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O engenheiro Arnaldo Basile toma posse e está à frente da gestão de 2016 a 2019
A ABRAVA - Associação Brasileira de Refrigeração, Ar-condicionado, Ventilação e
Aquecimento - elegeu como presidente para o próximo triênio o engenheiro Arnaldo Basile que,
junto com a diretoria executiva, tomou posse no último dia 23 de junho, em cerimônia em São
Paulo na FIESP - Federação das Indústrias do Estado de São Paulo.
A ABRAVA representa estes quatro setores que, juntos, faturam cerca de R$ 32 bilhões e
empregam mais de 300 mil profissionais. Atualmente, a entidade conta com 420 associados.
De acordo com Basile, a sua gestão tem como missão "agregar valor à ABRAVA de maneira
que seja reconhecida dentro do cenário empresarial-econômico-governamental como a
´legítima entidade de classe´ que representa as empresas do setor HVAC-R oferecendo-lhes
benefícios percebidos compatíveis com suas necessidades e expectativas".
Em seu discurso de posse, ressaltou que, junto com os Departamentos Nacionais da ABRAVA,
dará ênfase às atividades relacionadas a eficiência energética, qualidade do ar interior dos
ambientes, gases refrigerantes alternativos, boas práticas de engenharia, processos de
normatizações, procedimentos legais e jurídicos, apoio à exportação, treinamento e
capacitação profissional.
"Gerar valor não para si própria, mas para os seus associados", é o principal mote defendido
pelo novo presidente.
"Neste período de revisões estratégicas e decisões complexas que demandam ações diretivas
de maior risco e elevado grau de austeridade, as empresas identificam que, juntamente com
outros associados podem desenvolver políticas sérias, objetivas e transparentes a almejarem
resultados que não conseguiriam isoladamente", ressalta Basile.
Breve perfil de Arnaldo Basile
Formado em Engenharia Mecânica na FEI - Faculdade de Engenharia Industrial, com
especialização em ar-condicionado e refrigeração, pós -graduado em Marketing pela ESPM e
com MBA em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas, Arnaldo Basile, 58
anos, atuou durante 12 anos como vice-presidente executivo e jurídico da ABRAVA Associação Brasileira de Refrigeração, Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado e, antes de
ser eleito para a gestão 2016-2019 da entidade, presidiu o XIV Conbrava - Congresso
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Internacional Brasileiro de Refrigeração e Aquecimento, realizado em setembro de 2015.
Sócio fundador da Alfa Soluções Térmicas, empresa lançada em 2014, Basile tem um histórico
em corporações como as alemãs Trox e Armacell, como diretor executivo e diretor comercial e
de produtos, respectivamente, além da experiência no grupo britânico TI - Divisão Bundy de
Refrigeração, na nipônica Hitachi e nas norte-americanas Rheem-SAIAR, Trane e Honewell.
Entre suas atuações estão reestruturações comerciais e corporativas, desenvolvimento de
políticas comerciais, expansão de linhas de linhas de produção, ampliação de redes de
distribuição, culminando com expressivos incrementos em vendas.
Diretoria executiva da gestão 2016-2019
Presidente executivo: Arnaldo Basile Júnior (Alfa)
Vice-presidente executivo: Gilberto C. Machado (Pro-Air)
Past presidente: Wadi Tadeu Neaime (Climapress)
Presidente de Relações Internacionais: Samoel Vieira de Souza (CACR)
Vice-presidência de Governamentais: Mauro Apor (LG Electronics)
Vice-presidente de Desenvolv. Profissional: Amaurício G Lúcio (Tuma Ind.)
Vice-presidente de Economia: Wagner Marinho Barbosa (Evapco)
Vice-presidente de Efic. Energética: Leonilton C. Thomaz Cleto (Yawatz)
Vice-presidente Jurídico: Juliana Araújo Pereira (Termodin)
Vice-presidente de Marketing e Comunicação: Arnaldo Lopes Parra (Positron)
Vice-presidente de Meio Ambiente: Paulo Neulaender (GSPNeulaender
Vice-presidente de Operações e Finanças: Duílio Terzi (Fundament-AR)
Vice-presidente de Rel.Ass e Institucionais: Ricardo Gibrasil (Air System)
Vice-presidente Social: Eduardo Brunacci (Armec)
Vice-presidente de Tecnologia: Manoel L. S. Gameiro (Samsung)
Arnaldo Basile - presidente eleito da ABRAVA gestão 2016-2019
Foto: divulgação - crédito: Marcelo Moscardi
MCO Comunicação
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