investimento das Empresas Usuárias de TI por UF (IT Users Investment per State)

10 1.010 2.010 3.010 4.010 5.010 6.010 7.010 8.010 9.010

  Roraima
  Acre

  Amapá
  Tocantins

  Piauí
  Rondônia

  Alagoas
  Sergipe

  Rio Grande do Norte
  Paraíba

  Maranhão
  Mato Grosso do Sul

  Mato Grosso
  Espírito Santo

  Amazonas
  Ceará

  Pará
  Distrito Federal

  Goiás
  Pernambuco

  Santa Catarina
  Bahia

  Paraná
  Rio Grande do Sul

  Minas Gerais
  Rio de Janeiro

  São Paulo

Fonte: Elaboração da MBI a partir de pesquisa no período entre out/2005 e jul/2006, e dados do IBGE,
Departamento de Contas Nacionais, Departamento de Contas Regionais.   

 

A tabela abaixo mostra o número 
estimado de estabelecimentos (por 
número de endereços, inclusive de 
filiais) por cada setor, dividido por UF. 

Para poder analisar este investimento 
de forma mais detalhada, investigando 
tanto a distribuição geográfica quanto 
por setor de atividade econômica, 
tomamos como base o número de 

estabelecimentos existentes em cada 
uma delas. 

O próximo gráfico indica a distribuição 
dos estabelecimentos por estado. Os 
estados da região Sudeste concentram 
cerca de 50% dos estabelecimentos, 
enquanto a região Sul acumula pouco 
menos de um quarto do total dos 
estabelecimentos do país. 
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Analisando a distribuição dos 
estabelecimentos pela atividade 
econômica, verificamos que 

praticamente metade dos 
estabelecimentos do país se dedicam 
ao comércio. 

 

Um aprofundamento maior deste tipo 
de análise implica em analisar a 
distribuição dos estabelecimentos para 
cada estado ou atividade econômica. 

O gráfico a seguir detalha a 
distribuição dos estabelecimentos, por 
atividade econômica, no Estado de 
São Paulo. 

Estabelecimentos por UF (Companies per State)
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Estabelecimentos por Setor (Companies per Economic Sector)
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A figura a seguir ilustra a distribuição 
de uma única atividade econômica (a 

indústria de transformação) a nível de 
cada estado. 

 

Seria possível produzir uma grande 
variedade de análises gráficas como as 
anteriores. A tabela a seguir ilustra o 

conjunto de todas as informações, 
quebradas e totalizadas tanto por 
estado como por atividade econômica. 

Estabelecimentos por Setor no Estado de São Paulo 
(Companies per Economic Sector in São Paulo state)

                            

Imobiliárias
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Indústria de 
Transformação
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Indústria de Transformação por UF 
(Manufacturing industries per State)
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Se cruzarmos esse número com os 
valores investidos por setor e por UF, 
podemos ter uma idéia dos setores e 
Estados que mais investem, e dos que 
menos investem em TI. Como 
tratamos com números estimados, 
esses valores não são suficientes para 
prever as despesas das empresas, 
servem apenas para fins de 
classificação geral. 

