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TROX 360 foi marcado pela celebração dos 40 anos do Eng. Celso Simões Alexandre na TROX e a transição
da Presidência para o Eng. Luiz Moura

O evento TROX 360 Uma Marca. Uma História. aconteceu no dia 15 de abril de 2021.
Conduzido pelo Eng. Fernando Bassegio, gerente Corporativo de Marketing e Customer
Service da TROX do Brasil, contou com mais de 1000 expectadores conectados de forma
online, que puderam acompanhar os principais acontecimentos da TROX, bem como
participarem da celebração.

Palestras
Entre as palestras ministradas, foi possível acompanhar a História da TROX nas Américas - por Eng. Luis
Cláudio Almeida da TROX do Brasil; História da TROX México – por Ingrid Viñamata da TROX México;
Lançamento de Produtos TROX - por Jorge Zato da TROX do Brasil; Filtros de Ar Condicionado - por Dr.
Marco Adolph da TROX North América e México; Purificadores de Ar Blue Life - por Eng. Fernando Cani da
TROX Argentina.

Estandes
A plataforma interativa do evento trouxe ao participante a aproximação com uma experiência diferenciada,
considerando que foi possível conhecer os últimos lançamentos de cada TROX, bem como visitar a sala do
expositor e ter o atendimento ao vivo.
A área expositiva contou com estandes da TROX Brasil, Argentina e México.

A Celebração
Considerado o momento mais esperado do evento e conduzido pelo Eng. Milton Shimada, a celebração dos
40 anos de TROX Américas do Eng. Celso Simões Alexandre, foi marcada com muita emoção. Tanto as
mensagens dos familiares, como as dos representantes da TROX Alemanha, Thomas Mosbacher e Udo
Jung, foram repletas de agradecimentos e sucesso. Além disso, o executivo recebeu da TROX, a obra criada
pelo artista plástico Daniel Bota, retratando a sua trajetória na TROX Américas. Para o Eng. Celso, que
assume como Presidente do Conselho da TROX Américas e Representante da TROX GmbH no Brasil, a
sensação é de dever cumprido, passando para o seu sucessor uma área fabril de 15.500 m² e 2500 m² de
escritórios, mais um edifício próprio de aproximadamente 740 m2 de área em São Paulo, dedicado a central
de vendas. “Mais importante que os edifícios e suas áreas, deixo ao Moura uma equipe de diretores, gerentes
e funcionários, do mais alto nível".

A transição da Presidência
O Eng. Celso Simões encerrou seu pronunciamento, comunicando a transição do seu cargo de Presidente
da TROX Américas para o Eng. Luiz Moura, que agradeceu pela oportunidade de presidir a companhia que
goza de enorme prestígio no mercado de HVAC-R. Moura destacou que em março de 2021 completou seu
primeiro ano de TROX, período que teve o privilégio de conhecer toda a operação da TROX América, sempre
apoiado por Eng. Celso Simões. Enfatizou o sucesso de projetos que foram implementados, em meio a um
cenário extremamente desafiador motivado pela propagação da COVID-19. “Investimos em pessoas,
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produtos e processos, com destaque para a criação da área de serviços. No âmbito de equipamentos e
distribuição de ar, trabalhamos melhorias continuas em nossos produtos. Além do lançamento de linhas de
expansão direta com compressores do tipo fixo e expansão indireta com os chillers modulares. Para finalizar,
desenvolvemos e lançarmos o Purificador de Ar - TROX Blue Life, atendendo as necessidades de muitos de
nossos clientes".

Sobre a TROX Technik
Atuando no desenvolvimento, fabricação sustentável e venda de componentes, equipamentos e sistemas de
ar condicionado e ventilação interior, a empresa de origem alemã, com 69 anos de existência (45 anos no
Brasil), possui 31 subsidiárias em 29 países, 05 continentes, 19 fábricas, além de importadores e
representantes estrategicamente distribuídos em mais de 70 países. A TROX através de uma Solução One
Stop Shop, visa oferecer a mais completa linha de Produtos e Serviços para seus clientes proporcionando
sempre a alta confiabilidade e performance de seus produtos e o conhecimento técnico de sua equipe.

Serviço:
TROX 360 Uma Marca. Uma História.
Navegue pela plataforma e reveja os melhores momentos em www.trox360.com

Nota: O evento seguiu todos os protocolos sanitários locais e os participantes envolvidos no SET de
Filmagem foram devidamente testados para a Covid19 e ambos tiveram o resultado negativo.
Foto divulgação.

Veja e Reveja o evento em www.trox360.com
Ou acesse pelo YouTube clique aqui.

Foto divulgação.

