Full Gauge Controls: tecnologia do Brasil para o mundo
Uma empresa que busca estar à frente das necessidades dos clientes, investe
constantemente em pesquisa e desenvolvimento e tem a inovação como parte do seu
DNA. Esta é a Full Gauge Controls, fabricante de soluções para os setores de
refrigeração, aquecimento, climatização e aquecimento solar. No mercado desde 1985,
os produtos da marca se destacam, entre outros motivos, por estar em conformidade
com as mais importantes diretrizes, normas e certificações internacionais, como UL, CE,
NSF e as ISO 9001 e 14001. Além disso, a linha de produção também atende à diretiva
europeia RoHS, que elimina o uso de substâncias perigosas em dispositivos eletrônicos.
Em se tratando de estrutura, o parque fabril fica localizado na cidade de Canoas, no Rio
Grande do Sul, em uma área de 10.250m², que está em constante expansão.
Atualmente, estão construindo mais 900m² em área adjacente, com estrutura para mais
2.700m² de ampliação. A empresa possui também escritório e equipe comercial nos
Estados Unidos. As duas unidades contam com aproximadamente 315 funcionários,
responsáveis pelo desenvolvimento, fabricação, divulgação e venda dos produtos. Com
isso, o resultado é uma operação integrada e com foco na excelência, que reforça o
compromisso, por exemplo, com os prazos de entrega.
Outra característica da fabricante é seu comprometimento com o investimento em
marketing e ações de relacionamento. Com isso, a marca está presente como expositora
nos mais importantes eventos nacionais e internacionais de setores afins, como de
supermercados, food service, construção civil, panificação, automação, entre outros. Além
disso, a Full Gauge Controls também é reconhecida pelas atividades que realiza para a
disseminação de conhecimento e fomento do setor, como palestras e cursos, além da
doação de equipamentos para escolas técnicas no Brasil e no mundo. Tudo isso com o
objetivo de contribuir para a capacitação do segmento como um todo.
Já no que diz respeito a sua atuação global, apenas sete anos após a fundação, em 1992,
a Full Gauge Controls passou a investir no mercado externo. Atualmente, produtos da
marca podem ser encontrados em mais de 2 mil revendas, distribuídas pelos cinco
continentes, além da presença em equipamentos de grandes fabricantes de refrigeração
mundo afora. Hoje cerca de 50% da produção é exportada e a empresa possui imagem
consolidada e marca protegida em 62 países, entre eles: Estados Unidos, Canadá, China,
Emirados Árabes Unidos, Paquistão, Turquia, México, Colômbia, Argentina e África do
Sul.