A tabela abaixo nos mostra a 
classificação dos setores por valor 
investido em TI. Vemos que Utilities 
lidera o ranking como o setor que, em 
média, apresentou os maiores valores 
e investimento por estabelecimento. 
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SP  11.392   500     2.561  151.571  1.816  35.327   776.498  133.213  72.152 32.045 278.399 2.848 24.081   36.230  110.811 1.669.444 
MG    5.915   150     4.303    65.226     816  13.302   318.302   43.236  26.201 13.227   78.772 2.488   8.996   14.143    55.514     650.591 
RS    3.812   101     1.943    68.553     917  15.039   287.462   37.712  27.357   6.592   66.206 1.249   7.317   10.539    46.374     581.173 
PR    4.188   100     1.031    45.373     154  10.845   208.494   29.554  18.770   5.500   52.422 1.169   7.015    8.630    36.600     429.845 
RJ    1.187   145     1.292    26.277     436  10.264   157.474   27.331  12.202   8.990   88.406    986 10.884   14.348    43.810     404.032 
SC    2.614   227        717    41.711     379    6.979   123.352   22.672  15.283   3.224   34.678    866   4.380    5.198    29.539     291.819 
BA    2.824   163        806    16.054     167    6.746   138.165   13.352   8.452   5.780   26.130    932   6.987    7.615    28.289     262.462 
CE    1.281   314        274    14.994     154    3.520    94.509     6.700   3.281   2.260   12.136    477   3.550    2.459    16.723     162.632 
GO    2.160     65        640    17.041       76    2.880    83.631     6.623   7.008   3.623   16.526    707   2.998    3.114    11.057     158.149 
PE    1.046     93        187    11.746     131    3.216    70.088     6.630   3.848   3.167   15.188    676   4.706    3.591    12.699     137.012 
ES       588     41     1.298      9.652     286    2.950    50.312     6.707   4.257   1.933   13.798    324   1.996    3.003      9.235     106.380 
MT    2.044     39        343      9.051     131    2.062    45.284     4.657   3.925   1.004     6.955    409   1.610    1.634      7.155       86.303 
DF       315     19          80      3.459       38    1.852    36.917     5.824   2.331   1.644   15.654    298   1.732    3.627      8.832       82.622 
PA       985   142        183      5.853     285    1.961    35.301     2.094   2.478   1.639     5.020    390   1.603    1.384      8.260       67.578 
MS    1.803     33        176      4.700     150    1.463    34.529     3.117   3.092     873     6.175    466   1.172    1.401      6.023       65.173 
MA       653     65          88      3.706     189    2.059    34.110     1.625   1.554   1.857     3.982    417   1.384    1.462      8.916       62.067 
PB       342     75        188      4.398     104    1.784    31.856     1.851   1.426   1.065     5.274    600   1.668    1.462      8.160       60.253 
RN       516   205        327      4.148     168    1.706    29.847     2.649   1.891   1.548     4.317    428   1.372    1.458      5.565       56.145 
PI       488     72          91      2.911     133    1.098    25.789     1.344   1.018   1.063     2.364    581   1.142    1.252      7.666       47.012 
AL       209     22          39      2.419     186       957    23.289     2.208   1.131     723     3.318    255   1.211       684      3.768       40.419 
AM       259     47          63      2.816     158    1.445    19.091     1.642   1.605     434     3.280    240      736       809      3.656       36.281 
RO       279     16        129      3.645       56       792    17.891     1.477   1.150     370     2.136    163      752       723      4.088       33.667 
SE       164     32          67      2.075       87       833    12.807     1.150      977     477     3.137    272   1.007       835      3.317       27.237 
TO       485     14        125      1.989     236    1.004    15.148        986      818     222     1.596    279      612       517      2.472       26.503 
AC       116      7          18         812       12       449      5.873        406      280     225        593    130      251       154      1.267       10.593 
RR       158      2          19         499        7       446      5.025        805      204       62        472      35      147         87        828       8.796 
AP        62      9          30         526       11       512      4.285        334      267     402        535      59      125       122        591       7.870 

Total 45.885 2.698 17.018 521.205 7.283 131.491 2.685.329 365.899 222.958 99.949 747.469 17.744 99.434 126.481 481.215 5.572.058
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Em segundo lugar está o setor de 
Administração Pública. Os demais 
valores se apresentam muito abaixo 

desses dois primeiros, dada a grande 
quantidade de empresas de pequeno 
porte presentes nesses setores. 

* Nesta tabela, Utilities está incluindo “Comunicações”. 

