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Asserti divulga o resultado da pesquisa de 
mercado para o setor de TI  

No dia 27 de novembro, a Asserti divulgou 
para as empresas associadas os resultados 
da pesquisa de mercado de TI realizada em 
Marília e região pela empresa Advance 
Consulting. 

Contando com a participação de 42 
empresas associadas a pesquisa trouxe 
informações sobre o crescimento do 
mercado de TI de 2015 até o quarto 
trimestre de 2019, o faturamento do setor 
até 2018 e as expectativas para o final de 
2019 demonstrando, ainda, os efeitos da 
polarização por parte das empresas que 
mais investiram em inovação e o 
percentual de investimentos realizados 
pelas empresas participantes da pesquisa 
em marketing tradicional, marketing 
digital e teinamento em vendas durante o 
ano. 

A pesquisa utilizou de modelo matemático 
para analisar os dados fornecidos pelas 
empresas e constatou que o principal 
objetivo das organizações é vender. Em 
relação as expectativas dos empresários 
para o final de 2019 estes se mostraram 
otimistas para o quarto trimestre do ano. 

Segundo Milton Breda, vice-presidente da 
Asserti “a pesquisa serviu para ajudar as 
empresas a tomarem decisões com mais 
segurança. Apesar da crise econômica no 

Brasil, a competitividade entre empresas 
permanece forte e extrair insights sobre o 
setor em que sua empresa atua é essencial 
para qualquer negócio que deseja se 
sobressair nesse período de instabilidade”. 

Após a apresentação do resultado da 
pesquisa Dagoberto Hajar, da Advance 
Consulting, realizou o Seminário 
“Oportunidades e ameaças ao setor de TI 
em 2020”. 

O seminário evidenciou que em 2020 
teremos dois efeitos que devem polarizar 
ainda mais o mercado de TI: de um lado 
teremos empresas que recrutarão a mão de 
obra de organizações que estiverem menos 
preparadas, de outro lado teremos 
tecnologias que permitirão às empresas 
grande produtividade e competitividade 
sendo que aquelas  que não investirem em 
inovação estarão em perigo.  

O ano de 2020 será emblemático para o 
setor de TI. O mercado está apontando 
para um crescimento exuberante e quando 
o crescimento é grande a falta de mão de 
obra é proporcional o que pode 
transformar as oportunidades em ameaças.  

As empresas de TI que não se prepararem 
ivestindo em marketing de atração de 
talentos, treinamentos em técnicas de 
vendas e atendimento ao cliente e em 
inovação, perderão competitividade e mão 
de obra. 

Asserti apoia o 4º Startup Pitch Day 
Marília 

Asserti apoia o 4º Marília Startup Pitch Day, 
evento que premiará startups e modelos de 
negócios inovadores de Marília e região. 
 
O evento acontecerá no dia 5 de dezembro 
às 19h no Salão Nobre do UNIVEM (Centro 
Universitário Eurípides de Marília). As  
inscrições são gratuitas e podem se 
inscrever empreendedores que apresentem 
modelos de negócios inovadores ou 
startups com até 2 anos de formalização. 
 
As startups interessadas em participar 
devem entrar em contato com a secretaria 
do CITec-Marília por meio do telefone (14) 
2105-0874 ou pelo email 
citecmarilia@univem.edu.br. 
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