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O primeiro trimestre deste ano foi mais do que positivo para a área de serviços da IBM no Brasil. 
A empresa comemora a assinatura de grandes contratos de terceirização de infra-estrutura de 
Tecnologia da Informação, entre eles, o fechado com a Ambev -maior empresa de bebidas da 
América Latina e a sétima no ranking mundial - em março deste ano. Vale lembrar que este ano, 
a big blue fechou um dos seus maiores contratos de outsourcing da América Latina com a 
Embratel.  
 
"O outsourcing já é hoje responsável por mais de 50% do faturamento da área de serviços. São 
contratos longos que requerem uma aliança pródiga entre provedor e cliente", destaca Wagner 
Duarte Guedes, diretor da área de serviços da big blue no Brasil.  
 
Boas notícias marcaram o primeiro trimestre desse ano, a principal delas, a queda da cotação da 
moeda norte-americana no País. De acordo com Guedes, se a equipe econômica do Governo Lula 
conseguir manter uma estabilidade no câmbio, muitos projetos em fase de espera, vão, agora, 
decolar.  
 
"Quando se fala de uma terceirização integral se pensa em hardware, software, integração e 
serviços. E isso tem um custo. E hoje, otimizar recursos é o maior mote das corporações. Se o 
dólar ajuda, facilita as negociações", observa o executivo.  
 
Para Guedes, a aquisição pela HP do Data Center da Telemar é mais um passo da fabricante para 
conquistar um lugar entre os principais líderes do setor de serviços. Mas, que a presença da rival 
não modifica os planos da big blue, que enfrenta a concorrência de outra gigante nessa área, a 
EDS.  
 
"Nos últimos dez anos, a IBM preparou-se fortemente para a área de serviços. A aquisição da 
PwC, por exemplo, foi um passo decisivo para ganharmos o diferencial na área de consultoria. A 
concorrência é salutar para o mercado, mas sabemos do nosso potencial", frisou o executivo.  
 
Procurada pela reportagem do CW Online, a Ambev informou que não irá revelar dados sobre o 
processo de terceirização com a IBM.  
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