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2012 – Um ano de Crescimento do setor de Software 

2012 - A year of Software Growth

O mercado mundial 
de Software e Serviços 

apresentou um aumento 
da ordem de 8,7%. O Brasil 

terminou o ano como o sétimo 
mercado de TI, atingindo 

a sétima posição 
no ranking mundial 

deste mercado.
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Em 2012, o crescimento dos investimentos em Tecnologia 
da Informação no Brasil foi expressivo, com um aumento de 
10,8% em relação a 2011. Se comparado às demais eco-
nomias mundiais, o país também se destacou, considerando 
que a média mundial de crescimento foi de 5,9%. Com esse 
resultado, o Brasil ficou entre os 10 maiores crescimentos se-
toriais, além de passar a ocupar a 7ª posição no ranking mun-
dial de investimentos em TI e também em software e serviços. 

O mercado doméstico de Tecnologia da Informação, que 
inclui hardware, software e serviços, movimentou 60,2 bi-
lhões de dólares em 2012, representando 2,67% do PIB, um 
resultado muito positivo. Deste valor, 9,5 bilhões vieram do 
mercado de software e 15,5 bilhões do mercado de serviços, 
sendo que a soma destes dois segmentos já superou 40% do 
mercado total de TI, um forte indicativo da passagem do país 
para o grupo de economias que privilegiam o desenvolvimento 
de soluções e sistemas. 

Além do excelente resultado setorial, a variação da taxa 
de câmbio também teve influência no crescimento expressivo 
do setor de software dentro da área de TI, com aumento de 
53,5% nos investimentos em relação a 2011. O setor de ser-
viços apresentou um crescimento mais modesto, com aumen-
to de 15,6% sobre o ano anterior. No conjunto, software e 
serviços tiveram um crescimento de 26,7%, acima da grande 
maioria dos demais setores da economia brasileira, e também 
acima do PIB do país, que foi da ordem de 1%. 

Em 2012, a participação de programas de computador de-
senvolvidos no país (standard e sob encomenda) atingiu 34% 
do total do mercado brasileiro de software, reforçando a ten-
dência de crescimento que vem sendo apontada desde 2004.

Este mercado é explorado por cerca de 10.700 empre-
sas, dedicadas ao desenvolvimento, produção, distribuição de 
software e de prestação de serviços. Daquelas que atuam no 
desenvolvimento e produção de software, cerca de 93% são 
classificadas como micro e pequenas empresas. 

Finanças, Serviços e Telecom representaram praticamente 
50% do mercado usuário, seguidos por Indústria, Governo 
e Comércio. Já em termos de crescimento, o Comércio foi 
o setor que apresentou o maior aumento nos investimentos, 
com variação positiva de mais de 50 % em relação a 2012.

In 2012, the growth of investments in Information Tech-
nology in Brazil was significant, with an increase of 10.8% 
over 2011. Compared to other world economies, the country 
also stood out, whereas the world average growth was 5.9%. 
With this result, Brazil was among the top 10 growth in IT, 
passing to occupy the 7th position in the global ranking of IT 
investments and also in software and services.

The domestic market of Information Technology, which 
includes hardware, software and services, handled 60.2 
billion dollars in 2012, representing 2.67 % of the Brazilian 
GDP, a very positive result. Of this, 9.5 billion came from the 
software market and 15.5 billion from the services market, 
and the sum of these two segments have exceeded 40 % 
of the total IT market, a strong indication of the passage of 
the country in to economies that favor the development of 
solutions and systems.

Besides the excellent segment result, the variation in the 
exchange rate also had a relative influence on the growth of 
the software industry in the IT segment, with an increase of 
53.5% on the investments compared to 2011. The growth 
of the service sector was more modest, with an increase of 
15.6% over the previous year. Overall, software and services 
grew by 26.7%, above the great majority of other sectors of 
the Brazilian economy, and also above the country’s GDP, 
which was of the order of 1%.

In 2012, the share of computer programs developed in 
the country (standard and taylor made) reached 34% of total 
Brazilian software market, reinforcing the upward trend that 
has been identified since 2004.

This market is operated by approximately 10,700 com-
panies, dedicated to the development, production and distri-
bution of software and services. From those companies that 
work in the development and production of software, about 
93 % are classified as micro and small enterprises.

Finance, Services and Telecom accounted for almost 50 
% of the user market, followed by Industry, Government and 
Commerce. In terms of growth, Commerce was the sector 
that had the largest increase in investments with positive 
variation of 50 % compared to 2012.

Mercado de Software / Software

Mercado de Hardware / Hardware

Mercado de Telecom / Telecom

Outros Serviços / Other Services

TI In-House / In-House TI (*) 

Mercado de Serviços / Services

9.485

35.300

109.000

5.800

54.000

15.449

Segmentação Mercado
Market Segmentation

Mercado Doméstico
Domestic Market

Mercado Exportação
Export Market

Mercado Total de TIC no Brasil – 2012 (Us$ Milhões)  /  Total ITC Market in Brazil – 2012 (Us$ Million)

Sub Total 24.934

Sub Total 204.100

Total Mercado TIC / Total Market ITC 229.034

183

186

--

571

--

2.061

2.244

757

3.001

9.668

35.486

109.000

6.371

54.000

17.510

Mercado Total
Total Market

27.178

204.857

232.035
(*) FOnte: idc - brascOn
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O Mercado Mundial de TI – 2012 (Us$ Bilhões)  /  IT World Market 2012 (Us$ Billion)

TOTAL - US$ 2.023 Bilhões (US$ Billion)

Reino Unido
US$110

Alemanha
US$101

China
US$173

Outros
US$537

Canadá
US$51

USA
US$638

Índia
US$40

Austrália
US$42

Japão
US$172

França
US$76

Brazil (7)

US$60,2

SERVIÇOS / SERVICES 33%HARDWARE 49% SOFTWARE 18%

Distribuição do Mercado de TI no Mundo  /  World IT Market Distribution

Mercado Latino Americano de TI em 2012  /  Latin America IT Market

O Mercado Mundial de Software e Serviços - 2012 (US$ Bilhões)  /  Software and Services Global Market - 2012 (US$ Billion)

O mercado mundial de Software e Serviços atingiu em 2012 
o valor de US$ 1.023 bilhões, e o Brasil subiu três posições 
no ranking mundial, passando ao 7º lugar com um mercado 
interno de US$ 24,934 bilhões.

The global Software and Services market reached 
the value of US$ 1.023 billion in 2012, and Brazil 
reached the 7th position in the world ranking with 
a domestic market of US$ 24,934 billion.

1º USA 399
2º Japão 92
3º UK 71
4º Alemanha 64
5º França 48
6º Canadá 31
7º BRASIL 24,934
8º China 23
9º Austrália 22

39%
9%
7%

6,3%
4,7%
3,1%
2,4%
2,2%
2,2%

10º Italia 21 2,1%
11º Holanda 21 2,1%
12º Espanha 16,2 1,6%
13º Suiça 15,9 1,6%
14º Índia 13,2 1,3%
15º Suécia 11,8 1,2%
16º Rússia 11,6 1,1%
17º Coreia 9,8 1,0%
18º ROW 118,9 11,6%

MERCADO TOTAL / TOTAL MARKET - US$122 BILHÕES

TOTAL US$1.023 | 100%   

              
Argentina
US$7,8

México
US$21

Colômbia
US$6,5

Brazil
US$60,2

O Brasil representa 49,1%
Brazilian participation

SERVIÇOS / SERVICES 33%HARDWARE 49% SOFTWARE 18%

Distribuição do Mercado de TI no Mundo  /  World IT Market Distribution

Mercado Latino Americano de TI em 2012  /  Latin America IT Market

O Mercado Mundial de Software e Serviços - 2012 (US$ Bilhões)  /  Software and Services Global Market - 2012 (US$ Billion)

O mercado mundial de Software e Serviços atingiu em 2012 
o valor de US$ 1.023 bilhões, e o Brasil subiu três posições 
no ranking mundial, passando ao 7º lugar com um mercado 
interno de US$ 24,934 bilhões.

The global Software and Services market reached 
the value of US$ 1.023 billion in 2012, and Brazil 
reached the 7th position in the world ranking with 
a domestic market of US$ 24,934 billion.

1º USA 399
2º Japão 92
3º UK 71
4º Alemanha 64
5º França 48
6º Canadá 31
7º BRASIL 24,934
8º China 23
9º Austrália 22

39%
9%
7%

6,3%
4,7%
3,1%
2,4%
2,2%
2,2%

10º Italia 21 2,1%
11º Holanda 21 2,1%
12º Espanha 16,2 1,6%
13º Suiça 15,9 1,6%
14º Índia 13,2 1,3%
15º Suécia 11,8 1,2%
16º Rússia 11,6 1,1%
17º Coreia 9,8 1,0%
18º ROW 118,9 11,6%

MERCADO TOTAL / TOTAL MARKET - US$122 BILHÕES

TOTAL US$1.023 | 100%   

              
Argentina
US$7,8

México
US$21

Colômbia
US$6,5

Brazil
US$60,2

O Brasil representa 49,1%
Brazilian participation

Nota: Os valores referem-se
aos mercados internos de cada
país, não sendo considerados 
os montantes de exportação.

