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MISSÃO Atender as necessidades do mercado com produtos de 
qualidade e preço justo, prosperando como empresa e 
propiciando o retorno e satisfação dos clientes, colaboradores 
e acionistas, preservando o meio ambiente.

A Full Gauge Controls orienta a fabricação de seus produtos 
de acordo com as seguintes diretrizes:

• Desenvolver novas tecnologias em instrumentação 
eletrônica;

• Melhorar continuamente seus processos e recursos;

• Satisfazer seus clientes, atendendo as suas necessidades e 
expectativas;

• Promover o crescimento e o aperfeiçoamento profissional 
dos seus colaboradores;

• Manter a eficácia do seu sistema de gestão da qualidade.
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INTRODUÇÃO
Desde 1985, produzimos uma variada linha de instrumentos digitais para sistemas de automação 

industrial, comercial e residencial, sempre à frente das necessidades do mercado e desejos dos 
nossos clientes, oferecendo continuamente soluções para refrigeração, aquecimento, climatização 

e aquecimento solar com produtos em conformidade com diretrizes, normas e certificações 
internacionais, como UL, CE, NSF e as ISO 9001 e 14001.

Estamos presentes em todo o mundo através dos nossos produtos, das mais de 20 feiras que 
expomos por ano e por meio de profissionais, que ministram palestras e treinamentos, nossa 

imagem está consolidada em 62 países, entre eles: Estados Unidos, Canadá, China, Emirados Árabes 
Unidos, Paquistão, Turquia, México, Colômbia, Argentina e África do Sul. Uma das muitas inovações 

que desenvolvemos é a possibilidade de administrar instalações feitas com nossos produtos de 
qualquer parte do mundo através do Sitrad, software de gerenciamento via internet.

Somos também reconhecidos internacionalmente por ações exclusivas de disseminação de 
conhecimento técnico na prática, contribuindo para a capacitação do setor que atuamos.



ESTRUTURA
Nossos produtos são 100% desenvolvidos 
e fabricados no Brasil. Estamos instalados 
em uma área de 10.250m² distribuídos em 
3 prédios - Administrativo, Almoxarifado 
e Produção -, e o processo de expansão 
é constante. Dessa forma, mantemos a 
integração da Engenharia de Desenvolvimento 
e Produção no mesmo espaço físico, garantindo 
nosso compromisso com o cumprimento dos 
prazos de entrega.

Contamos também com um inovador setor que 
comporta o Desing Industrial e uma Fábrica de 

Injetados, garantindo agilidade e autonomia 
em todo o processo produtivo, fruto de 
investimento pesado em máquinas de última 
geração, como uma moderna impressora 3D, e 
contratação de uma equipe especializada.

São mais de 300 funcionários engajados com a 
Política da Qualidade e Ambiental da empresa, 
focados e motivados em entregar sempre o 
melhor.



PÓS VENDA

CONFERÊNCIAS

Master Full Gauge: Organizado 
em diversos países 

periodicamente, ele visa qualificar 
tecnicamento os usuários das 
soluções de nossos produtos.

MEETING SITRAD

Realizado no Brasil a cada 2 anos, 
possui um público de mais de 50 

profissionais do mundo.

SEMINÁRIOS

A Full Gauge e seus parceiros de 
distribuição realizam seminários 
para instaladores, vendedores e 

usuários finais ao redor do mundo. 

MEDIA

Produzimos releases, 
matérias e anúncios 
regularmente para 
diversas revistas e mídias 
nacionais e internacionais.

NEWSLETTER

Produzimos uma newsletter mensal 
para o nosso extenso mailing de 

profissionais da indústria HVAC-R. 
Nela escrevemos dicas, novidades e 

releases sobre o segmento.

Educamos o cliente, o vendor e o instalador através de treinamentos e seminários.

Nos empenhamos em treinar esses profissionais para que o mercado e a industria conheçam as 
vantagens  e funcionalidades das soluções que oferecemos para as mais variadas aplicações. 



MARCAS &
PATENTES
Contamos com escritórios no Texas e 
Flórida (Estados Unidos), Guangdong 
(China), além de um parque industrial 
em Canoas, instalado em uma área de 
10.250m². E o processo de expansão 
é constante devido à demanda 
crescente do mercado. Dessa forma, 
mantemos nosso compromisso 
com o cumprimento dos prazos de 
entrega. Estamos presentes em 
todo o mundo exportando metade 
da nossa produção. Assim, nossa 
imagem está consolidada em 62 
países, entre eles:

• Argentina

• Áustria

Alemanha

• Bélgica

• Bolivia

• Brasil

• Canada

• Chile

• China

• Dinamarca 

• Emirados  
Árabes Unidos

• EUA

• Estônia

• Eslováquia

• Eslovênia

• Espanha

• Finândia

• França

• Grácia

• Hungria

• Irlanda

• Itália

• Inglaterra

• Letônia

• Lituânia

• Luxemburgo

• Malta

• México

• Países Baixos

• Peru

• Polônia

• Portugal

• Reino Unido

• Republica 
Tcheca

• Suécia

• Taiwan

• Uruguai

QUALIDADE E 
CERTIFICAÇÃO

Temos o compromisso com a excelência na fabricação de nossos produtos para 
atendimento dos clientes no Brasil e exterior, afirmando nosso respeito com a 

preservação ambiental. Por tudo isso, apresentamos produtos em conformidade com 
diretrizes, normas e certificações internacionais, como UL, CE, NSF e as ISO 9001 
e 14001, além de termos o Sitrad aprovado no rigoroso processo de validação da 

Microsoft, o que garante sua compatibilidade com o Windows 10, demonstrando toda 
confiabilidade do nosso software de gerenciamento via internet.



LISTA DE 
ALGUNS 
CLIENTES 
QUE USAM 
FULL GAUGE



CANAIS DE COMUNICAÇÃO
Possuimos diversos canais de comunicação e encorajamos nossos clientes e parceiros a 

compartilharem seus comentários, elogios, críticas e sugestões através deles. 

Oferecemos suporte técnico através da Engenharia de Aplicação, onde especialistas em automação, 
refrigeração e aquecimento repassam informações adicionais sobre a utilização de nossos 

instrumentos, além de novidades e aplicações dos produtos.

(51) 3778-3443

/fullgauge 

/fullgaugecontrols

Aplicativo FG Finder

www.fullgauge.com.br

eng-aplicacao@fullgauge.com.br

Forum: www.fullgauge.com.br/forum




