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10 perguntas sobre a mudança para nVent
1. Haverá mudança da Razão Social?
Sim. De: Pentair Taunus Eletrometalúrgica LTDA
Para nVent do Brasil Eletrometalúrgica LTDA.
2. Haverá mudança no CNPJ?
Não, continuará o mesmo.
3. Quem é a nVent?
Assim como toda ideia começa com uma faísca, nós da nVent vemos a aurora
de cada nascer do sol como uma nova oportunidade para inflamar a inovação.
Nossas soluções inventivas beneficiam os clientes em todo o mundo, todos os
dias, mantendo luzes acesas, transmissão de dados e trens funcionando no
horário.
De cabos de traço elétrico a gabinetes para aplicações críticas para proteção de equipamentos e
eficiência em sistemas de fixação, capacitamos os clientes a melhorar o desempenho, reduzir
custos e reduzir o tempo de paradas.
Somos uma empresa elétrica de alto desempenho de $ 2,1 bilhões de dolares, com uma equipe
dedicada de 9.000 colaboradores e marcas confiáveis como CADDY, ERICO, HOFFMAN, RAYCHEM,
SCHROFF e TRACER. Conhecidos pela inovação, qualidade e confiabilidade, nossos produtos se
conectam e protegem, entregando consistentemente valor aos clientes dos mercados industriais,
comerciais, residenciais, de energia e infraestrutura.
Embora nosso nome possa ser novo, nossos produtos definem os padrões de qualidade por mais de
um século. Hoje, como nVent, estamos focados e voltados para o futuro, prontos para construir
nosso legado. O futuro é agora.
4. O que significa o SPARK em nosso logo?
Spark é o nome que selecionamos para nosso sistema de gerenciamento - o
"como" por trás de tudo o que fazemos na nVent. Spark se encaixa muito bem
com a representação gráfica de nVent. É rápido e é elétrico. Ele estimula o
crescimento e energiza as pessoas. E substitui o PIMS, o Sistema de
Gerenciamento Integrado da Pentair.
O Spark possui cinco elementos: Crescimento, Pessoas, Lean Enterprise, Velocidade e Digital.
Juntos, eles fornecem a mentalidade e disciplina operacional para impulsionar o sucesso da nossa
nova empresa.

nVent do Brasil Eletrometalúrgica Ltda.
Rua João Marcon, 165,
Boituva, - SP
CEP: 18550-000
www.nVent.com.br

5. A Pentair foi vendida para a nVent?
Não. Houve uma separação dos negócios entre as divisões Água e Elétrica. A divisão de Água
permanecerá com o nome Pentair e a divisão Elétrica será uma nova empresa global de capital
aberto, como a Pentair, com o nome nVent.
6. Como ficam as marcas da Pentair?
As marcas Hoffman, Schroff, Raychem, Tracer, ERICO, Caddy, LENTON permanecem inalteradas e
farão parte da nVent.
7. O pedido de venda/ compra precisará ser alterado?
- Pedidos de compras em aberto não precisarão ser alterados. Os novos pedidos já sairão como
nVent.
- Pedidos de venda também não precisarão ser alterados, ao menos, que o cliente exija que a nota
fiscal esteja idêntica ao pedido de compra no campo da razão social. Neste caso, deverá ser emitido
um novo pedido em nome nVent. Todas as notas fiscais seguirão com uma cópia da carta oficial
informando a alteração do nome de Pentair para nVent.
8. Os valores da empresa mudarão?
Não. NÓS SOMOS UMA nVent unidos pelos valores de vencer da forma certa:
1. Responsabilidade pelo Desempenho
2. Integridade Absoluta
3. Clientes Primeiro
4. Respeito e Trabalho em Equipe
5. Inovação e Adaptabilidade
6. Energia Positiva
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9. Teremos um novo site?
Sim. Teremos o novo site global nVent.com e também teremos um novo site em Português nVentBrasil.com.br que está construção e está disponível a carta oficial sobre a mudança de nome, vídeo
institucional e link para o site global com todas as nossas soluções.
10. Os endereços de e-mail mudarão? Teria mais alguma mudança nos dados cadastrais que preciso
fazer?
Sim. O endereço de e-mail mudará de xxx@pentair.com para xxx@nVent.com. Os endereços de email antigos estarão ativos por mais 1 ano. Além da razão social, somente o endereço de e-mail
sofrerá alteração. Demais dados permanecem inalterados.