A tabela abaixo nos mostra a 
classificação dos Estados por valor 
investido em TI. Por estabelecimento. 
vemos que o Estado do Amazonas 
apresenta as maiores médias de 
valores, isso porque é o Estado em 
que se concentram empresas da 
chamada Zona Franca de Manaus, 
todas de grande porte (e a pequena 

quantidade de empresas de menor 
porte). Outros Estados da Região 
Sudeste e Sul, que são as que mais 
investem em valores brutos, estão 
localizadas em posições intermediárias 
e baixas, principalmente devido a 
quantidade de empresas que 
apresentam, o que acaba pulverizando 
o valor do investimento em TI.  

 

Setor de Atividade     
(Industry)

Média investida por 
estabelecimento       

(IT Investment average 
per phyisical site)      

(R$)
Utilities* 262.831,25
Adm. Pública 218.493,99
Agropecuária 93.275,46
Indústria Extrativa Mineral 71.234,32
Financeiro 21.182,41
Ind.Transformação 15.770,67
Construção 15.335,88
Atividades Imobiliárias 3.448,80
Saúde e Educação 2.424,26
Transporte e Armazenamento 2.333,67
Alojamento e Alimentação 935,83
Outros Serviços 756,43
Comércio 728,53  

                                      Fonte: Elaboração da MBI, dados do IBGE 
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UF 
(state)

 Média de Investimento 
por estabelecimento     

(IT Investment average 
per phyisical site) (R$) 

AM 14.220,31
PA 8.872,38
RJ 8.834,35
DF 8.714,33
SE 8.575,52
AP 7.165,93
MS 6.225,31
PE 5.836,20
SP 5.791,18
MT 5.536,58
BA 5.363,75
RO 4.845,86
AL 4.822,88
PR 4.756,84
AC 4.717,62
GO 4.693,98
ES 4.635,16
RN 4.530,58
MA 4.513,57
RS 4.459,53
PB 4.377,77
SC 4.281,36
MG 4.248,87
RR 3.432,89
CE 3.290,01
PI 2.978,67
TO 2.926,67  

        Fonte: Elaboração MBI, dados do IBGE  
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 Perfil dos investimentos das empresas consumidoras de TI

No gráfico a seguir, vemos que mais da 
metade das empresas entrevistadas 
adquire aplicativos de mais de uma fonte.  

Por outro lado, 40% só desenvolvem 
internamente, 39% o fazem por 
encomenda e 37% só compram pacotes 
prontos.  

40%

39%

37%

13%

12%

21%

39%

42%

38%

6%

7%

4%

1 a 10%

11 a 50%

51 a 99%

100%

Tipo de origem do aplicativo (Application software sources )

Internamente
(developed
internally)

Sob
encomenda
(Custom-made)

Pacote
(software
package)

Fonte: Pesquisa da MBI no período entre outubro/2005 e julho/2006.  

 

As linguagens mais usadas pelas 
empresas que desenvolvem seus 
aplicativos internamente são Java, Clipper 
e Visual Basic .net. A seguir vem Cobol e 
Delphi praticamente empatados.3 

                                            
3 A posição dos rankings apresentadas aqui 
tem como limite a diferença de 50% para o 
próximo colocado.   

Posição Linguagem
1º Java
2º Clipper
3º 'Visual Basic .net
4º Cobol
5º Delphi
6º C e/ou C++
7º ASP .NET
8º C#
9º 'Visual Basic 6 ou anterior  

Fonte: Elaboração da MBI, 2005/2006. 

A maior parte das empresas disseram 
possuir servidores da HP/Compaq, a Dell 
ficou em segundo lugar e a IBM em 
terceiro. Percebemos que há ainda muitas 
empresas com equipamentos montados. 
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Posição Marca
1º HP/Compaq
2º Dell
3º IBM
4º Equipamentos Montados  

    Fonte: Elaboração da MBI, 2005/2006. 

