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Os nossos clientes agradecem
A ATOS AMPLIA SUAS RELAÇÕES COMERCIAIS E OFERECE NOVAS
SOLUÇÕES TÉCNICAS.

Durante intensos 03 (três) dias participando efetivamente da
FEBRAVA 2019 a ATOS esteve representada pelo Eduardo Ceccon
(Eng. Responsável Técnico), Adeilson M. da Silva Junior (Sales
Manager) e Leandro Figueiredo Santos (Diretor). Nosso time pode
conhecer de perto os novos lançamentos que logo farão parte do
portifólio de produtos ofertados em nossos projetos, instalações
comerciais e industriais. Queremos destacar a grande presença de
equipamentos e soluções desenvolvidos com tecnologia de última
geração, alinhados com a enorme demanda de redução do custo
de energia. Nessa direção, nosso comercial trabalha com ótimo
payback para retrofit com rápida implantação.  

Challenges are many.
Overcome Together.

 

Sistemas de Ar
Condicionado Comercial e

Industrial

HVAC

Projetos de Modernização e
Retrifit

FANCOIL

Elaboração, Gestão e
Execução de Plano de

Manutenção

PMOC

Soluções Customizadas de
Eficiência Energética,

Incluindo Sistema
Fotovoltaico.
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A lente de um engenheiro
gestor comercial
ADEILSON É ENGENHEIRO E RESPONSÁVEL
PELO SETOR COMERCIAL DA ATOS.  OLHA
OQUE ELE DISSE:

Em entrevista realizada pelo próprio evento,
Adeilson Junior fala sobre a evolução das
empresas brasileiras, que apresentaram
soluções sustentáveis, garantindo ao Brasil
uma posição de destaque no cenário
internacional, pois se comparados aos
fabricantes, mesmo de maior proeminência, a
indústria brasileira está na direção certa.
 
"'Completando uma década de evento
FEBRAVA, pude perceber que além das
empresas nacionais e as grandes
multinacionais tradicionais, muitos novos
fornecedores, de diversos países estão
investindo no Brasil, isso ocorrendo mesmo
com o cenário econômico em transição.
Fiquei muito feliz por ter a oportunidade de
ver muitas empresas nacionais direcionando
alto investimento em seus produtos,
especialmente alinhados com a necessidade
de desempenho energético e tecnologia''.
 
"'Quero também destacar o quesito da
qualidade, não só pela questão da eficiência
energética, como também na harmonia com
o meio ambiente, espaço físico alinhado à
versatilidade dos equipamentos e nível de
ruído. Vou transcorrer um pouco sobre um
produto específico, uma vez que investi boa
parte do meu tempo de visita conhecendo os
detalhes técnicos e comerciais do Conjunto
Ventilador da ZIEHL-ABEGG. Trata-se de um
sistema absolutamente moderno, altamente
confiável, com desempenho energético
inacreditável. Estamos falando de uma
solução de retrofit que otimiza custos de
manutenção e implantação além da drástica
edução no consumo de energia. Essa
solução, através de um único módulo, pode
eliminar correias de transmissão, Inversores
de frequência, Chaves e dispositivos de
acionamento do ventilador. Um Saving que
todo gestor vai gostar de apresentar.
Simplesmente sensacional".
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A evolução tecnológica
COM A PALAVRA,  O RESPONSÁVEL TÉCNICO!

Eu participei desta feira pela primeira vez. Depois de alguns anos
trabalhando no segmento de mineração, tive a 
oportunidade de visitar quase todos os stands da feira, e pude ter
a certeza de que nós evoluímos. 
Estive em contato com as melhores tecnologias no mercado de
refrigeração e climatização, não só pela diversidade de produtos,
como também pela inteligência aplicada nos equipamentos
através dos instrumentos embarcados e sua facilidade de
manuseio, reposição e manutenção. Acredito que estamos
agregando opções de produtos de vanguarda, com alta tecnologia
e eles serão apresentado aos nossos clientes.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       
                                        Chiller Magnético de Alto Desempenho
 
Nossos produtos oferecem tecnologia sustentável e diversidade de
aplicações.
Estive diante do equipamento (Chiller Magnético) que acabou de
ser lançado nos EUA e ganhou prêmio de inovação tecnológica.
Uma maravilha de tecnologia disponível e acessível aqui no Brasil
através de uma empresa parceira no Estado de São Paulo. Não
destaco somente sua facilidade de intercambio de unidades, como
também sua tecnologia que dispensa uso de óleo lubrificante e
assegura maior vida útil do compressor e baixíssimo ruído.
  
Eng. Eduardo Biancardi Ceccon
Responsável Técnica da ATOS Soluções Técnicas
 

"Nossos 
negócios são

direcionados à
necessidade dos
nossos clientes.
Estou feliz com o
que encontramos

aqui."
Leandro F igueiredo Santos

 Diretor  da ATOS
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Confiança na retomada
da economia
LEANDRO ESTÁ OTIMISTA COM O
RUMO A ECONOMIA BRASILEIRA.

Ha alguns meses eu observo e até me
aprofundo sobre as questões da
economia brasileira e a influência da
política nacional e internacional no
nosso setor de serviços e engenharia.
Todos nós sabemos que o Brasil é um
país muito influenciado por más
notícias, e quero incentivar a todos
nós fazermos uma reflexão sobre o
que realmente acreditamos e pelo que
estamos trabalhando. Façamos a nossa
parte, investindo em pessoas e
tecnologia. O Brasil está no caminho
de crescimento sustentável e ele
precisa de nós!
                 Leandro Figueiredo Santos
     Diretor da ATOS Soluções Técnicas
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