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COOP continua retrofit e caminha com a 
sustentabilidade 
 
São Paulo, Fevereiro 2014 - A ebm-papst inicia 2014 fortalecendo o Projeto COOP.  
 
Iniciado em meados de 2011, o projeto prevê a substituição dos motores convencionais 
dos condensadores por motores eletrônicos GreenTech EC (eletronicamente comutado) 
dos sistemas de refrigeração das unidades da COOP.  
 
Um dos gastos significativos das lojas está na refrigeração dos produtos em exposição 
(balcões refrigerados). A tecnologia GreenTech da indústria alemã ebm-papst está 
eliminando o “calcanhar de Aquiles” das redes a partir do uso de motor eletrônico nos 
retrofits das lojas, ou melhor, de cada balcão individualmente.  
 
Como benefícios imediatos obtidos pelas unidades da Rede que já passaram pelo 
retrofit estão a elevada eficiência operacional, maior economia de energia, 
aumento da vida útil do motor, controle e estabilidade do sistema, além da 
possibilidade de interface com outros sistemas de monitoramento e controle do 
sistema de refrigeração. 
 
Pressionada pelos custos e com o objetivo de atender os requisitos de uma operação 
mais sustentável, a rede supermercadista buscou soluções para diminuir seus custos 
com energia, aumentar a vida útil das instalações, diminuir custos com manutenção 
preventiva e corretiva e equipamentos fora de operação. 
  
“Na unidade Queirós dos Santos fizemos a troca de 100% dos motores convencionais 
por motores IQ; nas demais unidades, optamos pela substituição dos motores de 
acordo com a necessidade e nas unidades novas e reformadas especificamos e 
utilizamos 100% de motores IQ para balcões e evaporadores de câmaras e motores EC 
para os condensadores”explica Marco Antonio Feresin,  
  
Diferente das grandes redes que existem no País, a COOP é uma Cooperativa de 
Consumo, cujo objetivo não é obter lucro, mas sim prestar um serviço à sociedade, 
promovendo o cooperativismo, a sustentabilidade e a responsabilidade social.  
 
Assim mesmo, com mais de 57 anos de história, a Coop não só é a maior cooperativa 
de consumo da América Latina, como também assume a 14ª posição no ranking 
nacional de supermercados, segundo a ABRAS - Associação Brasileira de 
Supermercados, e se preocupa com o desenvolvimento sustentável.  
 
Sobre a ebm-papst Brasil 
A ebm-papst é uma multinacional alemã, líder no segmentgo de motores ventiladores, 
com 50 anos de atuação. No País, a filial da empresa se instalou em 1998 e hoje está 
localizada em uma moderna sede na cidade de Cotia (SP). A ebm-papst Brasil 
desenvolve negócios com companhias nos sgementos de Refrigeração Comercial, 
Industrial (grandes frigoríficos), Supermercados, Telecom, Ventilação e Ar condicionado 
e Revendas e Distribuidores no Brasil. 
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