
CEO da Hoplon representará o Brasil em evento da IBM na França 

 

 
 

No dia 29 de abril (quarta-feira), Tarqüínio Teles, CEO da Hoplon Infotainment, estará na 
França para participar de evento em comemoração aos 45 anos do sistema Z, plataforma 
mainframe da IBM. Na ocasião, Teles vai destacar a importância da parceria entre a IBM e a 
Hoplon, desenvolvedora do Taikodom, jogo massivo online 100% nacional. 

“O uso do mainframe da IBM permite ao Taikodom suportar centenas de milhares de jogadores 
conectados ao mesmo tempo, todos interagindo em um mesmo ambiente 3D”, explica o CEO 
da Hoplon. O sistema de última geração da IBM é equipado com chips CELL, o mesmo utilizado 
no console Playstation 3. 

O evento, que acontecerá na Universidade do Mainframe, também contará com depoimento de 
clientes de outras partes do mundo e com a presença do presidente da IBM, Daniel Chaffraix.  

IBM Forum Paris: Comemoração dos 45 anos do sistema Z - Universidade do Mainframe 
(http://www-05.ibm.com/fr/events/udm_2009/index.html), no dia 29 de abril de 2009. 

Perfil do Taikodom – É o maior jogo massivo online já produzido no Brasil. Sozinhos ou unidos 
em corporações, os jogadores participam de combates e atividades de mineração e comércio 
em pleno espaço. A ação, ambientada no século 23, acontece em tempo real. Free-to-play, o 
game foi lançado oficialmente em outubro de 2008. Resultado de quatro anos de trabalho, 
continua em constante expansão. Para saber mais sobre o universo ficcional do jogo, consulte 
www.universotaikodom.com.br. Para jogar, acesse www.taikodom.com.br.  

Sobre a Hoplon Infotainment: Fundada em 2000, é criadora do Taikodom, o maior game 
massivo online já desenvolvido no Brasil e o primeiro a rodar em um gameframe da IBM. Sua 
sede, em Florianópolis (SC), reúne cerca de 100 colaboradores que se dedicam ao 
desenvolvimento do Taikodom.| www.hoplon.com.br. 
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