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O mercado de serviços na área chega a US$ 5,7 bi; 60% dos bancos usam a estratégia. A 
terceirização de atividades de negócio se tornou uma tendência quase que inquestionável nas 
empresas brasileiras. O recurso aumenta a eficiência e reduz custos. Mas, de acordo com o 
Gartner Group, metade das companhias que tomaram a decisão de terceirizar a gestão da 
tecnologia de informação não gostou dos serviços prestados. "É preciso tomar a decisão como 
uma ação estratégica, mais importante do que corte de custos ou solução imediata de 
problemas", afirma o vice-presidente de pesquisa do Gartner para as Américas, Cassio 
Dreyfuss.  
 
A discussão envolve um mercado gigantesco. No Brasil, os serviços de TI, como um todo, 
movimentaram US$ 5,7 bilhões no ano passado. Este ano, o bolo deve crescer 15%, segundo 
o diretor de consultoria para segmento financeiro da IDC Brasil, Mauro Peres. No Brasil, o 
debate é ainda mais importante no segmento financeiro, que representa cerca de 20% dos 
gastos totais de TI no País, incluindo serviços e aquisição de tecnologia.  
 
A terceirização já avança em diversas áreas como o gerenciamento de desktops, o help desk e 
call center. Hoje, 60% das principais instituições financeiras já terceirizaram o gerenciamento 
da rede; 55%, a administração dos PC; e 55%, o help-desk. Entretanto, ainda é raro ver 
grandes contratos envolvendo bancos. O maior, fechado pelo ABN-Amro no ano passado, pode 
ser a exceção que vai estimular a regra.  
 
Mercado discute nova terceirização 
 
Serviços de TI movimentaram US$ 5,7 bilhões em 2005 e devem crescer 15% este ano. 
Poucos questionam hoje que terceirizar atividades que tem pouco a ver com o negócio 
principal aumenta a eficiência e reduz custos. Mas, de acordo com o Gartner Group, metade 
das empresas que tomaram a decisão de repassar atividades internas ainda está insatisfeita 
com os serviços prestados. "É preciso tomar a decisão da terceirização como uma ação 
estratégica, mais importante do que corte de custos ou solução imediata de problemas", 
afirma o vice-presidente de pesquisa do Gartner Group para as Américas, Cassio Dreyfuss.  
 
A discussão envolve um mercado gigantesco. No Brasil, os serviços de TI, como um todo, 
movimentaram US$ 5,7 bilhões no ano passado. Este ano, o bolo deve crescer 15%, segundo 
o Diretor de consultoria para segmento financeiro da IDC Brasil, Mauro Perez.  
 
No Brasil, o debate é ainda mais importante no segmento financeiro, que representa cerca de 
20% dos gatos totais de TI no País, incluindo serviços e aquisição de tecnologia.  
 
A terceirização já avança em diversas áreas como o gerencimento de desktops, o help desk e 
call center. Hoje, 60% das principais instituições fianceiras já terceirizaram o gerencimento da 
rede, 55%, a administração dos PC e 55%, o help desk.  
 
Entretanto, quanto mais específica a atividade, maior a resistência em deixar outra empresa 
gerenciar. Poucos contratos grandes de outsourcing de infra-estrutura de TI, como ABN-Amro 
e Bank Boston, foram fechados e Perez não exerga os bancos brasileiros fechando negócios do 
tipo nos próximos três anos.  
 
A razão é que para a maioria dos executivos desse setor, TI é estratégica e não pode ser 
repassado para parceiros. "Há muito o que ser terceirizado ainda", polemiza Dreyfuss. Um 
exemplo do que pode ser gerenciado por terceiros seriam sistemas que trabalham com 
informações baseadas em leis. Eles tendem a ser parecidos em todos os bancos e poderiam 
ser terceirizados sem risco de perda de vantagem competitiva, de acordo com o analista.  
 
Agora, os olhos se voltam justamente para o ABN-Amro, que entregou a gestão de TI para as 
norte-americanas IBM e Accenture e as indianas Tata Consultancy Services (TCS), Infosys 
Technologies e Patni Computer Systems.  



O contrato de terceirização fechado pelo banco holandês no ano passado superou a cifra de 
US$ 2,2 bilhões, o maior da história do segmento no mundo.  
 
Os bancos brasileiros estão curiosos para ver o desempenho do ABN-Amro. De acordo com 
Dreyfuss, se a empresa conseguir um bom resultado, a terceirização pode ganhar fôlego no 
setor bancário no Brasil. E o País pode se beneficiar ainda mais da tendência. A IBM tem 62 
clientes de outsourcing na carteira brasileira, mas apenas sete são instituições financeiras, 
incluindo, além do ABN, a Sul América Seguros e o Bank Boston. Somente com o contrato 
global do ABN-Amro, 600 profissionais do banco foram absorvidos pela IBM no Brasil.  
 
O cenário nas empresas parece comprovar a análise feita pelo Gartner. Um bom exemplo é a 
gigante do setor de TI IBM, que já tem metade da receita global vinda de serviços. No 
mercado brasileiro, a companhia americana cresceu 29% como um todo no ano passado, 
sendo que a área de serviços foi a que mais avançou, com uma expansão de 46%. No Brasil, a 
participação da divisão não chegou ainda a 50% dos negócios, segundo o diretor da IBM 
Global Services para o setor de finanças da companhia na América Latina, Francisco 
Marcondes. "Mas estamos caminhando para isso", afirma.  
 
Com o crescimento no mercado interno e a aposta no Brasil como base para exportação de 
serviços de TI, a IBM está ampliando a contratação de profissionais. Segundo a companhia, 
são contratados 7 funcionários por dia. Para este ano, a expectativa é ampliar o atual quadro 
de 12,3 mil trabalhadores diretos e indireto para 15 mil pessoas.  
 
E uma das apostas da IBM é justamente o setor de finanças. Entre 2003 e o ano passado, os 
negócios da IBM com bancos e seguradoras triplicaram no Brasil. "A tendência de outsourcing 
começou mundialmente na indústria. Depois, atingiu a área de distribuição/transportes e, mais 
recentemente, o setor financeiros", afirma o diretor de serviços para bancos e seguradoras da 
IBM Global Services no Brasil, Fernando Guerra.  
 
Além de multinacionais como EDS, HP e a própria IBM, a expectativa dos empresários 
brasileiros é que a terceirização beneficie as fornecedoras de serviço nacionais, com CPM, 
Stefanini e Politec. De acordo com a Softex, o Brasil exportou US$ 300 milhões em serviços 
em 2005. Uma das barreiras para crescer seria o baixo número de certificações internacionais.  
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