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Mercado de serviços de TI cresce 6,1% no primeiro semestre de 2019, segundo a IDC Brasil
Adoção de novas tecnologias e serviços gerenciados se destacam no período;
Médias empresas e setor financeiro foram os que mais demandaram
São Paulo, 30 de setembro de 2019 – O mercado nacional de serviços de TI cresceu 6,1%
no primeiro semestre de 2019 na comparação com o mesmo período do ano passado, segundo
o estudo IDC Semiannual Services Tracker 2019H1 da IDC Brasil, líder em inteligência de
mercado, serviços de consultoria e de conferências para indústrias de Tecnologia de Informação e
Comunicações. Entre as demandas que influenciaram este resultado destacaram-se as migrações
de workloads (cargas de trabalho) para a nuvem, os serviços de suporte e consultoria para adoção
de tecnologias como Inteligência Artificial e Big Data & Analytics e os serviços dos Cloud
Providers (provedores de nuvem), que fornecem infraestrutura, plataformas e/ou softwares por
meio de rede.
A área que mais se destacou no mercado de serviços de TI no primeiro semestre de 2019 foi a de
Managed Services ou serviços gerenciados, uma tendência prevista pela IDC no início de 2019
para alcançar uma TI flexível no ponto de vista, não só de operação, mas de custo.
No período, os destaques foram o segmento das médias empresas, que se tornou alvo de grandes
provedores de serviços com ofertas mais estruturadas, e o mercado financeiro, que registrou
importantes movimentações dos bancos tradicionais, fintechs e bancos digitais. “Os investimentos
feitos pelas empresas do mercado financeiro, por exemplo, são benéficos para o cliente, que tem
sua experiência de usuário mais ágil e fluida, e para o mercado como um todo, promovendo a
competição e busca por excelência”, explica Luiz Monteiro, analista de pesquisa e consultoria em
serviços de TI da IDC Brasil.

Acompanhe a IDC no LinkedIn - https://www.linkedin.com/company/8184347
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Sobre a IDC
A International Data Corporation (IDC) é líder em inteligência de mercado, serviços de
consultoria e eventos para os mercados de tecnologia da informação, telecomunicações e
tecnologia de consumo.
Com mais de 1.100 analistas em todo o mundo, a IDC fornece conhecimentos globais, regionais
e locais sobre tendências e oportunidades em tecnologia e indústria em 110 países. A análise e o
conhecimento da IDC ajudam os profissionais de TI, executivos e a comunidade de investimentos
a tomar decisões fundamentadas sobre a tecnologia e atingir os principais objetivos comerciais.
Fundada em 1964, a IDC é uma subsidiária da IDG, a principal empresa de tecnologia, pesquisa e
mídia de eventos do mundo.
Para saber mais sobre IDC, visite www.idc.com e www.idclatin.com
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About IDC
IDC is the premier global provider of market intelligence, advisory services, and
events for the information technology and telecommunications industries. IDC helps IT
professionals, business executives, and the investment community make fact-based
decisions on technology purchases and business strategy. Over 775 IDC analysts in
50 countries provide global, regional, and local expertise on technology and industry
opportunities and trends. For more than 40 years, IDC has provided strategic insights
to help our clients achieve their key business objectives. IDC is a subsidiary of IDG, the
world's leading technology media, research, and events company. You can learn more
about IDC by visiting http://www.idc.com/.
IDC is a subsidiary of IDG, the world’s leading technology media, research, and events
company. Additional information can be found at www.idc.com.
All product and company names may be trademarks or registered trademarks of their
respective holders.
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