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Conecte-se à Fidessa

A Fidessa continua a expansão global com nova base na
América Latina, em São Paulo
Nova York, 17 de novembro de 2011 – A empresa Fidessa group plc (LSE: FDSA), que presta
serviços de negociação, gestão de investimentos e soluções de informação de alto nível para a
comunidade financeira mundial, anunciou hoje a expansão de suas operações latino-americanas
com a nova sede na região, novos funcionários e centros de dados que fornecem hospedagem sólida
e de alta disponibilidade. Esta ação dá prosseguimento ao desenvolvimento global da Fidessa como
fornecedor preferencial tanto do lado do comprador quanto do vendedor, com base na recente
expansão de seus negócios na Ásia/Pacífico com a abertura de seu escritório australiano em Sydney
no mês passado.

O novo escritório, localizado em São Paulo, Brasil, servirá de base para toda a América Latina e
surge em consequência direta do crescimento contínuo da Fidessa ali, além da ótima demanda de
seus produtos e serviços por empresas nacionais e internacionais na região. Além de implantar e de
desenvolver ainda mais os negócios locais, a equipe sediada em São Paulo também oferecerá um
serviço atencioso e funções de suporte para a base de clientes regionais.

O novo escritório é dirigido por Bryan Miller, Diretor de Negócios da Fidessa na América Latina, que
já foi anteriormente Vice-Presidente-Sênior e Diretor de Serviços para Clientes Hospedados para a
Fidessa nos Estados Unidos. A experiência de Miller na implantação, gerenciamento de projetos e
apoio contínuo a clientes da Fidessa nos Estados Unidos, o capacita bem, garantindo que os
mesmos níveis de ação e apoio de líder de mercado, pelos quais a Fidessa é famosa mundialmente,
também serão oferecidos a clientes locais.

Miller comenta: “Estamos observando a crescente demanda pela nossa premiada gestão de
investimentos, negócios, conectividade e soluções de dados de mercado de muitas regiões
emergentes em todo o mundo. Em especial, os mercados da América Latina vêm crescendo
rapidamente e têm atraído grande interesse de agentes internacionais à procura de oportunidades
em economias em expansão. Isto vem alimentando a necessidade de nossas soluções, tanto em
empresas locais quanto internacionais que procuram negociar na região.”

© 2011 Fidessa group plc

“A inauguração deste escritório é um sinal claro do compromisso da Fidessa com o mercado e
estaremos constituindo a equipe local com uma mescla de pessoas experientes da Fidessa da
América do Norte e contratações locais.” Miller prossegue, “a América Latina é um importante passo
estratégico global para a Fidessa, e estou ansioso para consolidar e expandir nossa presença aqui,
aproveitando as oportunidades imperdíveis que ela apresenta”.
A Fidessa pode ser contatada na América Latina pelo:
Telefone: +55 11 3443 7258
Endereço: Av. Brigadeiro Faria Lima, 3729
São Paulo 04538-905 Brasil
e-mail: la.info@fidessa.com
- fim Sobre o grupo Fidessa
Soluções excepcionais em negócios, investimentos e informações para a comunidade financeira global.
Nova tecnologia, nova regulamentação, novos desafios: atualmente ganhar dinheiro no mercado financeiro significa estar à
frente na curva. Ter a capacidade de identificar novas tendências e agir com eficiência transforma uma mudança em
oportunidade. É por isso que 85% das instituições financeiras de primeira linha do mundo confiam na Fidessa para lhes
proporcionar uma infraestrutura de negócios e investimentos multimercado, além de informações e análise de mercado e
tecnologia na tomada de decisões e no fluxo de trabalho. É por isso também que 10 trilhões de dólares em transações passam
pela nossa rede global a cada ano. Por sermos os líderes no mercado, também oferecemos acesso exclusivo à maior e mais
importante comunidade de negócios de profissionais do setor de compra e venda no mundo todo, desde instituições e bancos
de investimento mundiais até corretores diferenciados e fundos hedge setorializados.
A Fidessa é uma empresa global com escala, solidez, ambição e competência. Já conquistamos cerca de 30% de crescimento
combinado desde nossa inserção no mercado de valores em 1997 e somos reconhecidos como pioneiros no nosso setor.
Nossa incomparável linha de produtos e serviços essenciais são referência, e atendemos com exclusividade comunidades
tanto do ramo de compra quanto de venda. Investimento contínuo é nossa principal preocupação, e as soluções integradas
garantem que a Fidessa continue sendo a primeira escolha do setor.
fidessa.com
fidessa@aspectuspr.com
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