Note: The values refer to domestic
markets of each country, not 
considering the export amounts.
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SERVIÇOS / SERVICES 15.449HARDWARE 35.300 SOFTWARE 9.485

O Mercado Basileiro de TI - 2012 (US$ Milhões)  /  IT Brazilian Market - 2012 (US$ Million)

DISTRIBUIÇÃO REGIONAL DO MERCADO BRASILEIRO DE TI   /  Regional Distribution of Domestic Market

MERCADO INTERNO TOTAL DE TI EM 2012 / TOTAL DOMESTIC IT MARKET - US$60.234 MILHÕES

 
 

Região

Norte

Centro-Oeste

Sudeste

Brasil

Nordeste

2,1%

13,5%

65,1%

100%

7,9%

2,2%

11,2%

64,7%

100%

8,5%

2,2%

13,6%

63,3%

100%

8,5%

Hardware Software Serviços
Region Hardware Software Services

Total
Total

Sul 11,4% 13,4% 12,4%

2,2%

13,0%

64,3%

100%

8,3%

12,2%

 

Norte
2,2%

Centro-Oeste
13,0%

Nordeste
8,3%

Sudeste
64,3%

Sul
12,2%
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78%

0,5%

21%
US$ 2.034
Desenvolvido no País
Domestic Development

2%
US$ 183
Mercado Exportação
Export Market

US$ 9.668
Total Software
Software Total
36%

MERCADO TOTAL
DE SOFTWARE
E SERVIÇOS

US$ 27.178
TOTAL SOFTWARE

AND SERVICES
MARKET

77%
US$ 7.451 
Desenvolvido no Exterior
Foreign Development 

Indicadores de Mercado e Evolução  2004-2012  (US$ bilhões)  /  Market Indicators and Evolution  2004-2012  (US$ billion)

US$ 13.688
Desenvolvido no País
Domestic Development

9,5%
US$ 1.681
Software sob Encomenda
Taylor Made Software

12%
US$ 2.061
Mercado Exportação
Export Market

US$ 80
Desenvolvido no Exterior
Foreign Development 

US$ 17.510
Total Serviços
Services Total
64%

2004 2005 2006

SOFTWARE
SERVIÇOS / SERVICES

2007 2008 2009 2010 20122011

24%

23%
22%

35%

2,4%

23,9%

12,6%

26,7%

4,07

1,93

5,25

2,16

6,59

2,5

7,93
11,09

3,92

10,84

4,52

13,53

5,51

15,14

6,3

17,5

9,673,19

Principais Indicadores do Mercado Brasileiro de Software e Serviços - 2012 (US$ milhões)
Main Brazilian Software and Services Market Indicators - 2012 (US$ million)

SERVIÇOS / SERVICES 33%HARDWARE 49% SOFTWARE 18%

Distribuição do Mercado de TI no Mundo  /  World IT Market Distribution

Mercado Latino Americano de TI em 2012  /  Latin America IT Market

O Mercado Mundial de Software e Serviços - 2012 (US$ Bilhões)  /  Software and Services Global Market - 2012 (US$ Billion)

O mercado mundial de Software e Serviços atingiu em 2012 
o valor de US$ 1.023 bilhões, e o Brasil subiu três posições 
no ranking mundial, passando ao 7º lugar com um mercado 
interno de US$ 24,934 bilhões.

The global Software and Services market reached 
the value of US$ 1.023 billion in 2012, and Brazil 
reached the 7th position in the world ranking with 
a domestic market of US$ 24,934 billion.

1º USA 399
2º Japão 92
3º UK 71
4º Alemanha 64
5º França 48
6º Canadá 31
7º BRASIL 24,934
8º China 23
9º Austrália 22

39%
9%
7%

6,3%
4,7%
3,1%
2,4%
2,2%
2,2%

10º Italia 21 2,1%
11º Holanda 21 2,1%
12º Espanha 16,2 1,6%
13º Suiça 15,9 1,6%
14º Índia 13,2 1,3%
15º Suécia 11,8 1,2%
16º Rússia 11,6 1,1%
17º Coreia 9,8 1,0%
18º ROW 118,9 11,6%

MERCADO TOTAL / TOTAL MARKET - US$122 BILHÕES

TOTAL US$1.023 | 100%   

              
Argentina
US$7,8

México
US$21

Colômbia
US$6,5

Brazil
US$60,2

O Brasil representa 49,1%
Brazilian participation

Apenas mercado interno sem considerar exportações
Domestic Market only not considering Export
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78%

0,5%

21%
US$ 2.034
Desenvolvido no País
Domestic Development

2%
US$ 183
Mercado Exportação
Export Market

US$ 9.668
Total Software
Software Total
36%

MERCADO TOTAL
DE SOFTWARE
E SERVIÇOS

US$ 27.178
TOTAL SOFTWARE

AND SERVICES
MARKET

77%
US$ 7.451 
Desenvolvido no Exterior
Foreign Development 

Indicadores de Mercado e Evolução  2004-2012  (US$ bilhões)  /  Market Indicators and Evolution  2004-2012  (US$ billion)

US$ 13.688
Desenvolvido no País
Domestic Development

9,5%
US$ 1.681
Software sob Encomenda
Taylor Made Software

12%
US$ 2.061
Mercado Exportação
Export Market

US$ 80
Desenvolvido no Exterior
Foreign Development 

US$ 17.510
Total Serviços
Services Total
64%

2004 2005 2006

SOFTWARE
SERVIÇOS / SERVICES

2007 2008 2009 2010 20122011

24%

23%
22%

35%

2,4%

23,9%

12,6%

26,7%

4,07

1,93

5,25

2,16

6,59

2,5

7,93
11,09

3,92

10,84

4,52

13,53

5,51

15,14

6,3

17,5

9,673,19

Principais Indicadores do Mercado Brasileiro de Software e Serviços - 2012 (US$ milhões)
Main Brazilian Software and Services Market Indicators - 2012 (US$ million)

• Mercado doméstico de US$ 9,485 bilhões.
• Crescimento de 53,5% em relação a 2011. 
• Representa 2,5% do mercado mundial.
• Exportação de US$ 183 milhões.
• Conta com 7.984 empresas dedicadas ao  
   desenvolvimento e à comercialização.

• Mercado doméstico de US$ 15,449 bilhões.
• Crescimento de 15,6 % em relação a 2011. 
• Representa 2,3 % do mercado mundial.
• Exportação de US$ 2,632 bilhões.
• Conta com 2.751 empresas dedicadas à 
   exploração econômica.

• Crescimento de 41,6 % em relação a 2011, 
 atingindo US$ 60,2 bilhões
• Brasil representa 49% da América Latina
• Brasil representa 3% do mercado mundial de TI
• 14,3 milhões de PC’s vendidos em 2012
• 72,6 milhões de computadores instalados em 2012
• 52 milhões de usuários de Internet com PC’s e 
    Notebooks em 2012

• Total Domestic Market of US$ 9,485 billion
• Growth of 53,5% over 2011
• Represents 2,5% of world market
• License export of  US$ 183 million
• 7.984 companies in the market

• Total Domestic Market of  US$ 15, 449 billion
• Growth of 15,6% over 2011
• Represents  2,3 % of world market
• Export of  US$ 2,632 billion
• 2.751 companies in the market

• Total IT Market of  US$ 60,2  billion
• Growth of 41,6% over 2011
• Represents 3 % of world market and 49 % of 
   L.A.  market
• Sales of  14,3  million  PC’s units
• Installed base of 72,6 million  PC’s
• 52 million internet users (PC’s and Notebooks)

INDICADORES GERAIS DE TISOFTWARE

O Mercado Brasileiro de Software e Serviços - 2012  /  Software and Services Brazilian Market - 2012

SERVIÇOS

GENERAL IT INDICATORSSOFTWARE SERVICES

As empresas do Setor de Softwares e Serviços - 2012  /  Companies from the Software and Services Sector - 2012

No ano de 2012 foram identificadas mais de 10.700 
empresas atuando no setor de software e serviços, 
sendo aproximadamente a metade dedicadas à distribuição 
e comercialização.

In the year of 2012, more than 10,700 companies 
were identified operating in the software and 
services industry, with about half devoted to the 
distribution and marketing.

