PHSeven Consultoria em Software Ltda. torna-se Representante de Desenvolvimento de
Negócios da HyperSizer® para a América do Sul
SÃO PAULO, Brasil--(BUSINESS WIRE)-- Collier Research Corporation, fabricante do Software HyperSizer®
Composite Structural Analysis and Design, contratou Paulo Sauer, Sócio-Diretor da PHSeven Consultoria em Software
Ltda. para atuar como Representante de Desenvolvimento de Negócios para a HyperSizer® na América do Sul, com
ênfase específica no Brasil. A economia brasileira continua a ter um crescimento positivo ano após ano, e oferece um
mercado técnico forte para o software da HyperSizer®. O acordo de representante de desenvolvimento de negócios com a
PHSeven é um elemento chave dos esforços da Collier Research para expandir o uso do HyperSizer® nos mercados em
desenvolvimento e expandir sua aplicação nos mercados aeroespacial, energia eólica e de construção naval.
“Eu estou convencido de que o HyperSizer®, um software de engenharia exclusivo para análise estrutural detalhada que
combina automação de projeto e otimização, pode trazer muito valor para a crescente indústria aeroespacial brasileira”,
disse Sauer. “Em minha longa carreira em análise estrutural aeroespacial, eu jamais vi um software que combine tão
amplo espectro de análise detalhada com técnicas de otimização. Na minha opinião é isto que torna o HyperSizer® uma
solução única no mercado.”
“A Collier Research também está investindo no software para dar suporte a projetos de construção naval,” continuou.
Sauer. “Isto reforça a importância de trazer o HyperSizer® para o Brasil no momento em que a indústria da construção
naval brasileira está se renovando.”
Paulo Sauer tem mais de 30 anos de experiência com software de engenharia e está bem familiarizado com vendas para as
indústrias que são de suma importância para a Collier Research. "Uma das formas que nós desenvolvemos a nossa
empresa é trabalhando com sucesso com parceiros entendidos nas indústrias estabelecidas", disse Craig Collier, Presidente
da Collier Research. "Estamos confiantes de que a PHSeven continuará esse padrão na América do Sul. Os fortes
antecedentes de Sauer na área tecnológica e sua rede de contatos o tornarão um participante chave para nós, já que nos
concentramos nas necessidades de nossos clientes nas indústrias de metal e compostos".
Sobre a Collier Research Corporation
A Collier Research Corporation é uma das principais fornecedoras do mundo de software de engenharia para a indústria
aeroespacial e para a NASA, oferecendo as ferramentas estruturais, pesquisa de métodos e soluções de software com seu
produto que é o carro-chefe HyperSizer®. Como um líder confiável da indústria, o HyperSizer® oferece análise de tensão
aeroespacial e otimização do dimensionamento, reduzindo o peso da aeronave e veículos espaciais, quer sejam projetados
com materiais metálicos ou compostos. O HyperSizer analisa as dimensões e estaleiramentos, reduzindo o peso estrutural,
e cria o relatório de tensão para certificação de aeronave.
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