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Garmin cresce com a  
aquisição da Interphase™ 

 

 
 
- A Interphase fabrica produtos eletrónicos para o mercado náutico e é a 
empresa líder no fabrico de sondas com tecnologia “phased array”, que permite 
visualizar o fundo do mar a partir da proa da embarcação 
 
 
Lisboa, 23 de Março de 2012 – A Garmin, líder mundial em soluções de navegação 
portátil pelo quarto ano consecutivo*, anuncia a aquisição da Interphase™, uma 
empresa de produtos eletrónicos náuticos e líder no fabrico de sondas com “phased 
array”, uma tecnologia sofisticada e única que permite ter uma imagem virtual do 
fundo do mar a partir da parte da frente do barco, utilizando a técnica de ultrassons 
similar à que é usada nos meios médicos. 
 
“Esta transação reforça o nosso compromisso com a inovação, uma vez que a 
incorporação da tecnologia da Interphase™ nos produtos Garmin irá aumentar ainda 
mais a segurança da navegação dos nossos clientes”, explica Salvador Alcocer, 
Diretor Comercial e de Marketing da Garmin Ibéria. “Esta aquisição é uma 
excelente notícia para a Garmin, já que nos permite encarar novas e interessantes 
perspetivas de desenvolvimento no mercado náutico”, conclui Alcover. 
 
Fundada em 1986, a Interphase™ é uma das únicas empresas que disponibilizam 
esta tecnologia, graças à qual a embarcação pode navegar com mais segurança, 
uma vez que pode detetar obstáculos como bancos de areia, recifes ou rochas. A 
Interphase™ vai operar como Garmin Santa Cruz, Inc., uma empresa da Califórnia 
subsidiária da Garmin. As tarefas de investigação e o desenvolvimento de produtos 
continuarão a ter lugar na sua sede em Soquel, na Califórnia. 
 
A divisão de produtos náuticos da Garmin faz parte de um amplo portfólio que inclui 
os produtos mais sofisticados e avançados do mercado de plotters, sistemas 
multifunções com ecrãs táteis, sondas, radares de alta definição, pilotos automáticos, 
assim como de outros produtos e serviços reconhecidos pela sua capacidade de 
inovação, fiabilidade e facilidade de uso. 
 
 
*Fonte: Canalys, estudo do mercado mundial de sistemas de navegação portátil para todo o ano de 2010, publicado em 
Fevereiro de 2011. 
 

## 

O líder mundial em navegação por satélite, Garmin Ltd e as suas subsidiárias desenvolvem, fabricam e comercializam 
equipamentos de navegação, comunicações e informações desde 1989 – sendo que a grande maioria incorpora tecnologia 
GPS. Os seus produtos destinam-se a inúmeras aplicações nos mercados aeronáutico, marítimo, outdoor & fitness, OEM e 
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automóvel. A Garmin Ltd. está sediada na Suíça e as suas principais subsidiárias estão situadas nos EUA, Taiwan e Reino 
Unido. Para mais informação, consulte: www.garmin.com/newsroom. Garmin é uma marca registada de Garmin Ltd. 
 
Aviso sobre o conteúdo: 
Este comunicado de imprensa contém informação sobre futuras ações relacionadas com a Garmin  Ltd. e suas atividades 
comerciais. Todos os dados aqui contidos relacionados com lançamentos de produtos futuros da empresa são previsões e 
baseiam-se nas expetativas atuais do negócio da companhia. A informação, eventos e circunstâncias apresentados nos 
comunicados de imprensa podem, por isso, não ser realizados e os seus resultados reais diferir substancialmente como 
consequência dos fatores de risco conhecidos e desconhecidos que podem afetar a Garmin, incluindo, mas não limitado aos 
fatores de risco mencionados no relatório anual no formulário 10-K para o final de ano 25 de Dezembro, 2010, preenchido pela 
Garmin com a Comissão de Bolsa e Valores (arquivado na Comissão com o número 0-31983). Uma cópia deste formulário 10-
K está disponível em www.garmin.com/aboutGarmin/invRelations/finReports.html . A Garmin não garante as ações futuras que 
podem estar contidas neste comunicado de imprensa, para além disso, estas só se referem à data em que o comunicado foi 
emitido. Independentemente de novos dados, eventos futuros ou qualquer outra circunstância, a empresa não tem obrigação 
de rever e atualizar a informação de forma periódica. 
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