Empresas / Companies

Desenvolvimento e Produção / Development and production

Distribuição e Comercialização / Distribution and marketing

Prestação de Serviços / Service

2.588

5.396

2.751

24,1%

50,2%

25,6%

Quantidade / Quantity Participação / Share

Total 10.735 100%

Considerando apenas o porte 
das empresas dedicadas à 
Produção e Desenvolvimento, 
que totalizam 2.588 empresas, 
estas podem ser divididas 
da seguinte maneira:

Considering only the size 
of companies engaged in 
production and development, 
totaling 2,588 companies, 
these can be divided 
as follows:

TOTAL DE EMPRESA (Total ): 10.302

Serviços / Services
Distribuição / Distribution
Desenvolvimento / Development

Micro Empresa (micro) 43,8 %
Pequena Empresa (small) 49,6 %
Média Empresa (medium) 5,3 %
Grande Empresa (large) 1,3 %

9Brazilian Software Market - Scenario and Trends - 2013



• Mercado doméstico de US$ 9,485 bilhões.
• Crescimento de 53,5% em relação a 2011. 
• Representa 2,5% do mercado mundial.
• Exportação de US$ 183 milhões.
• Conta com 7.984 empresas dedicadas ao  
   desenvolvimento e à comercialização.

• Mercado doméstico de US$ 15,449 bilhões.
• Crescimento de 15,6 % em relação a 2011. 
• Representa 2,3 % do mercado mundial.
• Exportação de US$ 2,632 bilhões.
• Conta com 2.751 empresas dedicadas à 
   exploração econômica.

• Crescimento de 41,6 % em relação a 2011, 
 atingindo US$ 60,2 bilhões
• Brasil representa 49% da América Latina
• Brasil representa 3% do mercado mundial de TI
• 14,3 milhões de PC’s vendidos em 2012
• 72,6 milhões de computadores instalados em 2012
• 52 milhões de usuários de Internet com PC’s e 
    Notebooks em 2012

• Total Domestic Market of US$ 9,485 billion
• Growth of 53,5% over 2011
• Represents 2,5% of world market
• License export of  US$ 183 million
• 7.984 companies in the market

• Total Domestic Market of  US$ 15, 449 billion
• Growth of 15,6% over 2011
• Represents  2,3 % of world market
• Export of  US$ 2,632 billion
• 2.751 companies in the market

• Total IT Market of  US$ 60,2  billion
• Growth of 41,6% over 2011
• Represents 3 % of world market and 49 % of 
   L.A.  market
• Sales of  14,3  million  PC’s units
• Installed base of 72,6 million  PC’s
• 52 million internet users (PC’s and Notebooks)

INDICADORES GERAIS DE TISOFTWARE

O Mercado Brasileiro de Software e Serviços - 2012  /  Software and Services Brazilian Market - 2012

SERVIÇOS

GENERAL IT INDICATORSSOFTWARE SERVICES

As empresas do Setor de Softwares e Serviços - 2012  /  Companies from the Software and Services Sector - 2012

No ano de 2012 foram identificadas mais de 10.700 
empresas atuando no setor de software e serviços, 
sendo aproximadamente a metade dedicadas à distribuição 
e comercialização.

In the year of 2012, more than 10,700 companies 
were identified operating in the software and 
services industry, with about half devoted to the 
distribution and marketing.

Empresas / Companies

Desenvolvimento e Produção / Development and production

Distribuição e Comercialização / Distribution and marketing

Prestação de Serviços / Service

2.588

5.396

2.751

24,1%

50,2%

25,6%

Quantidade / Quantity Participação / Share

Total 10.735 100%

Considerando apenas o porte 
das empresas dedicadas à 
Produção e Desenvolvimento, 
que totalizam 2.588 empresas, 
estas podem ser divididas 
da seguinte maneira:

Considering only the size 
of companies engaged in 
production and development, 
totaling 2,588 companies, 
these can be divided 
as follows:

TOTAL DE EMPRESA (Total ): 10.302

Serviços / Services
Distribuição / Distribution
Desenvolvimento / Development

Micro Empresa (micro) 43,8 %
Pequena Empresa (small) 49,6 %
Média Empresa (medium) 5,3 %
Grande Empresa (large) 1,3 %

Divisão Por Segmento – US$ Milhões  /  Division by Segment – US$ Million

Aplicativos / Applications

Sistemas Operacionais / Operational Systems

434,8

383,2

42%

37%

Mercado Participação
ShareMarket

Ferramentas de Desenvolvimento / Development Tools 83,6 8%

Banco de Dados / Database 30,9 3%

Servidores / Servers 29,6 3%

Integração Gráfica 13,1 1,5%

Linguagens de Programação / Programming Language 5,1 0,5%

Outros / Others 52,3 5%

Total 787,0 1.033 100%

Segmentação
Segmentation

A Exportação de Software e Serviços – 2012 US$ Milhões  /  Software and Services Export – 2012 US$ Million

Software / Software 183 6,5%

Serviços sob Plataformas / Services for Plataforms 599 21,3%

Volume Participação
ShareMarket

Body Shopping / Body Shopping 16 0,5%

Consultoria / Consultancy 77 2,7%

Desenvolvimento  - Teste de Sistemas  / System Test 121 4,3%

Business Process Outsourcing  /  BPO 127 4,5%

Gerenciamento de Infraestrutura / Infrastructure Management 207 7,4%

Desenvolvimento - Manutenção de Sistemas / System Maintenance 332 11,8%

Desenvolvimento - Projeto de Sistemas / System Project 582 20,8%

Outros Serviços / Others Services 571 20,2%

Total Software e Serviços / Software & Services Total 2.815 100%

Exportação
Export

FOnte: idc - brascOn
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O uso de Open Source 
tem sido uma solução alternativa 
para empresas com orçamento 

reduzido para compra de licenças 
de software principalmente pelo baixo 
custo de implantação, porém, esse 

baixo custo pode se tornar uma 
armadilha dependendo de 

quem ou como foi feita 
a implantação.

O mercado brasileiro de Open Source - 2012

Open Source Brazilian Market - 2012
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O Mercado Brasileiro de Open Source  - 2012  /  Open Source Brazilian Market  – 2012

Divisão Por Classe – Us$ Bilhões  /  Division by Class – Us$ Billion

(*) estes serviços são aqueles relacionados estritamente ao software exportado

Exportação

Software / Software

Serviços e Licenças / Services and Licenses

123

369

25%

75%

+11,8%

+19%

Volume (U$ milhões) Participação (%) Variação 2010 / 2009
Export Participation (%) Variation 2010 / 2009

A Exportação de TI  - 2012  /  Software and Services Export – 2012 

Total 492 100% +17,1%

Segmentação

Software / Software

Serviços / Services

9.668

17.510

216

817

2,23%

4,66%

Mercado Total Open Source Participação
Segmentation Total Market Share

Total 27.178 1.033 3,79%

Divisão Por Mercado – US$ Milhões  /  Division by Market – US$ Million

Clientes

Governo / Government

Finanças / Finances

733,3

92,9

Mercado
Clients Market

Indústria / Industry 76,4

Outros / Others 42,3

Total 1.033

71%

9%

Participação
Share

7,5%

Serviços / Services 41,3 4%

Telecom 46,5 4,5%

4%

100%

Além dos valores de exportação apontados 
na tabela acima, há um outro conjunto de serviços 
relacionados à TIC que são fornecidos por empresas 
sediadas no país a clientes no exterior que, como 
não fazem parte da série histórica que a ABES 
vem tabulando no estudo “Mercado Brasileiro de 
Software – Panorama e Tendências” desde 2004, 
serão mostrados em separado.
 
Incluem-se neste grupo a exportação diversos serviços 
contratados sob encomenda para desenvolvimento 
de projetos, testes, suporte ou serviços de help desk, 
e outros serviços específicos. Estes serviços foram 
responsáveis por um volume de exportações de 
U$ 1,465 bilhões em 2011. 

Besides the export figures indicated in the table 
above, there is another set of ICT-related services 
that are provided by companies based in the 
country to overseas customers, as not part of the 
series that comes ABES tabulating the study 
"Brazilian Market Software - Overview and Trends 
"since 2004, are shown separately.
 
Included in this group several export contracted 
services for custom project development, testing, 
support or help desk services, and other specific 
services. These services accounted for an export 
volume of U.S. $ 1.465 billion in 2011.

