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IDC é a empresa líder em inteligência de mercado e consultoria nas indústrias de tecnologia da informação, telecomunicações e

mercados de consumo em massa de tecnologia. Analisa e prediz as tendências tecnológicas para que os profissionais,

investidores e executivos possam tomar decisões de compra e negócios nestes setores. Nos últimos 50 anos, IDC tem fornecido

informações estratégicas aos seus clientes para ajudá-los a alcançar seus objetivos com êxito.
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Predictions Brasil 2016:

Mais um ano difícil, mas com oportunidades.
 Eficiência e diferenciação competitiva darão

o tom dos investimentos em TIC em 2016
no Brasil.

• Busca de apoio por verba aproxima CIO e LOB.

• Demonstração de redução de custo será corriqueira.

• Opções em software aberto podem ganhar momento.

 Busca por liderança e parceira vai consumir 
energia dos CIOs.

 Movimentação para a 3ª Plataforma não vai
perder o ritmo.
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Digital Transformation (DX) vai estreitar relação entre

IT e LOB na busca dos objetivos de negócio.
 Novos modelos de negócio continuarão a ganhar espaço em 2016, suportados pelos pilares da

3ª Plataforma.

• Modelos colaborativos ou de compartilhamento terão o maior apelo para os usuários finais.

• Negócios 100% digitais e baseados em informação se proliferarão.

 Novas aplicações serão desenhadas para rodarem em Cloud, com grande atenção para o Customer
Experience (CX) - experiência consistente, em qualquer lugar e em qualquer dispositivo.

• Os chamados “Apps” têm papel importante graças à grande penetração de

dispositivos móveis, pessoais ou corporativos.

 Líderes são necessários nesse processo, mas serão escassos;
isso deve mexer com as organizações.

• CIOs e CTOs precisão ajustar seus papeis para serem habilitadores do

movimento para DX.
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54% das médias e grandes 

empresas embarcarão em DX 

em 2016 no Brasil

Previsão #1



Vendas de dispositivos seguem elevadas

apesar da queda em 2016.
 Apesar da queda na comparação ano contra ano, ainda serão vendidos volumes significativos de 

dispositivos no ano de 2016.

• Mercado consumidor está retraído devido aos impactos dos preços, elevados por causa do câmbio, da inflação, do desemprego 

crescente, entre outros.

 Tecnologias como realidade aumentada, realidade virtual, hologramas, impressões 3D, drones, 
wearables, entre outras despertarão bastante interesse durante o ano, porém, ainda são consideradas 
de nicho e não devem movimentar grandes volumes de investimento.

• Movimentando baixos volumes de unidades, os produtos não devem ter produção local em grande escala e devem sofrem grande 

impacto do câmbio em sua comercialização.
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Estimativas da IDC para o Brasil em 2016:

40 milhões de celulares, 6 milhões de PCs, 5 milhões de tablets.

Previsão #2



Mais “coisas” estarão na Internet das Coisas

já em 2016.
 Empresas migrarão aplicações tradicionais, como telemetria e 

monitoramento, para o paradigma de IoT

• Fornecedores de equipamentos e desenvolvedores de plataformas, software e 

soluções industriais intensificarão o lançamento de soluções de IoT customizadas 

e em escala para o mercado business em 2016.

• Suporte ao negócio é chave para o sucesso da iniciativa.

 IoT doméstico já existe no Brasil.

• Em pesquisa recente, a IDC identificou um grande número de dispositivos 

domésticos conectados à internet, como consoles de jogos, Smart TVs, ares-

condicionados, câmeras de segurança, entre outros.

• Cerca de 10% dos lares entrevistados apresentaram algum dispositivo que 

transmite e recebe dados por meio da internet (excluindo PCs e smartphones).
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Internet das Coisas deve 

movimentar

US$ 4,1 bilhões
no Brasil em 2016

A IDC estima que os 

dispositivos domésticos 

movimentarão cerca de 

US$ 37 milhões

Previsão #3



Em 2016, pagamentos móveis ganharão

massa crítica.
 Todos os envolvidos no ecossistema de pagamentos móveis 

serão beneficiados.

• Crescimento da população “bancarizada” justifica iniciativas.

• Quantidade de acessos 4G acima de 21 milhões em 2015, base instalada de 

mais de 40 milhões de smartphones NFC-enabled e pagamentos baseados em 

Digital Wallet fomentarão o mercado de pagamento móvel.

• Em 2014, o pagamento móvel foi utilizado em 10% das transações financeiras, 

e a internet foi utilizada em 40% delas.
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Previsão #4

Os pagamentos móveis no 

Brasil deverão

superar os 30%
dentre todas as

transações financeiras em 

2016.



Operadoras de telecomunicações enfrentarão

cenário inédito.
 Declínio da receita com serviços de Telecom para o segmento business.

• Mercado total de serviços business fechará 2016 menor que 2015 – o crescimento nos serviços de dados e Datacenter não serão 

suficientes para compensar as perdas dos serviços de voz fixa e voz móvel.

 O ano de 2015 foi o primeiro da série histórica com queda nas assinaturas móveis em operação.

• Outubro de 2015 registrou queda de 2% nas assinaturas em relação ao mesmo período de 2014, totalizando 274 milhões.

• Por outro lado, a participação do pós-pago segue aumentando ano a ano e atingiu recorde histórico.

 Receita com dados móveis superará voz móvel no futuro próximo.

• Evolução do ecossistema de mobilidade trará uma mudança na distribuição da

receita das operadoras, com dados móveis superando voz até 2018.

