
Napatech avança no Brasil e contrata especialista em integração de alta tecnologia 
 
Wagner Caron Amoros irá apoiar as operadoras de Telecom e as áreas de TI em projeto de integração visando a 

agilidade na transferência e captura de grande quantidade de dados sem perda de pacotes e com baixo consumo de 

CPU. 

A explosão do volume de informações causada pelo aumento de aplicações corporativas, como vídeos em alta resolução e 
aplicações de negócios que executam grande volume de dados críticos, motivou a dinamarquesa Napatech a abrir uma 
subsidiária no Brasil para oferecer às operadoras de telecomunicações e clientes com redes complexas um amplo conjunto de 
soluções de aceleradores de padrão internacional. 

Para dar conta de atender à demanda do mercado brasileiro, a companhia vem investindo na ampliação e capacitação de sua 
equipe no país e acaba de contratar o engenheiro especialista em integração de projetos de alta tecnologia, Wagner Caron 
Amoros, para comandar a área de engenharia com a finalidade de ajudar as operadoras de telecomunicações e empresas 
parceiras a desenvolver soluções que possam dar resposta às suas necessidades a partir da combinação de software e hardware 
com a linha de soluções focadas nos aceleradores.  

O executivo tem vasta experiência em projetos e implementação de tecnologias em grandes empresas no Brasil, Estados Unidos 
e China, tais como Siemens, HSBC e Wipro e sua principal tarefa será a de ajudar os gestores de rede que necessitam de 
soluções que combinem software e hardware compatíveis com o crescimento exponencial dos dados no mercado. 

"A Napatech vem trabalhando para fortalecer a comunidade local de usuários e desenvolvedores com suporte em português e o 
melhor preço para a nossa tecnologia”, afirma Amoros. “O alto desempenho dos nossos aceleradores estão em mais de uma 
dezena de grandes projetos no Brasil e nossa expectativa é chegar ao final deste ano com mais 20 novos projetos em mercados 
chaves, como o financeiro, telecomunicações e mídia”, antecipa o executivo.  

Durante o Mobile World Congress (MWC), em Barcelona, a empresa lançou o primeiro acelerador de dados que alcança 200 
Gbps. Com essa solução, a Napatech pretende apoiar as áreas de TI a obterem agilidade na transferência e captura de grande 
quantidade de dados. É a primeira solução 2x 100 Gbps de classe mundial a permitir a transferência e captura de grande 
quantidade de dados sem perda de pacotes e com baixa carga de CPU. 

Ainda na Mobile World Congress (MWC), em Barcelona, a empresa realizou outro lançamento, o Pandion, uma plataforma pré-
integrada, pré-testada para o desenvolvimento rápido de appliances. Pandion é uma plataforma de captura de dados e 
armazenamento em disco, com uma engine confiável para a captura de dados em tempo real, realizando a indexação e busca de 
dados na rede através de filtro de pacotes Berkeley. 

Mais informações: http://www.napatech.com/pt-br 

  http://solutions.napatech.com/ 

Sobre a Napatech 

A Napatech (OSE: NAPA) é líder no fornecimento de aceleradores para aplicativos de gerenciamento e segurança de rede. À 
medida que o volume de dados e a complexidade crescem, o desempenho desses aplicativos precisa estar à frente da velocidade 
das redes para poder cumprir suas funções. Tornamos isso possível, mesmo para as redes mais exigentes nos setores de 
serviços financeiros, telecomunicações, corporativos e governamentais. Agora e no futuro, possibilitamos que os aplicativos dos 
nossos clientes processem mais rapidamente do que as redes que precisam gerenciar e proteger. Para obter mais informações, 
visitewww.napatech.com. 
 
Nenhuma projeção futura 

Pode ser considerado que este comunicado à imprensa contenha projeções futuras. Advertimos aos leitores que essas projeções 
futuras são apenas previsões e podem ser materialmente diferentes dos eventos ou resultados futuros reais devido a diversos 
fatores, incluindo, entre outros, as condições comerciais e econômicas e as tendências de crescimento no setor de redes, os 
mercados dos nossos clientes e as várias regiões geográficas; as condições e as incertezas econômicas globais no ambiente 
geopolítico, outros fatores macroeconômicos e outros fatores de risco definidos nos relatórios da Napatech. Qualquer projeção 
futura neste comunicado é baseada nas informações limitadas disponíveis atualmente para a Napatech, que estão sujeitas a 
alterações, e que não serão necessariamente atualizadas pela Napatech. 
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Outras notas de imprensa podem ser obtidas no endereço http://www.fontemidia.com.br 

 

 