Cotação do dólar médio anual usado no estudo / Average dollar exchange rate

R$ / U$ 1,767 1,674

2010 2011

Divisão Por Segmento – US$ Milhões  /  Division by Segment – US$ Million

Aplicativos / Applications

Sistemas Operacionais / Operational Systems

434,8

383,2

42%

37%

Mercado Participação
ShareMarket

Ferramentas de Desenvolvimento / Development Tools 83,6 8%

Banco de Dados / Database 30,9 3%

Servidores / Servers 29,6 3%

Integração Gráfica 13,1 1,5%

Linguagens de Programação / Programming Language 5,1 0,5%

Outros / Others 52,3 5%

Total 787,0 1.033 100%

Segmentação
Segmentation

A Exportação de Software e Serviços – 2012 US$ Milhões  /  Software and Services Export – 2012 US$ Million

Software / Software 183 6,5%

Serviços sob Plataformas / Services for Plataforms 599 21,3%

Volume Participação
ShareMarket

Body Shopping / Body Shopping 16 0,5%

Consultoria / Consultancy 77 2,7%

Desenvolvimento  - Teste de Sistemas  / System Test 121 4,3%

Business Process Outsourcing  /  BPO 127 4,5%

Gerenciamento de Infraestrutura / Infrastructure Management 207 7,4%

Desenvolvimento - Manutenção de Sistemas / System Maintenance 332 11,8%

Desenvolvimento - Projeto de Sistemas / System Project 582 20,8%

Outros Serviços / Others Services 571 20,2%

Total Software e Serviços / Software & Services Total 2.815 100%

Exportação
ExportMercado Brasileiro de Software - Panorama e Tendências - 201312



PartICIPação Do oPen SourCe 
no MerCaDo BraSILeIro 
De Software e ServIçoS

Nesta atualização, a IDC adotou como base o resultado do 
mesmo estudo realizado em 2012, buscando informações no 
mercado de TIC no Brasil e nos estudos elaborados pela IDC 
local e mundialmente.

A IDC se deparou com a mesma dificuldade de anos ante-
riores: não existe estatística/número oficial de downloads para 
que se possa estimar a quantidade de licenças de Software 
Open Source em uso no Brasil. 

A partir da atualização dos números sobre o mercado 
de Software no Brasil a IDC apurou que o mercado de Open 
Source (software + serviços) se manteve praticamente estável 
em participação, com 3,79% de representatividade no mer-
cado total de Software e Serviços no Brasil em 2012, contra 
3,67% em 2011.

Observa-se que o governo, que é o maior usuário desta 
modalidade de licenciamento, tem planos de investimento em 
projetos que utilizam Open Source e como tem que contratar 
um produto com suporte, também contratará serviços, contri-
buindo para o aumento das receitas.

O uso de Open Source tem sido uma solução/alternativa 
para empresas com orçamento reduzido para compra de licen-
ças de software principalmente pelo baixo custo de implanta-
ção, porém, esse baixo custo pode se tornar numa armadilha 
dependendo de quem ou como foi feita a implantação. Pro-
blemas podem surgir no curto prazo, demandando parceiros 
qualificados para a implantação, treinamento e consultoria.

força De traBaLho no MerCaDo 
De oPen SourCe no BraSIL

De acordo com a percepção das empresas entrevistadas, 
não há profissionais em número suficiente para atender à atu-
al demanda de serviços em Open Source, provocando insegu-
rança em algumas empresas privadas na decisão pela adoção 
de soluções neste modelo de negócios.

Como as empresas do setor normalmente atuam nos dois 
modelos de negócio, é sempre difícil estimar a dimensão da 
força de trabalho dedicada exclusivamente, mas foi possível  
apurar que houve um pequeno acréscimo de profissionais ca-
pacitados a desempenhar tarefas no mundo do Open Source, 
no desenvolvimento, suporte, consultoria, treinamento, etc. 
Do total, estima-se que há uma concentração de profissio-
nais envolvidos nas atividades de desenvolvimento, suporte 
e produção, cerca de 82%, enquanto 18% desse universo 
destinam-se às atividades de negócios e administração.

PaPeL Do Governo

O Governo vem investindo muito no desenvolvimento do 
Open Source no Brasil e já colheu muitos benefícios, entre 
eles podemos destacar a integração de comunidades brasi-
leiras com comunidades de outros países para criar, de forma 
colaborativa, plataformas de desenvolvimento. O que ainda 
falta é a avaliação de maneiras para obter maior apoio da 
iniciativa privada de modo a incentivar a construção de um 
mercado atuante e gerador de mais riqueza para o país.

ParticiPation in the Brazilian 
Market oPen Source Software 
and ServiceS

In this update, IDC analysis was based on the result of 
the same study in 2012, seeking information on the ICT mar-
ket in Brazil and the studies by IDC and local world.

IDC encountered the same difficulty in previous years: 
there is no statistical / official number of downloads so the 
amount of licenses of Open Source Software in use in Brazil 
can be estimated.

From the update of the numbers on the Software Market 
in Brazil IDC found that the Open Source market (software 
+ services) remained stable in participation, with a repre-
sentativeness of 3.79 % of the total Brazilian Software and 
Services market in 2012 , against 3.67 % in 2011.

It is observed that the government, which is the largest 
user of this type of licensing, has plans to invest in projects 
using Open Source and have to hire as a supported product 
also hire services, contributing to the increase in revenues.

The use of Open Source has been a solution/alternative 
for companies with low budget to purchase software licenses 
mainly by low deployment cost , but this cost can become a 
trap depending on who or how it was made the deployment 
. Problems may arise in the short term, requiring qualified 
partners for implementation, training and consulting.

workforce in the Market 
of oPen Source in Brazil

According to the perception of the companies inter-
viewed,  thereare no professionals in sufficient numbers to 
meet the current demand for services in Open Source, caus-
ing insecurity in some private companies in the decision to 
adopt solutions in this business model.

As sector companies usually operate in the two business 
models , it is always difficult to estimate the size of the 
workforce dedicated exclusively, but it was found that there 
was a small increase of trained professionals to perform 
tasks in the world of Open Source, in development, sup-
port, consulting, training, etc. Of the total, it is estimated 
that there is a concentration of professionals involved in 
development, production and support activities, about 82 
%, while 18 % of this universe are intended for business 
activities and management.

role of GovernMent

The Government has heavily invested in the develop-
ment of Open Source in Brazil and has reaped many ben-
efits; among them we highlight the integration of Brazilian 
communities with communities of other countries to create, 
collaboratively, development platforms. What remains is the 
evaluation of ways to get more support from the private sec-
tor in order to encourage the construction of an active mar-
ket and generating more wealth for the country.
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MotivatorS / inhiBitorS in the adoPtion 
of oPen Source

Respondents believe that Open Source is an alternative 
for companies that do not have enough budgets to purchase 
software licenses. In the report of successful cases it is 
observed that the greater driver is cost reduction, which 
occurs in some cases. The economy is relative to each com-
pany considering its features, management profile and so-
lutions chosen.

If a solution for Open Source does not have a strong 
community that supports and fosters the development of en-
hancements and support, it is natural that customers/users 
would seek for alternatives, which in this case will be the 
adoption of licensed software in the traditional model.

To offer reliability, security, credibility in the product, 
the communities would need support areas and deliver with 
regularity: security patches, support with resolution capacity, 
SLA, enhancements, new features, etc. Only by creating a 
structure similar to the traditional support services the cus-
tomer will be conquered.

MethodoloGy

IDC interviewed companies from different market seg-
ments, users and solution providers, as well as managers of 
Open Source communities, and other sources of information 
that showed different aspects in the analysis of this seg-
ment. As part of the methodology, the IDC considered sec-
ondary information obtained from internal studies conducted 
by IDC in Brazil and in the world beyond the collection and 
analysis of data available in the market.

MotIvaDoreS/InIBIDoreS na aDoção 
De oPen SourCe

Os entrevistados acreditam que Open Source é uma alter-
nativa para empresas que não têm orçamento suficiente para 
comprar licenças de software. No relato de casos de sucesso 
observa-se que o maior motivador é a redução de custo, que 
em alguns casos ocorre. A economia conseguida é relativa 
a cada empresa, considerando suas características, perfil de 
gestão e soluções escolhidas.

Se uma solução em Open Source não tem uma comunida-
de forte que apoie e fomente o desenvolvimento de melhorias 
e do suporte, é natural que os clientes/usuários procurem al-
ternativas, que neste caso será a adoção de software licencia-
do no modelo tradicional.

Para oferecer confiabilidade, segurança, credibilidade no pro-
duto, as comunidades precisam estruturar as áreas de suporte e 
entregar com periodicidade: patches de segurança, suporte com 
capacidade de resolução, SLA, melhorias, novas funcionalida-
des, etc. Somente criando uma estrutura similar ao atendimento 
de suporte tradicional se poderá conquistar os clientes.

