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[Boston/São Paulo, 25 de Fevereiro de 2014] – Compart amplia sua
presença na América Latina – E fecha acordo com Exímia TI no Brasil
A Compart e o provedor brasileiro de soluções e serviços profissionais
para comunicações multicanal, Exímia TI, com sede em São Paulo, têm
criado uma aliança comercial e tecnológica, pelo qual as soluções da
Compart estarão no mercado brasileiro. Flávio Costa, CEO da Exímia TI,
explica: “o portfolio da Compart é tecnologicamente excepcional e está
muito bem situado no mercado Global. Ademais, é capaz de assegurar a
eficácia da comunicação multicanal. Por isso, as soluções da Compart são
muito competitivas e se complementam perfeitamente com nossa carteira
de produtos, cumprindo à perfeção com os requisitos de nossos clientes”.
O director assinala que a relação entre Compart e Exímia TI tem sido
sempre transparente e construtiva. Segundo Flávio Costa, esta aliança
permite a Exímia TI difundir de maneira eficaz seus produtos e serviços a
mais clientes, ao mesmo tempo que mostra o potencial de inovação dos
produtos.
Por sua vez, Compart através deste acordo amplia seus horizontes com
um novo mercado de grande potencial e marcando com relevância o
carácter internacional da companhia. Ron Friedman, Director de
Operações (COO) de Compart, comenta: “Brazil, México, Argentina, Chile,
e Colômbia são economias fortes com o maior potencial de vendas. A
necessidade de soluções potentes, escaláveis e modernas para a gestão
documentária eficaz e multicanal está constantemente em crescimento
nestes países”. Assim com em outros grandes países, as industriais, os
bancos, as seguradoras, os provedores de telecomunicações, serviços
públicos e as administrações públicas na América do Sul, enfrentam ao
desafio de padorizar a digitalização e a gestão de documentos, bem como
à capacidade de producir este documentos em multicanal. Segundo Ron
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Friedman, o porfólio da Compart e Exímia TI cumprem perfietamente esta
necessidade e proporcionam as características específicas da cada país.
“Elegemos intencionadamente a Exímia TI como nosso sócio,” contínua
Ron Friedman, “porque a companhia é um dos líderes especialistas em
serviços profissionais. Ademais, conta com uma comprovada experiência
nos setors de Finanças, Seguros e Telecomunicações, as mesmas
indústrias às quais nos dirigimos”. A Compart planeja novas associações
em outros países de América Latina no futuro.

Sobre Exímia TI
A Exímia TI é um reconhecido provedor de serviços profissionais e soluções para
comunicações multicanal. Com sede central em São Paulo, a companhia conta
com uma ampla carteira de clientes nos setores como Finanças, Seguros,
Provedores de Serviços e Telecomunicações.
www.eximiati.com.br
Sobre Compart
Compart é um provedor líder global de Soluções de Gestão Documentária
Multicanal. Com sede na Alemanhã e filiais na Europa e América do Norte, bem
como com a colaboração de uma rede de parceiros na América Latina, a
companhia tem ajudado durante mais de duas décadas às empresas a
melhorarem a eficácia operaticional com um processo rápido e flexível para
grandes volumes de dados e fluxo de documentos.
A plataforma de software independente e escalável de produtos Compart
DocBridge® desenhada, construída e suportada pela Compart proporciona saída
de documentos sob medida, seja impressa ou digital, em qualquer momento e
em qualquer lugar que se deseja.
A companhia desfruta de um reconhecimento mundial como líder inovador do
mercado bem como um desenvolvedor de soluções profissionais e de ponta no
campo da gestão de documentos. Com mais de 1.200 clientes em 42 países de
todo o mundo nos setores de Finanças, Seguros, comércio varejista, serviços de
impressão, administração pública, Telecomunicações e Saúde. A Compart é
também reconhecida como provedor de tecnologia exclusiva para os líderes da
indústria.
www.compart.com
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Press Contacts:
Compart North America
Ioanis Terzopoulos
Business Development Manager International
Telefone: +1- 617-426-9999 x 114
Móvel: +1-617-372 5544
Ioanis.Terzopoulos@compart.com

Exímia TI
Flávio Costa
CEO
Telefone: +55 11 5561-4030
Móvel: +55 11 98291-7676
flavio.costa@eximiati.com.br
Todos os nomes e logotipos das empresas, produtos e marcas de serviço utilizadas neste texto são
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