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ção de uma nova sede, iniciada em março de 2019 e concluída em março deste ano, 
durante o lockdown. 

“O país apontava um crescimento razoável e era a hora de movermos um passo à 
frente. Não imaginávamos nem de perto o que estaria por vir. Tínhamos tudo prepara-
do, modernizamos a nossa logomarca, comemoraríamos os 15 anos da empresa em 
agosto, na nova sede, e durante a Febratex. Foi tudo cancelado, apenas nos muda-
mos, sem alarde, pois entendemos que não era hora de celebrar nada. Mesmo assim, 
ela ficou fantástica, com 1.500 m2 de área construída, um showroom com as máqui-
nas que representamos, um centro de treinamento todo equipado, salas de reunião e 
atendimento ultramodernas, sala de amamentação para gestantes, um departamento 
de eletrônica para conserto de placas e motores, um setor de “padprinting” com má-
quinas a laser, estoques de peças climatizados, e, é claro, um escritório moderno e 
confortável para as pessoas, estacionamento para bicicletas e veículos elétricos. Além 
disso, é um prédio sustentável, que capta água da chuva para irrigação, com sistema 
natural de redução de temperatura e calor”, conta Henrique. 

O projeto, assinado pela A+C Arquitetura, traz um ar industrial, com piso de fábrica, 
tubulações aparentes, tudo bem contemporâneo, seguindo os estilos de design ame-
ricano e europeu. E o diretor enfatiza: “entendemos que temos que viver no mesmo 
mundo que vendemos, o da mais alta tecnologia e, assim, é a nova sede da Galileu 
Tecnologia”.

NOVOS PLANOS E DESAFIOS PARA O “AGORA”

De acordo com Henrique, o maior desafio da Galileu agora é entender o novo 
mercado que se mostra à sua frente, procurando identificar o que estão fazen-
do no momento e disso identificar o que virará comportamento depois que tudo 
passar, pois isso norteará, inclusive, algumas características dos equipamentos  
que comercializam. 

“Quem vende tecnologia de ponta tem que estar na vanguarda dos acontecimen-
tos. As empresas que distribuímos no Brasil são líderes mundiais em seus segmentos, 
já mostram e acenam para um novo futuro. Estamos indo pra lá e vamos levar nossos 
clientes junto!”
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Nova sede da Galileu, com 1.500 m2, inaugurada em março. Projeto arquitetônico traz o ar 
industrial, inspirado no estilo e design internacional.

Bobinas Descartáveis

Bobinas desenvolvidas com alta tecnologia: 

  Precisão de enrolamento.

  Aumento da produtividade.

  Mais rendimento.

  Muito mais economia.


