
EDS em expansão global  

 

A EDS acaba de fechar quatro novos contratos com empresas importantes na Europa e 
América Latina. A multinacional, que está presente em mais de 60 países, reforça sua 
posição mundial no segmento de outsourcing, com parcerias assinadas com a KF Fort, 
grande varejista sueca, a Visanet, um dos maiores processadores de cartões, e com a 
companhia aérea LanChile. 

Principal cooperativa de varejo da Suécia, a KF Kort (Card) fechou um novo contrato 
de três anos com a EDS, que amplia o existente relacionamento de dez anos entre as 
duas empresas. É o terceiro acordo entre os dois grupos divulgado este mês. No dia 
1.o de abril, a EDS anunciou dois acordos, avaliados em US $ 30 milhões com a Coop 
Sverige, empresa associada ao grupo KF. Desde 1993, a EDS proporciona serviços de 
infra-estrutura de TI e de aplicações à KF Kort, que incluem todas as operações 
centrais de computação e de aplicações. 

Na América Latina, a EDS e a Visanet também renovaram seu contrato, que inclui a 
expansão da capacidade dos serviços em processamento de transações, 
desenvolvimento de sistemas e respectiva manutenção, serviços de atendimento ao 
cliente, operações de Call Center, autorizações, e outras funções administrativas de 
back-office. A ampliação dos serviços da EDS incluirá serviços de armazenamento de 
dados, administração de riscos, e serviços de hosting de missão crítica. 

No Chile, a EDS fechou acordo com a companhia aérea LanChile e vai prestar serviços 
terceirizados à infra-estrutura de TI da empresa. Estão incluídos serviços de 
administração da operação e dos sistemas centralizados da LanChile, distribuídos em 
mais de 300 servidores, assim como na centralização das atividades de help-desk para 
dar suporte a 4.000 usuários em todo o país. A EDS prestará ainda serviços às 
operações da LanChile na Europa, EUA e América Latina. O contrato envolve processos 
e metodologias, com padronização do ambiente de desktops da empresa, fornecimento 
de equipamentos, ferramentas para segurança das informações, operações de 
monitoramento em tempo real e controle dos bens de TI. 

Com a Esko-Graphics, empresa líder no fornecimento de produtos digitais para as 
fases de pré-impressão e pré-produção para a indústria de artes gráficas e de 
embalagens, para terceirização de serviços de TI. O objetivo é padronizar e unificar os 
sistemas de TI da Esko-Graphics. O contrato inclui a operação de todos os sistemas de 
informação do cliente, incluindo desktops, redes e servidores, com alta estabilidade e 
segurança. 

Este acordo permitirá que a Esko-Graphics se concentre na implementação de soluções 
de escopo organizacional total, como resultado da capacidade da EDS de implementar, 
fornecer e dar suporte uma estrutura unificada global com grande flexibilidade e riscos 
reduzidos. O trabalho abrange as instalações da Esko-Graphics em 22 países, dentre 
os quais a Bélgica, a Dinamarca e os EUA abrigam importantes parcelas da 
organização. 
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