Os Sistemas Operacionais mais usados por 
essas empresas são o Windows 2000 e o 
2003, respectivamente. O Sistema Linux 
garantiu o terceiro lugar, à frente do 
Windows XT e NT, contudo, devemos 
observar que para o Linux vale qualquer 

distribuição, enquanto os sistemas da 
Microsoft estão separados por versão. 

 

Posição Sistema Operacional

1º 'Microsoft Windows 2000

2º 'Microsoft Windows 2003

3º 'Linux (qualquer distribuição)

4º 'Microsoft Windows XP

5º 'Microsoft Windows NT

6º 'Microsoft Windows 95, 98 ou Me  

 
Fonte: Elaboração da MBI, 2005/2006. 
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V. O futuro da TI no Brasil 
 

De acordo com o Ministério de Ciência e 
Tecnologia, os investimentos feitos pelas 
empresas brasileiras no setor de TI serão 
de aproximadamente U$ 273 milhões (R$ 
600 milhões) em 2006. Contudo, a 
publicação do decreto 5906 no dia 
27/09/2006, regulamentando a Lei de 
Informática (Lei nº 10.176, de 
11/01/2001, sancionada em 2004), pode 
ajudar o setor a receber investimentos da 
ordem de      U$ 1 bilhão em 2007.  

 

Os anos de 2004 e 2005 apresentaram 
grandes volumes de investimentos na 
aquisição de software e hardware e na 
retomada de projetos de maior porte e 
importância estratégica, deixados de lado 
em 2002 e 2003, período de grandes 
incertezas no cenário econômico nacional. 

Na realidade, houve uma bolha de 
demanda nos serviços de consultoria em 
2004 e 2005, que agora tendem a ser 
substituído por serviços de Outsourcing 
nos próximos anos. Há projeções de um 
crescimento da ordem de 8% em 2006.  

 

O foco em Outsourcing é uma tendência 
mundial, visto que esse tipo de serviço 
traz maior valor agregado para o cliente e 
maiores margens para os prestadores. 

Especialistas apontam que os serviços de 
TI cresceram 15% em 2005, e deve 
chegar a 15,4% em 2006 e, para 2007, a 
projeção é de um crescimento de 
aproximadamente 14%.  

 

2005 2006 2007
15% 15,40% 14%

Evolução do Setor de Serviços 
de TI (IT services evolution)

 

 

Para a consultoria ITData, cerca de 40% 
das empresas pesquisadas4 devem investir 
em serviços de TI em 2006 e 2007.  

Esse estudo aponta para boas 
oportunidade em serviços de 
desenvolvimento e integração, em virtude 
da renovação da base dos dois últimos 
anos, bem como pela necessidade de 
adaptação a tecnologias como o VoIP e 
RFID. 

Podemos observar também uma especial 
atenção para a Web 2.0, que está 
despontando como uma tendência 
importante para os próximos anos no 
Brasil, mas sua consolidação não deve se 
dar antes de 2010. 

                                            
4 Ver Fontes utilizadas  
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No mercado de PCs, tivemos em 2005 um 
aumento de 38% com relação a 2004, 
movimentando cerca de 6.6 milhões de 
unidades. A baixa do dólar e medidas 
governamentais5 que permitiram a isenção 
de algumas tributações foram as principais 
responsáveis por uma queda nos preços 
de aproximadamente 30%. Em 2005, 
cerca de 83% dos PCs estavam sendo 
vendidos por menos de U$ 1 mil, o que 
incentivou principalmente a aquisição 
pelos usuários domésticos.  

As vendas para pessoas físicas cresceram 
em 120% em 2005, beneficiando 
principalmente os grandes varejistas, que 
duplicaram suas vendas nesse período. 
Outro benefício para o país foi a redução 
do mercado cinza, que tomava conta 
grande parcela do mercado.   

Esse mesmo processo foi seguido pelo 
mercado de monitores, que começaram a 
ser substituídos pelos modelos de LCD, 
cujas vendas aumentaram em 275% 
devido a queda de preços de cerca de 
35%.  

