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Thermo King® recebe Prêmio Preferência do Transporte e
Logística 2017
A empresa do Grupo Ingersoll Rand foi premiada como a Melhor Empresa de
Equipamento Frigorífico no Prêmio Preferência do Transporte e Logística 2017,
concedido pela Revista Estrada.
O Gerente de Serviços da Thermo King, Vinilton Souza, recebeu a premiação em nome
da empresa. A cerimonia de premiação contou com a presença de diretores da
instituição promotora, autoridades, representantes do sindicato dos transportadores,
empresas vencedoras e convidados.
“A Thermo King foi eleita o melhor equipamento de refrigeração para transporte com
84% dos votos”, enfatiza Vinilton.
Esta premiação anual evidencia a preocupação da Thermo King em oferecer produtos e
serviços que são permanentemente aperfeiçoados para atender os clientes da empresa
de forma eficaz. “Somos a empresa preferida no transporte desde 2009, e esse ano, o
nosso autorizado Videfrigo foi eleito como a melhor assistência técnica”, ressalta o
gerente da Thermo King.
A pesquisa da Revista Estrada foi realizada entre os dias 14 de dezembro de 2016 e 10
de janeiro de 2017. Nesse período foram ouvidos mais de 100 transportadores que
indicaram a preferência em cada categoria.

A premiação aconteceu em evento realizado no dia 22 de fevereiro, no Clube das
Empresas de Transporte, na cidade de Videira, no estado de Santa Catarina.
###
Sobre a Thermo King®
No Brasil desde 1974, a Thermo King é pioneira no desenvolvimento de soluções no controle de
temperatura para transportes, incluindo unidades de refrigeração para logística de perecíveis e
equipamento de ar condicionado para ônibus. Conta com uma ampla rede de Concessionárias
Autorizadas que abrange todo o país, para assegurar o melhor atendimento aos clientes desde a
concretização dos negócios até sua continuidade no pós-venda. Sediada em Barueri, região
metropolitana de São Paulo, a empresa, que faz parte do grupo Ingersoll Rand.

Sobre a Ingersoll Rand®
Ingersoll Rand (NYSE:IR) melhora a qualidade de vida criando ambientes confortáveis, sustentáveis e
eficientes. Nossos colaboradores e nossa família de produtos — incluindo Club Car®, Ingersoll Rand®,
Thermo King® e Trane® — trabalham juntos para melhorar a qualidade e o conforto do ar em residências
e prédios; transportam e protegem alimentos e perecíveis e melhoram a produtividade e a eficiência
industrial. Somos um negócio global de 13 bilhões de dólares, comprometido com um mundo de
progresso sustentável e resultados duradouros.

