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Previsões da IDC Brasil para 2021 apontam que mercado de
TIC crescerá 7%
Mercado de TI deve crescer 11% e o de Telecom, 2%
Ano será marcado pela massificação do 5G, o avanço da
conectividade e da nuvem para a segurança, a ascensão dos
produtos para casas inteligentes e a volta dos computadores
e tablets
São Paulo, 5 de fevereiro de 2021 - O mercado de TIC no
Brasil deve crescer 7% em 2021, mesmo sob o impacto da
pandemia. A estimativa é da IDC Brasil e faz parte do estudo
IDC Predictions que antecipa as tendências e movimentos de
mercado para os 110 países em que a líder em inteligência
de mercado, serviços de consultoria e conferências com as
indústrias de Tecnologia da Informação e Telecomunicações
atua. Quando considerado apenas o mercado de TI, a
previsão é de alta de 11% e, para Telecom, um crescimento
tímido, de 2%. No mercado corporativo, que contempla
software, serviços e hardware, a previsão é de alta de 10%.
“No início de 2020, nossas pesquisas chegaram a registrar o
interesse de 60% das empresas em ampliar os investimentos
em TI, o que foi considerado o ápice da última década no
país. Porém, a pandemia chegou e mudou todos os planos,
levando o mercado a registrar, em maio e junho, o menor
índice de interesse por investimentos”, explica Denis Arcieri,
country manager da IDC Brasil. Em 2021, já mais otimistas,
50% das empresas voltam a aumentar seus investimentos no
setor.
Segundo a IDC, os investimentos vão se basear
em segurança, inteligência artificial, nuvem pública,
modernização de sistemas de gestão de softwares (ERPs)
e experiência do cliente, e as prioridades serão aumentar a
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produtividade, reduzir os custos,
balancear digital e físico, introduzir
produtos e serviços novos e/
ou aprimorados, e melhorar a
aquisição e retenção de clientes.
Confira as 10 tendências do
mercado brasileiro de TI e
Telecom para 2021 de acordo com
a IDC Brasil:
1. 5G na rota da massificação
A IDC estima que, nos anos
2021-2022, o 5G vai gerar US$
2,7 bilhões em novos negócios
envolvendo tecnologias como
inteligência artificial, realidade
virtual e aumentada, internet
das coisas, nuvem, segurança
e robótica. Segundo Luciano
Saboia, gerente de consultoria
e pesquisa em Telecom da IDC
Brasil, o 5G ficará mais comum
no segmento B2B, entregando
baixa latência e alta densidade de
conexões e rompendo barreiras
de conectividade que restringiam a
adoção de outros serviços.
1.
2.
3.
4.
5.

Conectividade tendo maior relevância estratégica
Novo contexto de nuvem e colaboração
impulsionará soluções de segurança
Aumento da migração de plataformas de gestão
para a nuvem
Reinvenção do mercado de impressão suportado
por hardware, software e serviços
A ascensão dos Smart Home Devices
“O mercado de equipamentos
para automação doméstica deve
ultrapassar US$ 291 milhões
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em 2021 (+21% frente ao ano
anterior), confirmando que,
com mais tempo em casa, há
necessidade de um lar mais
funcional e inteligente”, afirma
Reinaldo Sakis, gerente de
pesquisa e consultoria em
Consumer Devices da IDC Brasil.
A IDC estima que a quantidade
global de vendas destes produtos
cresça, em média, 11,9% nos
próximos anos. Já o mercado
brasileiro crescerá cerca de
30% (com exceção das Smart
TVs). Produtos de segurança
e eletrônicos (como plugs,
lâmpadas e interruptores
inteligentes), crescerão 32% cada,
os speakers terão alta de 25% e
os termostatos, 28%.
10. Forte retomada de notebooks
e tablets
O mercado de endpoints (tablets
e notebooks) vai gerar US$ 4,7
bilhões em 2021 (+21% frente ao
ano anterior), o que representa
7,3% de todo investimento de TI
no país. “O varejo e a demanda
por home office seguirão fortes”,
afirma Sakis. Em unidades e
em relação ao 2020, a previsão
é de um aumento de 20% na
venda de tablets domésticos e de
71% nas vendas para o mercado
corporativo, que inclui educação.
Já as vendas de notebooks no
varejo devem crescer 5% e no
mercado corporativo, também
incluindo educação, devem
crescer 25%. “O mercado de
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educação pública e privada tem
surpreendido positivamente
e demandará uma grande
quantidade de produtos com o
intuito de auxiliar professores e
alunos a maximizar o processo
de educação a distância”, explica
Sakis.
Acompanhe a IDC no LinkedIn
Para saber mais sobre IDC, visite
www.idc.com e www.idclatin.com.
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.

- 4-

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.

For more information contact:
Silvia Maria Ortiz (smortiz)
smortiz@idc.com
5550101485
Dulce Enriquez (denriquez)
denriquez@idc.com
5550101440
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