                                            
5 A chamada “MP do Bem”, ou “Medida 
Provisória 252”, dá incentivos fiscais como 
isenção de PIS e Cofins a empresas de 
diversos setores, entre elas, as 
exportadoras de Serviços de Tecnologia da 
Informação.  

 

2005 também foi o ano em que as vendas 
de notebooks cresceram 
estrondosamente, principalmente no 
segmento doméstico, que registrou um 
aumento de 100% nas vendas desse 
produto. 

 

Computadores 38%
Nootbooks 100%
Monitor de LCD 275%

Aumento nas vendas em 2005  (Increase in 
sales in 2005)

 

 

As projeções para o mercado de hardware 
no Brasil são muito otimistas, contudo, o 
país ainda não consegue atender a essa 
demanda devido à falta de diversos 
componentes no mercado. 
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VI. Definições e metodologias utilizadas 
 

Para a elaboração deste relatório, além de 
utilizar informações disponibilizadas por 
institutos de pesquisa e consultorias 
nacionais e internacionais, a MBI dispôs 

de sua extensa base de dados, bem como 
de entrevistas desenvolvidas em diversos 
projetos no período entre outubro de 2005 
e julho de 2006.   

 

Universo de Estudo 

Foram realizadas 3.480 entrevistas, divididas em dois grupos:  

• 2.180 em empresas de TI  

• 1.300 em empresas usuárias de informática provenientes dos principais setores 
econômicos do país.  

 

Segmentação do mercado de TI  

Para efeito de análise por segmento de 
atividade, fizemos a distribuição do 
mercado de TI conforme o quadro a 
seguir: 

Setor  
(Sector)

Segmentação (Segmentation)

Revendas (Resales )

Distribuidores (Deliverers) 

Indústria   
(Industry)

Fabricantes de hardware                  
(hardware manufacturers)

Software House

Consultoria (Consultancy)

Software sob Encomenda (Custom 
Development Software)

Provedor de Acesso à Internet (Internet 
Service Providers)

Treinamento ( Training)

Conserto de Computadores  (Computer 
Support )

Serviços para Internet (Internet Services )

Outros (others )

Distribuição do Mercado de TI                 
(IT Market Distribution) 

Comércio  
(Commerce)

Serviços 
(Services)

 

Conforme observamos no quadro acima, 
os setores de Comércio e de Serviços 
estão divididos em diversos segmentos.  

A distribuição das empresas 
entrevistadas nesses dois setores está 
apresentada no quadro abaixo: 
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Distribuidores 
(Deliverers) 6%

Revendas (Resales ) 94%

Software House 40,0%

Consultoria 
(Consultancy) 17,9%

Software sob 
Encomenda (Custom 

Development Software)
8,2%

Provedor de Acesso à 
Internet (Internet 

Service Providers)
7,8%

Treinamento          
(Training) 6,8%

Conserto de 
Computadores  

(Computer Support )
6,7%

Serviços para Internet 
(Internet Services ) 5,4%

Outros (others ) 7,1%

Comércio  (Commerce)

Amostra     
(%)

Setor/segmentos

Serviços (Services)

Segmentação das empresas usuárias de TI 

 

Para garantir uma visão mais ampla do 
mercado de TI no Brasil, incluímos em 
nosso estudo empresas pertencentes aos 
mais importantes setores de atividade 
econômica do país.  

Com base na Classificação Nacional de 
Atividades Econômicas - CNAE (Versão 
1.0) agrupamos as empresas em quatro 
setores:  

Setor Primário - Atividades exercidas 
com base nos recursos naturais. 
Compreende agropecuária, silvicultura e 
exploração florestal, pesca e indústria 
extrativa mineral. 

Comércio - Engloba todas as formas de 
comercialização de mercadorias e 
reparação de veículos automotores, 
objetos pessoais e domésticos. 

