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Seis TIs nacionais entre as que mais crescem na EMEA
Portugal conta este ano com seis empresas cotadas entre as tecnológicas com maior crescimento na
região da EMEA (Europa, Médio Oriente e África), segundo a Deloitte. A melhor classificada é a Caixa
Mágica Software, que se apresenta no 47º lugar do índice 2010 Technology Fast 500 da consultora,
com um crescimento de 2.348 por cento.
A Creativesystems classificase na 110ª posição, crescendo 1.338 por cento, e em 278 surge a Vision
Box, que cresceu 643 por cento. No 289º lugar da tabela está a InterHost (627%) e em 328º a
ITSECTOR (545%). A Wavecom atingiu o 410º lugar, com um crescimento de 435 por cento.
O relatório, que analisou empresas de 24 países da região, dá conta de um "crescimento mais
acentuado nas áreas de Tecnologia, Media, Telecomunicações, Ciências Médicas e Tecnologia Verde",
tendo como base receitas percentuais nos últimos cinco anos, como explica o comunicado que
acompanha a apresentação.
França é o país com mais empresas representadas no índice das 500 tecnológicas que mais cresceram
na região, ocupando 94 posições da tabela. Seguese o Reino Unido, com 86 lugares por sua conta. É
também ao país que pertence a empresa com melhores resultados, a Mobile Interactive Group Ltd,
cujas receitas cresceram 26.885 por cento nos últimos cinco anos.
O sector com maior peso na tabela é o do software, que representa 40 por cento, com 202 empresas
incluídas da área incluídas no ranking. A Internet (22%) e as Telecomunicações/Networking (15%)
são os que se lhe seguem, numa lista onde o sector dos Media/Entretenimento é o que menos cresce
(2%).
A taxa de crescimento média a cinco anos das receitas foi, no ranking deste ano, inferior à apurada em
2009, situandose nos 14.027 por cento para as cinco principais empresas, e 1.192 na globalidade do
top 500. O ano passado os valores médios de crescimento eram de 24.068 para os primeiros cinco e
1.470 para a tabela completa.

Retirado de:
http://tek.sapo.pt/noticias/negocios/seis_tis_nacionais_entre_as_que_mais_crescem_1109140.html