MetoDoLoGIa

A IDC entrevistou empresas de diferentes segmentos do 
mercado, usuários e provedores de solução, bem como ges-
tores de comunidades de Open Source, além de outras fon-
tes de informação que apresentaram diferentes aspectos na 
análise deste segmento. Ainda como parte da metodologia, a 
IDC considerou informações secundárias obtidas a partir de 
estudos internos realizados pela IDC no Brasil e no Mundo, 
além da coleta e análise de dados disponíveis no mercado.
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1) aMérICa LatIna vaI BuSCar o CreSCIMen-
to naS neCeSSIDaDeS De Inovação e na 3ª 
PLataforMa: Serão oS fatoreS que Leva-
rão a reGIão a ter CreSCIMento eM tI Su-
PerIor à MéDIa GLoBaL eM 2013.

	 •	Uma	região	em	busca	de	novas	fronteiras	de	crescimento.
	 •	A	 demanda	 doméstica,	 uma	 economia	 resistente	 e	

uma classe média crescente irão impulsionar o cresci-
mento econômico de curto prazo em 2013.

	 •	Desafios	 estruturais,	 no	 entanto,	 podem	prejudicar	 o	
crescimento de longo prazo. 

	 •	A	inovação	tecnológica	vai	se	tornar	um	mantra	para	o	
aumento da produtividade a longo prazo.

	 •	O	momento	da	3ª	Plataforma	 irá	 definir	 a	 indústria,	
acelerando seu crescimento, reestruturando o ecossiste-
ma de parceiros e expandindo os padrões de consumo.

2)  a exPLoSão DoS DISPoSItIvoS MóveIS vaI 
tranSforMar MoDeLoS e PreçoS DaS 
tIC’S: MaIS Da MetaDe Do CreSCIMento Da 
InDúStrIa De tI  vIrá De SMartPhoneS e 
taBLetS.

	 •	Mobilidade	levará	a	uma	mudança	profunda	nos	inve-
timentos no mercado de TI.

	 •	Em	2013,	a	venda	de	smartphones	e	 tablets	deverá	
crescer muito acima dos demais produtos e será respon-
sável por 23% de todas as vendas de TI.

	 •	Uma	mudança	fundamental	na	fixação	de	preços	vai	
surgir em 2013.

	 •	Conteúdo	virá	pré-instalado	nos	dispositivos	e	os	pre-
ços dos tablets serão significativamente reduzidos.

	 •	A	 facilidade	de	uso	 vai	 contrastar	 com	as	preocupa-
ções de pirataria.

	 •	Esta	 combinação	 irá	 resultar	 em	 receitas	 adicionais	
para prestadores de serviços.

3) MuLtI-DevICe e BYoD PoDeM SurPreenDer 
o  MerCaDo: MaIS De 9 MILhõeS De SMar-
tPhoneS e taBLetS aDICIonaDoS à BaSe 
InStaLaDa SoB a MoDaLIDaDe BYoD.

	 •	A	taxa	de	crescimento	da	mobilidade	acelera	uso	mul-
ti-screen/multi-device e BYOD.

	 •	Mais	de	50%	de	todos	os	trabalhadores	vão	usar	um	
dispositivo móvel para negócios em 2013.

	 •	Uma	em	cada	duas	organizações	permitirá	que	dispo-
sitivos pessoais sejam usados para negócios.

	 •	Embora	minoria	até	hoje,	em	2013	três	em	cada	qua-
tro empresas terão de reavaliar sua estratégia de geren-
ciamento de mobilidade, impactando nos fornecedores e 
na indústria.

	 •	Fornecedores	vão	sentir	os	efeitos	em	sistemas	opera-
cionais, gestão de software, desenvolvimento de aplicati-
vos, arquitetura de Data Center e segurança.

1) latin aMerica will PurSue Growth Be-
hind 3rd PlatforM and innovation needS: 
factorS of Growth of it in the reGion Su-
Perior than the GloBal averaGe in 2013.

	 •	A	region	in	search	for	new	growth	frontiers.
	 •	A	 shock-resistant	 economy,	 domestic	 demand	 and	

middle-class riches will fuel short-term economic 
growth in 2013.

	 •	Structural	 challenges,	 however,	 hinder	 long-term	
growth.

	 •	Technological	 innovation	 will	 become	 a	 mantra	 for	
long-term productivity increases.

	 •	The	3rd	Platform	journey	will	define	the	industry,	ac-
celerating the growth, re-shaping the partner ecosystem 
and expanding consumption patterns.

2) MoBile exPloSion will define ict, tranS-
forMinG PricinG ModelS:  More than half 
of the Growth coMeS froM SMartPhoneS 
and taBletS.

	 •	Mobility	drives	a	profound	change	in	IT	market	spending.
	 •	During 2013, smartphones and tablets will grow far 

more than other products and will generate 23% of all 
IT sales.

	 •	A fundamental change in pricing will emerge in 2013.
	 •	Content as a subsidy to the device will emerge and 

tablet price points will significantly reduce.
	 •	Ease of use will contrast with piracy concerns.
	 •	Combined data services and content pricing models 

will result in added revenues for service providers.

3) Multi-device and Byod will catch the 
Market unPrePared: 9+ Million SMart-
PhoneS and taBletS added to inStalled 
BaSe under Byod Modality.

	 •	The rate of mobility explosion accelerates multi-
screen/multi-device and BYOD usage.

	 •	More than 50% of all workers will use a mobile device 
for business in 2013.

	 •	1 in 2 organizations will enable personal-liable de-
vices for business use.

	 •	Although a minority until today, in 2013, 3 in 4 com-
panies will need to reevaluate their mobility manage-
ment strategy, impacting industry supply and demand.

	 •	Suppliers will see effects in device OS, manage-
ment SW, app development, data-center architec-
ture, and security. 

Tendências do mercado de Software e Serviços

Software and Services Market Trends
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4)  CanIBaLIzação De DISPoSItIvoS CreSCerá 
MaIS que o MerCaDo De PCS: SeIS eM CaDa 
Dez DoS 130 MILhõeS De DISPoSItIvoS 
(CoMPutaDoreS, taBLetS e SMartPhoneS) 
venDIDoS eM 2013 Serão SMartPhoneS.

	 •	O	impacto	da	explosão	de	smartphones	e	tablets	será	
devastador para outras categorias.

	 •	Desktops	continuarão	a	encolher,	enquanto	notebooks	
terão um crescimento moderado de 8%.

	 •	Mercado	de	câmeras	digitais	vai	encolher	por	volta	de	
2 milhões de unidades em 2013.

	 •	O	número	médio	de	impressoras	em	casas	vai	diminuir.
	 •	Monitores	de	PC	sem	sintonizador	de	TV	vão	mostrar	

declínios de dois dígitos.
	 •	Canibalização	de	dispositivos	também	terá	impacto	so-

bre o ecossistema de serviço, com receitas passando de 
“quebra e manutenção”  para “substituição”.

	 •	Suporte	e	serviços	de	manutenção	vão	crescer	muito	
abaixo que a média da indústria de TI.

5) “CLouD MarketS” eMerGIrão: 16% DaS 
eMPreSaS terão SeuS e-MaIL na nuveM 
até o fInaL De 2013. 

	 •	Em	2012	a	“Nuvem”	passou	de	consciência	a	consi-
deração.	A	“Nuvem”	pública	chegará	US$	647	milhões	
em 2013.

	 •	Em	2013	vários	“Mercados	Nuvem”	vão	surgir.
	 •	E-mail	 e	 portal	 Web	 já	 estão	 nos	 primeiros	 lugares.	

Armazenamento de dados segue de perto.
	 •	Em	 2013	 outras	 atividades	 vão	 se	 tornar	 mercados	

“Nuvem”: gestão de talentos, desenvolvimento de apli-
cações, empresa social, entre outros.

	 •	CIO’s	vão	decidir	com	base	no	valor	percebido	do	ne-
gócio em relação ao custo/risco, impactando orçamen-
tos e prazos.

6) a ConSCIênCIa Da BIG Data SurGIrá: uM a 
CaDa trêS ProjetoS De BIG Data Irá en-
voLver a DeSCoBerta De DaDoS e SoLu-
çõeS De anáLISe Durante 2013.

	 •	Com	o	universo	digital	crescendo	50%	em	2013,	uma	
em cada três empresas vão investir em Big Data para tra-
tar questões de valor, volume, variedade ou velocidade.

	 •	Companhias	vão	perceber	a	necessidade	de	compre-
ender a mudança de tecnologia e as implicações no 
negócio.

	 •	As	empresas	vão	começar	com	otimização	da	infraes-
trutura.

	 •	A	 segunda	prioridade	 será	a	organização	e	gerencia-
mento de dados.

	 •	Investimentos	em	Big	Data	atingirão	480	milhões	de	
dólares em 2013.

7) a tranSforMação DoS Data Center Con-
tInuará, IMPuLSIonaDa PeLa 3ª PLata-
forMa: 60% DaS 3.500 MaIoreS eMPreSaS 
Irão ConStruIr, exPanDIr ou tranSfor-
Mar SeuS Data Center.

