São Paulo, Brasil – Fevereiro, 2017 - A Nexans Brasil®, fabricante global de cabos e
acessórios de dados e energia, anuncia parceria com o Grupo de Ensino Impacta para
desenvolvimento do seu Programa de Certificação em Cabeamento Estruturado voltado a
profissionais área de infraestrutura de redes.
O curso piloto de capacitação, anteriormente realizado pela própria Nexans, formou mais
de 400 pessoas em 2016,. Com o lançamento da parceria, os alunos passarão a contar
com a estrutura de ensino da Impacta (sala, laboratório, instrutor, certificado) e melhores
condições de pagamento, como opções de parcelamento.
De acordo com André Senra, Engenheiro de Vendas da Nexans e desenvolvedor do curso,
essa iniciativa promove a especialização de profissionais que instalam redes de dados e os
torna capacitados para desenvolvimento de projetos com a solução Nexans.
“O funcionamento de uma infraestrutura de rede em sua capacidade total depende
diretamente de como ela foi instalada e se os produtos utilizados são de qualidade e
compatíveis com a demanda de dados. Profissionais certificados pela Nexans se tornam
aptos para instalar redes em suas melhores condições e proporcionar aos seus clientes a
Garantia Nexans que contempla a disponibilização dos dados por 25 anos para toda a
rede.”
A grade do curso abrange revisão das normas técnicas, análise teórica e prática de
manuseio de produtos, entre outros temas e tem a duração de 16 horas. As inscriçõesjá se
encontram abertas e o curso, em São Paulo, ocorrerá nos próximos dias 22 e 23 de
fevereiro
Informações de valores e inscrições podem ser realizadas pelo telefone (11) 3254-2200 e
pelo chat online no endereço www.impacta.com.br.
Nexans

A Nexans® é player global e um dos principais protagonistas, financiador, incentivador na
transição do modelo energético no mundo. Atuando há mais de 120 anos na fabricação de
cabos que levam a energia em sistemas de transmissão e distribuição (submarinos e
terrestres), recursos energéticos (petróleo e gás, minas e renováveis), transporte (estrada,
ferroviário, aéreo e marítimo) e construção (comercial, residencial e centros de dados).
Possui presença em todos os continentes em 48 países, a Companhia é uma das
principais presenças globais no fornecimento de cabos de alta performance para projetos
em LAN.
Ela atua nos segmentos de low end para construção e usuário final fornecendo cabos de
baixa tensão por meio do varejo; no medium e high end em projetos customizados em
construções prediais na construção civil (seja em implantação de redes de industrias,
condomínios e escritórios); em telecomunicações, em informática na implementação de
redes de dados para provedores e datacenters, bem como no segmento de geração de
energia, na implementação de sistemas sustentáveis em sites de usinas geradoras de
energia renovável como eólicas, solar e térmicas.
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