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TROX ANUNCIA A CONTRATAÇÃO DO ENG. ALEXANDRE
GOMES CRUZ

São Paulo, 06 de novembro de 2020 – TROX anuncia a contratação do Eng. Alexandre Gomes Cruz, que
atuará como Líder de Contas Corporativas e Serviços (Serviço e Partes & Peças). O executivo será
responsável pelo atendimento e prospecção de clientes corporativos e Serviços, com o objetivo de
proporcionar aos nossos clientes soluções diferenciadas em sistemas e serviços para a área de HVAC.

Com vasta experiência no mercado HVAC-R, tem atuado em empresas de ponta, liderando diversas
iniciativas na área de serviços, incluindo sistemas de automação. Nestas atividades, Alexandre liderou a
migração de atividades essencialmente voltadas a assistência técnica, para Soluções em Serviços, sendo
referência nesse segmento perante aos maiores fabricantes de HVAC-R. Em sua última experiência
profissional antes de ingressar na TROX, liderou um negócio de Partes & Peças, cuja experiência pregressa
nos permitirá também investir neste segmento de negócio. Sua chegada à TROX contribui para o contínuo
avanço da companhia, que é um importante player no desenvolvimento, fabricação e venda de componentes,
equipamentos e sistemas de ar condicionado e ventilação interior, objetivando uma maior participação de
mercado com a venda de soluções integradas aos nossos clientes.

Nas palavras de Alexandre “A TROX está em forte evolução e com ótima visão para continuar se
consolidando no mercado de HVAC. É com enorme prazer que saliento a oportunidade de poder colaborar
para a construção de algo tão relevante, grandioso e benéfico para o nosso mercado. Sinto-me privilegiado
de poder fazer parte desse projeto além de compartilhar experiências com uma equipe vencedora, como a
que tive a felicidade de encontrar aqui”.

“Alexandre une-se ao Time TROX em um momento oportuno, alinhado ao nosso plano estratégico de
crescimento, cujo objetivo será prover ao mercado soluções diferenciadas, que agreguem maior valor aos
nossos clientes, de maneira responsável e sustentável.”, ressalta Luiz Moura, Vice-Presidente e deputy da
TROX Américas.

SOBRE A TROX

Atuando no desenvolvimento, fabricação sustentável e venda de componentes, equipamentos e sistemas de
ar condicionado e ventilação interior, de origem alemã, com 69 anos de existência (45 anos no Brasil). Possui
31 subsidiárias em 29 países, 05 continentes, 16 fábricas, além de importadores e representantes
estrategicamente distribuídos em mais de 70 países.

Desde que a companhia foi fundada, em 1951, o lema para suas decisões é: “...o ser humano é a medida e
seu bem-estar é o nosso objetivo.”
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