	 •	A	3ª	Plataforma	irá	afetar	o	modo	como	as	tecnologias	
de Data Center são distribuídas e consumidas.

	 •	Aumento	 da	 utilização	 de	 infraestrutura	 convergente	
será a via rápida para “Nuvem” privada.

	 •	A	disponibilidade	em	ambientes	virtuais	chegará	a	60	
% de penetração.

	 •	Segurança	homogênea	entre	os	domínios	público	e	privado	
vai	alimentar	investimentos	da	ordem	de	US$	445	milhões.

4) device canniBalization will exPand well 
Beyond PcS: 6 out of 10 of 130 Million 
coMPutinG deviceS (PcS, taBletS, SMart-
PhoneS) Sold in 2013 will Be SMart-
PhoneS. 

	 •	The impact of tablet and smartphone explosion will 
be devastating to other categories.

	 •	Desktops will continue to shrink, while notebooks will 
only show moderate growth of 8%.

	 •	Digital still cameras market will shrink by 2 million 
units in 2013.

	 •	Average number of printers in homes will decline.
	 •	PC monitors with no TV tuner will show double digit 

declines.
	 •	Device cannibalization will also impact the expanded 

services ecosystem, with revenues moving from break 
and fix to replacement.

	 •	The IT support and maintenance services market will 
grow  slower than the average of the IT industry

5) cloud MarketS will eMerGe froM work-
loadS: 16%ProPortion of coMPanieS that 
will have their e-Mail on the cloud By 
the end of 2013.

	 •	In 2010-2012, Cloud moved from awareness to con-
sideration. Public cloud will reach $647 M in 2013.

	 •	In 2013 several ‘Cloud markets’ will emerge.
	 •	Email and Web portal are already first. Data ware-

housing closely follows. 
	 •	In 2013 other workloads will become Cloud markets: 

analytics, talent management, application develop-
ment, social enterprise. 

	 •	CIOs will prioritize based on perceived business value 
vs. cost/risk,  impacting budgets and time frames.

6) awareneSS of BiG data will SurGe: 1 in 3 
BiG data ProjectS will involve data diS-
covery and analyticS SolutionS durinG 
2013.

	 •	With the digital universe growing 50% in 2013, one 
in three companies will invest in big data to address 
Value, Volume, Variety, or Velocity issues.

	 •	Companies will realize the need to understand the 
technology shift and the business implications.

	 •	Companies will start with infrastructure optimization.
	 •	The second priority will be data organization and 

management.
	 •	Big Data investments will reach 480 million dollars in 

2013.
 
7) datacenter tranSforMation will con-

tinue, fueled By 3rd PlatforM: 60% of 
the 3,500 larGeSt enterPriSeS are Build-
inG, exPandinG and tranSforMinG their 
datacenter.

	 •	3rd Platform adoption will impact how datacenter 
technologies are deployed and consumed.

	 •	Increased use of converged infrastructure as a rapid 
inroad to private Cloud. 

	 •	High availability on virtualized environments as virtu-
alization reaches 60% penetration. 

	 •	Homogeneous security across public and private do-
mains fuels $445 M investment. 
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	 •	Internet	de	alta	velocidade	será	implantada	em	uma	de	
cada três empresas em 2013.

	 •	Crescimento	de	serviços	de	Data	Center	vai	continuar,	
podendo atingir 3 bilhões de dólares em 2013.

	 •	O	Data	Center	da	nuvem	irá	crescer	de	fora	para	den-
tro, em busca de homogeneização de todo o gerencia-
mento de ativos de TI.

8) aS InDúStrIaS InteLIGenteS vão Gerar 
CaMaDaS, MétrICaS e InteGração De Da-
DoS e funCIonaLIDaDeS na 3ª PLataforMa: 
65% DoS BanCoS, faBrICanteS ou varejIS-
taS avaLIarão SoLuçõeS InteLIGenteS eM 
2013 (20% DeLaS na “nuveM”).

	 •	Tecnologias	orientadas	para	a	indústria	serão	adotadas	
na 3ª Plataforma.

	 •	Gestão	integrada	de	riscos	e	experiência	do	cliente.
	 •	Controle	de	qualidade	e	monitoramento	inteligente	da	

cadeia de suprimentos na indústria transformadora.
	 •	Gerenciamento	da	cadeia	de	valor	no	varejo.
	 •	Serviços	inteligentes	para	o	cidadão,	gestão	de	trans-

porte e integração entre agências do governo.

9) o foCo DoS CIo’S Irá MuDar: uM eM CaDa 
CInCo CIo’S Irá IMPLeMentar novoS Pa-
DrõeS De MétrICaS Para aCoMPanhar aS 
oPeraçõeS De tI eM 2013.

	 •	A	inovação	estará	no	centro	da	agenda	dos	CIO’s.
	 •	A	estratégia	dos	CIO’s	vai	migrar	de	“alinhar	a	TI	ao	

negócio” para “tornar-se” o negócio. 
	 •	25%	dos	CIO’s	vão	priorizar	o	fomento	da	inovação	em	

TI, tornando-a mais estratégica.
	 •	A	mudança	para	o	Diretor	de	Inovação	(Chief	Innovation	

Officer) será sentida em muitos aspectos da operação de TI. 
	 •	O	investimento	em	TI	será	ligado	à	estratégia	do	negócio.
	 •	Competências	relacionadas	à	3ª	Plataforma	cada	vez	

mais procuradas.

10) eCoSSISteMaS ConfLItanteS ContInua-
rão a roMPer a traDIção DoS forneCe-
DoreS: 70 % DaS eMPreSaS Irão avaLIar 
a MuDança Para novoS ParCeIroS Prefe-
renCIaIS De tI eM 2013.

	 •	A	 previsão	 de	 troca	 de	 fornecedores,	 apontada	 pelo	
IDC nos últimos dois anos se tornou realidade e vai con-
tinuar em 2013.

	 •	A	“Nuvem”	vai	impactar	nos	fluxos	de	receita	,	nos	ci-
clos e na econom ia de escala, aumentando a importân-
cia das telecomunicações, especialmente para as PME.

	 •	Telecomunicações	e	varejo	vão	convergir	em	mobilida-
de, com mais serviços, conteúdos e aplicativos.

	 •	Soluções	 para	 indústria	 inteligente	 vão	 exigir	 uma	
consolidação de fornecedores verticais de soluções 
para indústria.

	 •	Com	o	aumento	da	consolidação	do	canal,	as	opor-
tunidades favorecerão competência, colaboração e va-
lor agregado.

	 •	High-speed ethernet deployed by 1 in 3 companies 
in 2013.

	 •	Datacenter services growth continues, reaching 3 bil-
lion dollars in 2013. 

	 •	The Cloud datacenter will grow from the outside-in, 
seeking homogenization of all IT asset management 
across all datacenter workloads.

8) intelliGent induStrieS will add layerS, 
MetricS, inteGration of 3rd PlatforM 
MaShuPS: 65% BankS, ManufacturerS or 
retailerS evaluatinG SMart SolutionS in 
2013 (20% of theM on the cloud).

	 •	Smarter, industry-oriented technologies will be 
adopted on the 3rd Platform.

	 •	Integrated risk management and smart customer ex-
perience.

	 •	Smart quality control and supply chain monitoring in 
manufacturing. 

	 •	Value-chain management in retail. 
	 •	Smart citizen services, transport management, and 

cross-agency integration in government.

9) cio ProfeSSional focuS will tranSforM: 1 
in 5 cioS that will iMPleMent new Metric 
StandardS to track it oPerationS in 2013.

	 •	Innovation is at the center of the CIO agenda. 
	 •	CIOs strategy moving from aligning IT to business to 

‘becoming’ the business. 
	 •	25% of CIOs prioritize fostering innovation with IT and 

making IT more strategic. 
	 •	The move to Chief Innovation Officer will be felt in 

many aspects of the IT operation.
	 •	IT investment link to strategy. 
	 •	3rd Platform competencies increasingly sought after.

10) collidinG ecoSySteMS will continue diS-
ruPtinG SuPPlier landScaPe: 70% coM-
PanieS that will evaluate a Shift to new 
Preferred it PartnerS durinG 2013. 

	 •	IDC’s	prediction	of	supplier	disruption	in	the	last	two	
years has become true and will continue in 2013. 

	 •	Cloud		will	impact	revenue	streams,	cycles,	and	econ-
omies of scale. With Cloud, Telcos will gain importance 
in SMB. 

	 •	Telco	and	retail	will	converge	in	mobility,	with		more	
services, content, and apps. 

	 •	Intelligent	 industry	 solutions	 will	 require	 a	 consoli-
dation of cross-industry and vertical-industry solution 
vendors. 

