INFORMAÇÕES CORPORATIVAS DA VERTIV

Garantindo a continuidade das
aplicações vitais de hoje e do futuro

PRINCIPAIS DADOS
CATEGORIA
Público (NYSE:VRT)

Quase todos os aspectos das nossas vidas envolvem o uso de tecnologia. É como trabalhamos e como nos
divertimos e como fazemos qualquer coisa no meio tempo. Essa conectividade, ou o uso de dados, está
incorporada no próprio tecido de nossa sociedade. É vital para o progresso humano. A Vertiv acredita que existe
uma maneira melhor de atender essa crescente demanda por dados - uma motivada pela paixão e pela inovação.
Como especialistas na indústria, trabalhamos em colaboração com nossos clientes para idealizar e construir
infraestruturas prontas para o futuro. Potencializamos nosso portfólio de hardware, software, analytics
e serviços para assegurar que as aplicações vitais de nossos clientes funcionem de forma contínua, tenham
um desempenho ótimo, e sejam dimensionadas de acordo com as necessidades dos negócios.
Data Centers: Hiperscala/Cloud, Colocation, Enterprise e Edge
Redes de Comunicação: Macro Sites, Centrais, Células Pequenas e Data Centers
Comercial e Industrial: Saúde, Manufatura, Transporte Público/Ferroviário, Geração de Energia e Óleo e Gás

RECEITA
USD 4,4 bilhões
(ano fiscal de 2020)
SEDES CORPORATIVAS
Global: Columbus, Ohio, EUA
Regional: China, Índia, Filipinas
e Itália
COLABORADORES
aprox. 21.000 em todo o mundo
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Europa, Oriente
Médio e África 20%
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14%

22%

Ampla variedade nos portfólios de
infraestrutura, soluções e serviços
para energia, gerenciamento térmico,
infraestrutura de TI e de edge computing

Espaço ocupado e cadeia de
suprimentos globais e consolidados

Vertiv.com

PRINCIPAIS CLIENTES

Mercado Final
Data Center
Comunicações
Comercial
e Industrial

Clientes que operam em algumas das
indústrias mais críticas do mundo
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Alibaba, Alstom, America
Movil, AT&T, China Mobile,
Equinix, Ericsson, Reliance,
Siemens, Telefonica, Tencent,
Verizon e Vodafone

NOSSO PROPÓSITO

Acreditamos que existe uma maneira melhor de atender essa crescente
demanda por dados - uma motivada pela paixão e pela inovação.

NOSSAS MARCAS

NOSSA PRESENÇA

Monitoramento de bateria

PRESENÇA GLOBAL
Unidades de manufatura e montagem 19
Centros de serviços mais de 300
Engenheiros de serviços de campo mais de 3100
Resposta/suporte técnico mais de 250
Centros de experiência do cliente/laboratórios 15

EUROPA, ORIENTE MÉDIO E ÁFRICA
Unidades de manufatura e montagem 6
Centros de serviços mais de 70
Engenheiros de serviços de campo mais de 580
Resposta/suporte técnico mais de 80
Centros de experiência do cliente/laboratórios 6

Albér™
Avocent®
Gerenciamento de TI

Chloride®
Alimentação de energia industrial

Cybex™
Gerenciamento de TI

Energy Labs
Energia térmica comercial e industrial

Geist™
Rack PDU

Liebert®
Alimentação de energia AC
e energia térmica

Netsure™
DC Power
AMÉRICAS
Unidades de manufatura e montagem 8
Centros de serviços mais de 165
Engenheiros de serviços de campo mais de 1370
Resposta/suporte técnico mais de 100
Centros de experiência do cliente/laboratórios 5

Vertiv.com

ÁSIA-PACÍFICO E ÍNDIA
Unidades de manufatura e montagem 5
Centros de serviços mais de 57
Engenheiros de serviços de campo mais de 1150
Resposta/suporte técnico mais de 70
Centros de experiência do cliente/laboratórios 4
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Architects of Continuity
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