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O Grupo IGE+XAO anuncia:  
A criação da subsidiária Brasileira 
 
O Grupo IGE+XAO anuncia a criação da I.G.E.+X.A.O. DO BRASIL, subsidiária para distribuição e serviços 
no Brasil. 
 
Esta nova companhia tem base próximo a São José dos Campos no Estado de São Paulo, um parque 
tecnológico para negócios trabalhando em indústrias como as aeroespaciais, automotivas e de novas 
tecnologias na América Latina.  
 
Encarregada da distribuição dos softwares do Grupo, a I.G.E.+X.A.O. DO BRASIL será um centro de 
excelência de PLM Elétrico (gerenciamento do ciclo de vida de instalações elétricas) para as Américas; o 
Grupo já possui sites em  Montreal e Dallas. 
 
"Esta nova subsidiária marca a primeira instalação direta do Grupo na América do Sul, uma região que era 
gerenciada a partir da França e Espanha, através de parcerias. O Brasil representa um mercado 
potencialmente importante para o Grupo, em particular para os setores de fabricação industrial e de 
transportes. A I.G.E.+X.A.O. DO BRASIL terá de responder – entre outras – à crescente demanda da 
companhia Embraer, a qual escolheu implementar o software de PLM Elétrico do Grupo, e às demandas de 
seus subcontratados" explica Alain Di Crescenzo. 
 

 

 
SOBRE O GRUPO IGE+XAO 
Por mais de 29 anos, o Grupo IGE+XAO tem editado, projetado, produzido, vendido e garantido a 
manutenção de uma gama de softwares para Desenhos Auxiliados por Computador (CAD),  Gerenciamento 
de Ciclo de Vida de Produto (PLM) e softwares de Simulação dedicados a Engenharia Elétrica. Estes 
pacotes de software tem sido projetados para ajudar os fabricantes a projetar e manter os setores elétricos 
de qualquer tipo de instalação. Este tipo de CAD/PLM/Simulação é chamado de "CAD/PLM/Simulação 
Elétrico(a)". A IGE+XAO construiu uma gama completa de softwares e aplicações de CAD/PLM/Simulação 
Elétrico projetados para todos os fabricantes. A IGE+XAO emprega 388 pessoas ao redor do mundo em 31 
locais e 20 países, e tem mais de 82.000 licenças vendidas ao redor do mundo. A IGE+XAO é a referência 
neste segmento. Para mais informações visite: http://www.ige-xao.com 
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