	 •	With	increasing	consolidation	of	the	channel,	shrink-
ing opportunities will favor competency, collaboration, 
and value-add.
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Produção Local Sob Encomenda / Taylor Made Software 1.681 9,5% +12,3%

Serviços Mercado Local / Services Domestic Market 13.688 78,0% +16,6%

Serviços para Exportação / Services Export 2.061 12,0% +12,4%

Desenvolvido no Exterior / Foreign Development 80 0,5% +9,6%

Sub Total Serviços / Services Subtotal 17.510 100% +15,6%

O Mercado Brasileiro de Software e Serviços – 2012 (US$ Milhões)  /  Brazilian Software and Services Market – 2012 (US$ Million)

Divisão por Origem do Software/Serviço /  Market by Origin

Origem

Produção Local / Domestic Production

Produção Local para Exportação / Domestic Production for Export

2.034

183

21,0%

2,0%

+64,0%

+48,7%

Volume Participação 2012 / 2011Origin Volume Share

Desenvolvido no Exterior / Foreign Development 7.451 77,0% +50,9%

Total de Software e Serviços / Software and Services Total 27.178 --- +26,7%

Sub Total Software / Software Subtotal 9.668 100% +53,5%

Outsourcing / Outsourcing 4.957 28,2% +4,1%

Suporte / Support Services 3.855 22,0% +26,7%

Treinamento / Training 413 2,4% +4,0%

Serviços para Exportação / Services Export 2.061 12,0% +12,4%

Software Sob Encomenda /  Taylor Made Software 1.681 9,5% +12,3%

Consultoria e Planejamento / Consultancy & Planning 1.514 8,6% +4,1%

Integração de Sistemas /  System integration 3.029 17,3% +40,7%

Sub Total Serviços / Services Subtotal 17.510 100% +15,6%

Aplicativos / Applications

Ambientes de Desenvolvimento / Development Enviroments

4.079

3.105

42,0%

32,0%

+64,1%

+78,1%

Volume Participação
Volume Share

Infraestrutura e Segurança / Infrastructure and Security 2.301 24,0% +18,1%

Produção Local para Exportação / Domestic Production for Export 183 2,0% +48,7%

Total de Software e Serviços / Software and Services Total 27.178 --- +26,7%

Sub Total Sofwtare / Software Subtotal 9.668 100% +53,5%

Segmentação do Mercado Brasileiro de Software e Serviços / Software and Services Brazilian Market Segmentation

Segmento
Segment 2011 / 2010
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O Mercado Brasileiro de Software e Serviços – 2012 (US$ Milhões)  /  Brazilian Software and Services Market – 2012 (US$ Million)

Governo / Government

Comércio / Commerce

1.083

793

9,7%

7,1%

+43,4%

+50,1%

Óleo e Gás / Oil and Gas 592 5,3% +40,2%

Agroindústria / Agricultural Industry  302 2,7% +47,3%

Outros / Others 757 6,8% +48,1%

Segmento Vertical

Finanças / Finances

Serviços e Telecom / Services and Telecom

2.791

2.769

25,0%

24,8%

+45,6%

+45,8%

Participação 2012 / 2011Vertical Segment
Volume
Volume Share

Indústria / Industry 2.079 18,6% +44,5%

Segmentação do Mercado de Software – Divisão por Plataforma de Utilização  /  User Platform

Software
Software

Plataforma Alta (Main Frames, AS 390, AS 340) / High Platform

Plataforma Baixa (Desk Tops, Lap Tops) / Low Platform

1.186

8.299

12,5%

87,5%

Participação
Share

Total 9.485 100%

Total 11.166 100% +45,5%

Nota : nesta tabela estão considerados os valores relativos ao software standard e software sob encomenda / Note: this table only consider  the figures for Standard Software and Custom Developed Software 

Nota : nesta tabela não estão considerados os valores relativos ao software sob encomenda e software para exportação / Note: this table does not consider  the figures for Custom Developed Software and export software

Segmentação do Mercado Comprador de Software (Doméstico) / Software User Segmentation (domestic)

Volume
Volume
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Metodologia

Methodology

20 Mercado Brasileiro de Software - Panorama e Tendências - 2013



AS	PESqUISAS	FOrAM	BASEADAS	EM	METODOlOGIA	
DA	IDC	já	CONSAGrADA	MUNDIAlMENTE,	DE	FOrMA	
qUE	 OS	 rESUlTADOS	 DESTE	 ESTUDO	 APrESENTEM	
TOTAl	CONCOrDâNCIA	COM	AS	TENDêNCIAS	rEGIO-
NAIS	E	GlOBAIS.	A	METODOlOGIA	DE	lEVANTAMENTO	
DAS	INFOrMAçõES	CONSISTIU	EM:

DaDoS GLoBaIS

A IDC utilizou-se da consolidação trimestral dos dados rea-
lizada em 50 escritórios divididos em seis regiões mundiais. 
Estes dados são consolidados no estudo “Black Book” que 
congrega informações gerais dos mercados de Tecnologia da 
Informação nestes países. Essas informações são atualizadas 
trimestralmente. O presente estudo está baseado nos dados 
relativos a Q4 – 2012 do “Black Book” IDC.

entrevIStaS CoM forneCeDoreS De Software

Para este projeto, a IDC utilizou informações coletadas jun-
to a fornecedores de produtos de software, dentre os quais 
multinacionais atuando no mercado brasileiro. Os dados de 
dimensionamento de mercado (exceto exportações de sof-
tware) derivam desta pesquisa primária. As entrevistas foram 
realizadas pessoalmente e via telefone. Os interlocutores são 
analistas ligados a área de software na IDC Brasil. 

entrevIStaS CoM DeSenvoLveDoreS

A IDC entrevistou empresas que trabalham com desenvolvi-
mento de software produzindo produtos customizados e pa-
rametrizáveis. Estas empresas são geralmente classificadas 
como	ISVs	locais	(local	Independent	Software	Vendors).	Tam-
bém foram realizadas entrevistas com empresas que expor-
tam software e serviços relacionados, no mesmo período em 
que ocorreu o acesso aos fornecedores de software locais e 
multinacionais. 

entrevIStaS CoM uSuárIoS De tI

A IDC também utilizou informações coletadas junto a empre-
sas usuárias de TI.

SeGMentoS não PeSquISaDoS

Alguns segmentos do setor de software e serviços não foram 
pesquisados em detalhe, para efeito deste trabalho. São eles:
•	SOFTWArE	 EMBArCADO – software integrado a equipa-
mentos, constituindo-se numa solução completa de hardware, 
tais como centrais telefônicas, celulares, máquinas e equipa-
mentos de automação industrial, entre outros.
•	SOFTWArE	OEM – as licenças OEM referentes a sistemas 
operacionais para equipamentos de grande porte não foram 
consideradas.
•	SOFTWArE	PArA	USO	PróPrIO – software desenvolvido 
dentro de empresas, para uso próprio e que são eventualmente 
distribuídos a terceiros sem envolvimento comercial. 
•	FIrMWArE – programas em linguagem básica integrados ao 
hardware.

taxa De onverSão DoLar

Para este estudo foram adotadas as seguintes taxas de conversão 
para o dólar médio anual:
2011	-		1,674	r$/US$
2012	–	1,955	r$/US$

ID THE SuRVEYS WERE BASED ON THE IDC METH-
ODOLOGY, ALREADY RECOGNIzED WORLDWIDE, 
SuCH THAT THIS STuDY’S RESuLTS WERE FuL-
LY COMPLIANT WITH REGIONAL AND GLOBAL 
TRENDS. THE METHODOLOGY FOR GATHERING IN-
FORMATION CONSISTED OF:

GloBal data

IDC used the quarterly consolidation of data conducted 
in 50 offices divided into six world regions. This data 
is consolidated in the “Black Book” study that gathers 
general information on Information Technology in these 
countries. This information is updated quarterly. The pre-
sent study is based in data relative to Q4 – 2012 from 
the IDC “Black Book”.

interviewS with Software SuPPlierS

For this project, IDC used information collected from 
software product suppliers, among which multination-
als operating in the Brazilian market. The market sizing 
data (except for software exports) was obtained from this 
preliminary survey. The interviews were conducted per-
sonally and by phone. The interlocutors are analysts of 
IDC Brazil. 

interviewS with develoPerS

IDC interviewed companies that work with software devel-
opment, producing customized and parameterizable prod-
ucts. These companies are usually classified as local ISVs 
(Local Independent Software Vendors). Also, interviews 
were conducted with companies that export software and 
services, during the same period in which the local and 
multinational software suppliers were accessed. 

interviewS with it uSerS

IDC also collected data by interviewing heavy users of 
information technology.