• Implica em mudanças nos investimentos em infraestrutura de redes, que deverão

focar na transmissão de dados sobre 3G e LTE Advanced, e mudanças na

estratégia de marketing que priorizará a alavancagem de serviços de dados móveis.
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Em 2016, o segmento 

business de Telecom cairá 

0,5%

Previsão #5



Mobilidade corporativa põe foco na eficiência

com maior controle.
 Maior disponibilidade de aplicações de negócio para dispositivos móveis acentuou o interesse.

• Casos de uso avançaram em várias indústrias: equipes de campo, equipes de atendimento, colaboradores deskless, etc.

• Contudo, avanços são limitados: form factor é limitador; tendência de uso baseada em funções (micro-serviços).

 O aumento de dispositivos (corporativos ou de BYOD) com acesso a funcionalidades de negócio exigirá 
maior controle por parte das empresas.

• Incremento da preferência por dispositivos providos pela própria empresa. Motivo: segurança.
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Em 2016, cerca de 50% das empresas restringirão o BYOD e mais de 70% delas terão

algum tipo de controle associado a mobilidade.

Previsão #6



Poucos elementos na tecnologia corporativa terão um 

crescimento tão intenso em 2016 quanto Cloud.
 Cloud continua crescendo forte:

• Cloud Pública – IaaS ainda despertará maior atenção e será a porta de entrada para o mundo Cloud. PaaS e SaaS terão o foco 

em cargas de trabalho que serão consideradas “corriqueiras”.

• Cloud Privada – Organizações que optarem por investir internamente vão buscar tecnologias que agilizem a disponibilidade do 

ambiente. Soluções convergentes continuarão a receber mais interesse por parte dos gestores de infraestrutura.

 Nível de maturidade no Brasil é inferior ao dos países maduros, mas alinhado com a América Latina.

• A adoção depende ainda de uma cobertura mais ampla e econômica da rede

de dados.

• Novos players vão surgir no mercado ao longo dos próximos 24 meses.

 A segurança será um elemento ao mesmo tempo motivador e
inibidor para a terceirização dos serviços de TI e/ou de
migração para Cloud.
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Cloud Pública cresce acima de 

20% ao ano
até o fim da década

Previsão #7



A participação do orçamento 

de segurança avançará

ao menos 2pp
em sua participação no 

orçamento de TI das 

empresas em 2016.

O tema de segurança precisará evoluir nas empresas 

para acompanhar novos contextos.
 O avanço de tecnologias da 3ª Plataforma e seus Aceleradores de 

Inovação trazem desafios para os CSOs.

• Cloud: Questões de governança entram na pauta de discussão, dividindo a 

atenção com tópicos como acesso e conectividade.

• Mobilidade: Maior necessidade de controle na medida em que novas aplicações e 

processos de negócio tornam-se disponíveis para dispositivos móveis 

(corporativos ou de BYOD).

• Internet das Coisas: Gestores de segurança entrevistados pela IDC em 2015 

discordam que existam práticas de segurança bem definidas para IoT.

 Novas capacidades de hardware, mais eficientes em termos de
energia e processamento, puxarão avanços mais significativos.

• Aumento de computação in-memory com segurança on chip.

• Segurança de Next Generation estabelecida como padrão para novos projetos.
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Previsão #8



Projetos de Analytics vão se multiplicar, impulsionados 

pela necessidade de resultados de curto prazo.
 A proximidade entre TI e LOB somada ao momento desafiador no país continuará alavancando os 

projetos de Big Data / Analytics.

• O melhor entendimento das necessidades das organizações já gerou resultados, e isso deve se intensificar em 2016 com mais 

casos de uso e ampliação das áreas de negócio.

 A escassez de skill específico continua na pauta e deve começar a se resolver em 2017.

• Profissionais entrarão no mercado formados pelas turmas de instituições de ensino montadas em 2013/2014.

• Fabricantes seguem a tendência de “embarcar” Analytics em suas soluções, trazendo benefícios imediatos e pré-formatados para 

simplificar adoção e utilização
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Em 2016, o mercado de Business Analytics deve atingir US$ 811 milhões no Brasil.

Previsão #9



A busca por incremento de receitas e diferenciação 

acentuará o interesse em Social Business e CX.
 Com o cenário mais adverso em 2016, a diferenciação competitiva 

será um mantra e terá o pilar de Social como alavancador.

• Em geral, iniciativas geravam awareness, colaboração e, por vezes, 

impulsionavam a geração de demanda, mas não atraíam tanta receita.

 Empresas vão potencializar seus canais sociais incrementando a 
utilização de Big Data / Analytics e mobilidade, acelerando projetos 
nesses pilares.

• Recomendações mais assertivas, análise e previsão de demanda, melhora na 

experiência em dispositivos móveis, detecção precoce de problemas, 

atendimento com maior suporte para respostas e avaliação de “sentimento”, etc.

 IoT se transformará em fonte importante para prover melhor 
experiência e interação.
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Entre as médias e grandes,

1 em cada 4
empresas iniciarão novos 

projetos voltados para

Social em 2016

Previsão #10



Predictions Brasil 2016: Conclusão...
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 2016 será um ano muito desafiador. 

• Mesmo com um ritmo menor, o mercado de TIC do

Brasil continua ocupando posição saudável nos Top 10.

• A busca por eficiência e diferenciação dos negócios 

continua demandando o uso mais rápido e assertivo

de informações.

• Os provedores tecnológicos que conseguirem transitar 

nos vários idiomas do cliente (CIO, CDO, CxO) terão

mais sucesso.

 O mercado de TIC no Brasil crescerá 2,6%
em 2016.



Obrigado!
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