
                                                                                                                                                  

 

© BRASSCOM / Inteligência de Mercado / www.brasscom.org.br / www.brasilitplus.com 

 

 

2014/2015 
Os condutores do mercado de TIC 
 
 
 
 Big Data, Social, Mobilidade e Cloud. Estes são os pilares que têm balizado 
os investimentos em tecnologia nos últimos anos. No biênio 2014/2015, este 
movimento deverá continuar, com o advento de novas soluções e maior 
capacidade de explorar as potencialidades da chamada 3ª plataforma. 
 
 No mundo todo, o setor de TIC deverá crescer impulsionado por estes temas 
e as previsões dos institutos de informação em tecnologia sugerem percentuais 
entre 5% a 10%, dependendo do país. De acordo com a Forrester, os países 
emergentes, liderados pelo Brasil, deverão ter os melhores desempenhos. Ainda 
segundo a Forrester, o mercado brasileiro de TIC deverá crescer 11,6%, seguido do 
México com 10,1% e da China, com 7,7%. 
 

 
Fonte: Forrester Research Inc. 
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 Para sustentar as previsões deste crescimento, existem alguns hot topics 
que o mercado vai direcionar investimentos, dentre o quais: 
 
- Mobile Apps e seus dispositivos móveis de conexão 

- Internet das Coisas (IoT) 

- Cloud-as-a-Service; Nuvem híbrida e pessoal 

- Plataformas de BigData, para real time analytics 

- Infrastructure-as-a-Service (IaaS) e Plataform-as-a-Service (PaaS) 

- Smart Machines 

- Bi (Report, Visualization, Analytics) 

- Impressão 3D 

- Conexão com Social Plataform 

- Green IT 

 
 De acordo com o IDC, o mercado mundial de TI deverá crescer 5% em 2014, 
sendo que smartphones e tablets representarão 60% deste crescimento. Dessa 
forma, os aplicativos de dispositivos móveis, a análise de dados em tempo real e o 
gerenciamento de informações via celular, surgem como fortes impulsos do 
mercado de TIC. 
 
 Outra forte tendência é a migração de infraestrutura como serviço (IaaS) 
para plataforma como serviço (PaaS), com os grandes atores globais da chamada 
“segunda plataforma”, entrando no jogo e adaptando sua oferta de serviços para 
customizar as demandas de seus clientes em relação aos softwares utilizados 
(SaaS).  
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 Com todas estas vertentes, ainda segundo o IDC, a Computação em Nuvem 
deverá ultrapassar os USD 100 Bilhões em tamanho de mercado global neste ano, 
um crescimento de 25% em relação ao ano anterior. De acordo com a Forrester, 
77% dos norte-americanos usam ao menos um serviço de nuvem pessoal. 
 
 O volume de dados tem crescido exponencialmente nos últimos anos e isto 
deverá se manter, especialmente com o advento da IoT, que injetará no mercado 
diversos novos aparelhos com conexão à Internet.  
 
 De acordo com a consultoria GSMA Research Company, já em 2018 deverão 
estar rodando mais de 60 milhões de veículos integralmente conectados, num 
mercado de hardwares, softwares e serviços específicos de mais de USD 51 
Bilhões. A partir de 2016, a conectividade, sistema operacional e aplicativos dos 
carros já impactará na decisão de compra do veículo. 
 
 Previsões indicam quase 50 bilhões de novos dispositivos com conexão até 
2020. Segundo o Gartner, este será um mercado de aproximadamente USD 300 
Bilhões nos próximos 5 anos.  
 
 

 

  
 
 
 As ferramentas de análise de dados com mais dinâmica e agilidade, 
chamadas real time analytics, também deverão receber grandes investimentos. 
Este mercado irá requerer inclusive analistas treinados para lidar com fluxo de 
dados em quantidade e velocidade muito superior ao que temos hoje. 
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