Indústria - Compreende as atividades 
referentes à indústria de transformação; 

produção e distribuição de água, gás e 
energia elétrica e a construção. 

Serviços - Cobre serviços mercantis e 
não-mercantis, financeiros e não-
financeiros, voltados às empresas ou às 
famílias: inclui alojamento e alimentação, 
transporte, armazenamento e 
comunicações, intermediação financeira, 
administração pública, defesa e 
seguridade social, educação e saúde e 
serviços sociais; atividades imobiliárias, 
aluguéis e serviços às empresas e outros 
serviços coletivos, sociais e pessoais. 

O quadro abaixo mostra a porcentagem 
de empresas entrevistadas divididas por 
setor de atividade: 
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Setor Primário      
(Primary Sector) 1%

Indústria (Industry) 56%

Comércio (Commerce) 15%

Serviços (Services) 28%

Divisão por 
setor        
(%)

Setor de atividade

 

 

Para detalharmos os investimentos das 
empresas usuárias por Segmento de 
Atividade, Região e Estado, utilizamos a 
classificação utilizada pelo IBGE para 
detalhar as contas regionais do Brasil. 

 

Definições do perfil das empresas 

 

• Classificamos as empresas como 
nacional ou estrangeira segundo a 
origem do capital da sede. 

• O número de empresas foi contado 
por endereço de seus escritórios no 
país.  

• Utilizamos os códigos postais para 
verificarmos a concentração das 
empresas por região. 

O ano de fundação serviu como indicador 
da evolução do número de empresas 
criadas no país.  

• O porte das empresas foi estabelecido 
por meio da contagem do pessoal 
ocupado: 

 
Porte Pessoal 

ocupado
Pequena Até 29

Média 30 a 500
Grande 501 ou mais  

Notas sobre os resultados 

 

• Procuramos divulgar as informações mais recentes disponibilizadas pelas fontes 
secundárias consultadas (geralmente 2004 e 2005); 

• Todas as informações estáticas das empresas do setor de TI, tais como: ano de 
fundação e setor de atividade, referem-se ao universo das 23 mil empresas estimadas; 

•  Os resultados referem-se ao número de empresas informantes de cada questão, como 
nem todas as empresas entrevistadas disponibilizaram dados para todas as questões 
aplicadas, as porcentagens são calculadas dentro do universo das respondentes; 

• Como algumas perguntas possuem mais de uma resposta, a soma das porcentagens 
pode não resultar em 100% para essas questões. 

• Para calcular os valores brutos investidos em TI pelas empresas usuárias, divididos por 
setor e por região/UF, tivemos que construir um índice de investimento por setor a partir 
da análise dos resultados obtidos em nossa pesquisa com 1300 empresas dos quatro 
grandes setores considerados. Conseguimos isso a partir da faixa percentual do 
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faturamento que é utilizada por essas empresas em TI. A partir dessas faixas, calculamos 
as medianas e extraindo a média entre as empresas participantes das respectivas faixas. 
Em seguida, aplicamos esse indicador à participação dos setores de atividade6 na estrutura 
do PIB7 do Brasil, apresentada no gráfico abaixo e, a seguir, fizemos a divisão por Estado. 

Estrutura do PIB por setor (GDP Structural per Industry)
                            

Agropecuária
10,4%

Aloj.Aliment. 
1,3%

Atividades Imobiliárias
9,7%

Comércio
7,0%

Comunicações
2,3%

Construção
6,8%

Financeiro
6,5%

Ind.Transformação
27,8%

Serv.Ind.Utilidades Púb.
3,5%

Serv.Domésticos
0,5%

Saúde e Educação
2,1%

Ind.Extr.Mineral
4,1%

Transporte/Armazen.
2,0%

Outros Serviços
1,4%

Adm. Pública
14,7%

Fonte: Pesquisa realizada com empresas de TI no período entre outubro/2005 e julho/2006 pela MBI.  