SeGMentS not Surveyed

Some segments of the software and services sector were 
not surveyed in detail for purposes of this work, namely:
•	EMBEDED SOFTWARE – software integrated to equip-
ments constituting a complete hardware solution, such as 
telephone central offices, cell phones, industrial automa-
tion machinery and equipments, among others.
•	OEM SOFTWARE – OEM (Original Equipment Manufac-
turer) licenses of operating systems for large equipments 
were not considered.
•	SOFTWARE FOR INTERNAL uSE – software developed 
inside the company, for own use and, eventually, distrib-
uted to third parties without commercial involvement. 
•	FIRMWARE – programs in basic computer language inte-
grated to the hardware.

dolar exchanGe rate

For the purpose of this study, the annual medium Exchange 
rate adopted was:
2011 – 1,674 R$ / uS$
2012 - 1,955 R$/ uS$
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Definições

Definitions

A SEgUIR ALgUmAS DEfINIçõES ADOTADAS 
NESTE TRABALhO:
Quanto à segmentação do mercado:
•	 aplicativos: estão incluídos nesta segmentação os pacotes de aplicativos para 
consumidores, aplicativos comerciais, aplicativos industriais e programas específicos 
para automação de processos industriais ou de negócios. 
•	 software de desenvolvimento e Implementação de aplicações: segmento co-
nhecido por “middleware”, no qual estão incluídos os programas para gerenciar e 
definir os dados que serão mantidos em um ou mais bancos de dados, ferramentas de 
desenvolvimento, ferramentas de BI, entre outros.
•	 software de Infra-estrutura: é dividido em 5 categorias primárias, que são sof-
tware de gerenciamento de sistemas e redes, software de segurança, software de 
storage e backup, software de rede e software de sistemas operacionais.
•	 consultoria: serviços de consultoria e aconselhamento relativos à Tecnologia da 
Informação.
•	 Integração de sistemas: compreende o planejamento, design, implementação e 
gerenciamento de soluções de TI para atender a especificações técnicas definidas 
pelo cliente, para atender suas necessidades de negócios.
•	 outsourcing: atividade na qual um provedor de serviços externo à organização 
assume a responsabilidade pelo gerenciamento e operação de parte ou toda infra-
-estrutura de TI do cliente, inclusive redes, comunicação, manutenção e operação de 
sistemas e aplicativos, entre outros.
•	 suporte: serviços relacionados à instalação, customização e configuração de sof-
tware, assim como serviços de suporte técnico aos usuários.
• treinamento: processo de capacitação de funcionários ou clientes, relacionado ao 
desenvolvimento, administração ou utilização de TI. 

Quanto à classe do software:
•	 software standard: produtos que podem ser instalados pelo próprio usuário, sem 
necessidade de serviços adicionais. Neste mercado encontram-se  sistemas opera-
cionais, suítes de produtividade, produtos de consumo de entretenimento e colabora-
ção, entre outros.
•	 software sob encomenda: sistemas desenvolvidos de acordo com as especifica-
ções de um único usuário e que vão atender apenas às necessidades daquele usuário.
• serviços: são os serviços técnicos agregados ao software, tais como consultoria, 
treinamento, suporte, data-entry, processamento de dados, desenvolvimento e manu-
tenção de conteúdo de páginas da internet, etc.

Quanto à segmentação do mercado comprador:
• Indústria: inclui todas as empresas de manufatura, sejam de manufatura discreta 
ou de transformação.
•	 comércio: inclui todas as empresas que atuem no comércio, varejo, ou distribuição.
•	 agroindústria: inclui empresas fabricantes de maquinário agrícola, adubos e ferti-
lizantes, usinas e cooperativas, empresas de trading, exportação de carnes e proces-
samento de alimentos.
•	 governo: instituição voltada à administração pública, seja em nível municipal, 
estadual ou federal.
•	 finanças: engloba empresas públicas e privadas, bancos, empresas de seguros, 
cartões de crédito, corretora de valores e todas as outras instituições financeiras. 
•	 serviços: empresas da área de saúde, transportes, educação, turismo, entreteni-
mento e demais serviços. 
• Óleo & gás: empresas públicas e privadas relacionadas ao setor óleo, gás e mineração. 
•	 Outros:	estão	incluídas	as	organizações	dos	setores	de	comunicações,	utilidades	e	
o mercado doméstico.   

outras defInIções:
•	 SOA	-	Service	Oriented	Architeture	(plataformas	de	TI	 
orientadas para serviços)
•	 ISO	-	International	Organization	for	Standardization
•	 ITIL	-	Information	Technology	Ifrastructure	Library	
•	 VoIP	-	Voice	over	Internet	Protocol	
•	 OEM	-	Original	Equipment	Manufacturer
•	 BPO	-	Business	Process	Outsourcing	(Terceirização	 
de	Processos	de	Negócios)
•	 M&A	–	Merge	and	Acquisition	(Fusões	e	Aquisições)
•	 MVNO	–	Mobile	Virtual	Network	Operators	(Operadores	 
de	Redes	Virtuais	Móveis)

BELOw ARE SOmE dEfINITIONS 
AdOPTEd IN THIS REPORT:

RegaRding maRket segmentation:
•	 applications: included in this segmentation are applications for consum-
ers, commercial application, industrial applications and specific programs for  
industrial or business process automation. 
•	 application development and deployment software: Segment known as “mid-
dleware”, in which are included programs to manage and define data that will be kept 
in one or more databases, development tools, BI tools, among others.
•	 infrastructure software: is divided into 5 primary categories: manage-
ment software for systems and networks, security software, storage and backup  
software and operating system software.
•	 Consultancy: Consultancy and advisory services pertaining to Information 
Technology.
•	 system integration: Comprises planning, design, implementation and manage-
ment of IT solutions to meet technical specifications defined by the customer to 
meet its business needs.
•	 outsourcing: Activity in which a service provider external to the organization 
assumes responsibility for the management and operation of all or part of the  
customer’s IT infrastructure, including networks, communication, maintenance and 
operation of systems and applications, among others.
•	 support: Services related to software installation, customization and configura-
tion, as well as technical support services to users.
Training: Process of empowering employees or customers, related to IT development, 
administration or utilization. 

RegaRding softwaRe Class:
•	 standard software: products that can be installed by the user itself, without 
need of additional services. In this market we have operating systems, productivity 
suites, entertainment and collaboration consumer products, among others.
•	 Custom developed software: systems developed according to the specifica-
tions of a single user and that will meet the needs of that user alone.
•	 services: are technical services added to the software, such as consultancy, 
training, support, data entry, data processing, development and maintenance of 
internet page content, etc.

RegaRding buyeR maRket segmentation:
• industry: includes all manufacturing companies, whether discrete manufacturing 
or conversion.
•	 trade: includes all companies working in trade, retail, or distribution.
• agricultural industry: includes manufacturing companies of agricultural ma-
chinery, composts and fertilizers, plants and cooperatives, trading companies and 
food processing.
•	 government: institution directed toward public administration, whether at mu-
nicipal, state or federal level.
•	 finances: includes public and private companies, banks, insurance companies, 
credit cards, value broker and all other financial institutions. 
•	 services:  health, transport, education, tourism, entertainment and other 
services. 
•	 oil & gas: public and private companies related to the oil, gas and mining sector. 
•	 other: included are organizations from the communication, utilities and domestic 
market sectors.   

otheR definitions:
•	 SOA	-	Service	Oriented	Architeture	
•	 ISO	-	International	Organization	for	Standardization
•	 ITIL	-	Information	Technology	Ifrastructure	Library	
•	 VoIP	-	Voice	over	Internet	Protocol	
•	 OEM	-	Original	Equipment	Manufacturer
•	 BPO	-	Business	Process	Outsourcing
•	 M&A	–	Merge	and	Acquisition
•	 MVNO	–	Mobile	Virtual	Network	Operators
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ABES / About ABES

DISTRIBUIÇÃO POR FATURAMENTO - R$
ANNUAL REVENUE DISTRIBUTION - R$

DISTRIBUIÇÃO POR ÁREA DE ATUAÇÃO
DISTRIBUIÇÃO POR ÁREA DE ATUAÇÃO

Prestação
de Serviços

Desenvolvimento Consultoria Distribuição Revenda Integração Outros

9%13%27%39%56%63%65%

Mais de 85% das 
empresas associadas 

são Micro ou Pequenas 
Empresas

Over 85% of the 
companies can be 

classified as are Micro 
or Small Business

57%
21%

8%

8%

6%

1.478 Associados (*) – Member Companies

19,8 Bilhões de Dólares / Billion dolars

120.000 Empregos Diretos / Direct Jobs

86% de MPE

21 Estados de Federação

(*) 518 conveniados Acate de SC

Faturamento Anual
em milhares de Reais
 Até 1.000
 1.001 a 2.000
 2001 a 4.000
 4.001 a 10.000
 Mais de 10.001
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