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PRESIDENT & CEO

Blanca Treviño é atualmente Presidente e Diretora Geral da Softtek, organização da qual sob
sua liderança se consolidou como a empresa líder em serviços de Tecnologia da Informação na
América Latina.
Sendo Presidente posicionou a Softtek como uma peça chave para que o México abrisse suas
portas aos Estados Unidos tornando-se fornecedor de serviços de TI e dando forma ao que
hoje se conhece como Near Shore®, marca registrada da Softtek e termo amplamente usado
na indústria para definir os serviços de outsourcing proporcionados através de países próximos.
Em sua trajetória de mais de 25 anos, ganhou reconhecimento internacional como impulsora da
Indústria de Serviços de Tecnologia da Informação em países emergentes e por proporcionar
serviços através dos mesmos, razão pela qual tem colaborado com diferentes Governos na
definição de estratégias propensas a incrementar a participação da América Latina no terreno
da TI.
Também é membro do Conselho de Administração do Walmart no México desde 2006 e
membro do Conselho de Administração de várias Universidades e Associações Civis, assim
como uma frequente expositora em foros nacionais e internacionais relacionados com
empreendedorismo, Tecnologia da Informação e com o papel da mulher nos negócios. Já
participou de foros do Banco Mundial, Banco Interamericano de Desenvolvimento, Kellogg
School of Management, Harvard Business School e London Business School.
Além de se destacar na Indústria de Tecnologia de Informação, é identificada no mercado e por
diferentes meios, como uma das executivas mais influentes do México e da América Latina.
Originária da cidade de Monterrey, Blanca realizou seus estudos de Ciências da Computação no
Instituto Tecnológico de Estudos Superiores de Monterrey.
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