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possível da realidade. No entanto, nem a Assespro nem a MBI serão responsáveis por 
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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. 



Panorama da TI no Brasil   Relatório  2006 

 

mbi 
Um mundo de informações 

 

30

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. 
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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 

 


