
Brás & Figueiredo, uma 
das maiores empresas 
de treinamento do Brasil,
tem a Compaq como
fornecedora exclusiva 
de equipamentos 
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Faz tempo que a Brás & 
Figueiredo conta com a 
eficiência e a qualidade 

dos equipamentos Compaq. 
Há oito anos, a empresa, uma
das maiores do país em treina-
mento e especializada na platafor-
ma Microsoft, tem a Compaq
como fornecedora de servido-
res, estações de trabalho, note-
books e handhelds. 

No Centro de Treinamento da
Brás & Figueiredo, na capital
paulista, onde 150 profissionais
atendem em média 2.500 alunos
por mês, a excelência tecnológica
faz toda a diferença. “Cerca de
300 equipamentos, todos Com-
paq, têm utilização constante e so-
frem reinstalação de software
todas as semanas, devido aos dife-
rentes treinamentos aplicados. Essa
agilidade não permite falhas, já

que os cursos ocorrem de segunda
a sexta-feira – todas as semanas – 
e também em alguns sábados”, 
explica o Diretor de Tecnologia da
Brás & Figueiredo, Eurico Brás.

Os servidores e desktops
Compaq também são utilizados
na área administrativa da empresa
e os notebooks e handhelds desti-
nam-se aos consultores externos e
à automação da força de vendas. 

A Brás & Figueiredo foi eleita
o Melhor Centro de Treinamento
da Microsoft na América Latina
em 2000 e, no ano anterior, 
ganhou o prêmio The Partner 
of the Year, ambos os títulos
conferidos pela Microsoft. Mais
um motivo para a escolha da
Compaq – que mantém uma 
forte aliança com a Microsoft.
Ao lado do treinamento, a em-

presa também presta serviços de
consultoria, suporte, desenvolvi-
mento de projetos e outsourcing.

Além de cliente, a Brás & Fi-
gueiredo é parceira da Compaq.
As duas criaram, em conjunto
com a Microsoft, um programa
de desenvolvedores para oferecer
suporte e incentivar empresas e
pessoas físicas que desejem criar
aplicações para plataformas mó-
veis. Voltado para Independent
Software Vendors (ISVs), prove-
dores de serviços e integradores
de soluções wireless, além de
universitários e profissionais 
da área de TI, o programa se
destina em sua primeira fase ao
desenvolvimento de aplicações
para o iPAQ Pocket PC e, poste-
riormente, poderá ser estendido
a outros dispositivos móveis 
da Compaq.
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