                                            
6 Seguindo as categorias utilizadas pelo IBGE, que tem base na CNAE. 
7 Na composição das tabelas utilizamos dados do IBGE com base no ano de 2003. Não dispomos de 
informações mais recentes pois o IBGE divulga suas pesquisas com um ano ou mais de atraso em 
relação ao fechamento.    
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Fontes utilizadas 

  

1. Base de dados da MBI, que conta 
com 1,5 milhões de empresas no Brasil. 

 

2. Panorama da Indústria Latino 
Americana de Software - Estudo 
realizado pela MBI. Em 2004, 
abrangendo 16 países, tem como 
objetivo retratar a situação da indústria 
de software na América Latina.  

 

3. Informações cedidas pela consultoria 
IT Data - <www.itdata.com.br> 

 

4.  IBGE – Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística - 
<www.ibge.gov.br> 

 

5. MCT – Ministério de Ciências e 
Tecnologia <www.mct.gov.br> 
<http://www.mct.gov.br/index.php/cont
ent/view/2772.html> 

 

6. SOFTEX – Sociedade para Promoção 
da Excelência do Software Brasileiro 
<www.softex.br> 

 

7. Information Technology Landscape 
in Nations Around the World  

<http://www.american.edu/academic.de
pts/ksb/mogit/country.html> 

 

8. Organisation de coopération et de 
développement économiques  
<http://www.oecd.org> 

 

9. Consultoria Gartner   

<http://www.gartner.com> 

 

10. TIInsinde  
<http://www.tiinside.com.br/Filtro.asp?
C=265&ID=64657> 

 

11. Statistics Finland 

http://www.stat.fi/tup/maanum/taulukot
_en.html 

 

12. ROSELINO, José Eduardo. (2002) 
“Panorama da Indústria Brasileira de 
Software: Considerações sobre a Política 
Industrial”. In.: “Estrutura e dinâmica do 
setor de serviços no Brasil”; pesquisa 
coordenada pela Diretoria de Estudos 
Setoriais (Diset) do Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (Ipea). 
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VII. Quem somos 
 

A MBI  é especialista em fabricar 
informações sobre o mercado de 
tecnologia da informação.  

Fundada em 1990 por Roberto Carlos 
Mayer, é líder em informações sobre o 
mercado de TI na América Latina. 

O principal diferencial da MBI é 
constituído pela sua base de dados única, 
que congrega todas as informações de 
mercado coletadas e trabalhadas desde 
sua fundação. Atualmente, esta base de 
dados abrange toda América Latina, 
Portugal e Espanha, entre outros países. 
Ela contém informações de mais 15 
milhões de indivíduos e quase 2 milhões 
de empresas no Brasil. 

Para maiores informações, consulte 
www.mbi.com.br ou envie e-mail para 
vendas@mbi.com.br.  

A ASSESPRO - Associação das Empresas 
Brasileiras de Software e Serviços e 
Serviços de Informática - é uma 
associação empresarial que congrega as 
empresas de TIC - Tecnologia de 
Informação e Comunicação.  

Com sede no Rio de Janeiro e escritórios 
regionais em 12 estados brasileiros, a 
entidade atua como porta-voz das 
empresas associadas na defesa de seus 
interesses diante do mercado e das 
autoridades constituídas, nas esferas 
federal, estadual e municipal. 

Para maiores informações, consulte 
www.assespro-sp.org.br ou contate a 
Assespro pelo +55 (11) 3064-0003. 



Panorama da TI no Brasil   Relatório  2006 

 

mbi 
Um mundo de informações 

 

36

 



    

  

 
 

ASSESPRO - Associação das Empresas Brasileiras de  
Software e Serviços e Serviços de Informática 

Regional São Paulo 

Rua Teodoro Sampaio, 417 – 3o andar 
05405-000 São Paulo (SP) 

Brasil 

 
http://www.assespro-sp.org.br 

 


