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“ O trabalho foi tão bem 

sucedido, que o time repercutiu 

sobre a instalação no Centro 

de Treinamento em suas redes 

sociais, agradecendo a todos os 

envolvidos desde o projeto até o 

startup do equipamento. “

INTRODUÇÃO
Mirassol é um município localizado no interior do Estado de São Paulo, e possui mais 
de 60 mil habitantes e o setor destaque de sua economia é o da indústria moveleira, 
e a cidade conta também com seu time de coração: O Mirassol Futebol Clube.

O Mirassol Futebol Clube existe desde o ano de 1925 e estreou no profissional em 
1951, e desde então com muito empenho time traz muito orgulho para a cidade, 
como por exemplo no ano de 2008 em que disputou Paulistão com a elite do futebol 
de nosso Estado.

O Mirassol Futebol Clube possui um Centro de Treinamento que conta com: 4 
campos, 20 apartamentos p/ 40 pessoas, refeitório, cozinha, sala de jogos, sala de 
imprensa, sala de diretoria, vestiários para comissão e atletas profissional e comissão 
e atletas da base, rouparia base e profissional, academia, fisioterapia, fisiologia, 
piscina e estacionamento. Ou seja, com toda essa infraestrutura é necessário que 
o investimento para manter tudo funcionando, logo, se mostrou a necessidade da 
aquisição de um gerador de energia Generac.
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ENERGIA PARA CONTINUAR VENCENDO

MIRASSOL F.C
Mirassol, São Paulo

APLICAÇÃO: Standby

POTÊNCIA: 75 kVA

COMBUSTÍVEL: Diesel

CIDADE: Mirassol - SP

EQUIPAMENTOS: PWY60

DISTRIBUIDOR: Manitec Grupos Geradores
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A ESCOLHA
Pensando no fato de que os jogadores do Clube passam boa 
parte de seu tempo no Centro de Treinamento usufruindo de 
toda a sua infraestrutura, viu-se a necessidade da aquisição 
de um gerador para suprir as necessidades energéticas no 
caso de quedas de energia que poderiam atrapalhar desde a 
utilização de vestiários a treinamentos noturnos.

Para prevenção de possíveis problemas com quedas de 
energia, o time optou por um gerador de energia Generac, 
operando em regime de standby que seria acionado de 
automaticamente em caso de interrupção no fornecimento de 
energia da concessionária, assim evitando prejuízo nas rotinas 
dos jogadores e demais profissionais que estão a serviço do 
clube.

SOLUÇÃO
Para entender melhor a necessidade do cliente, a Manitec 
Grupos Geradores enviou seu time técnico para que fosse feito 
o dimensionamento do equipamento e assim poder oferecer 
uma solução sob medida ao cliente.

A solução apresentada foi de um grupo gerador GENERAC, 
modelo PMY60, Silenciado, ou seja, com atenuação de ruido 
durante o funcionamento, para conforto dos jogadores e 
funcionários do clube. Equipamento próprio para ficar ao 
tempo, sem necessidade de construção de um abrigo, o que 
trouxe mais rapidez na execução e entrega do projeto

O projeto foi implantado e muito bem recebido pela diretoria 
do time, já que com a instalação do equipamento, o time 
poderá usufruir da infraestrutura do Centro de Treinamento 
sem preocupações e com muito mais segurança.

SATISFAÇÃO
Com o acompanhamento do projeto pelo time técnico do 
distribuidor, vários fatores foram levados em consideração até 
a escolha do gerador de energia Generac, como Itens como 
motor, valores, qualidade, serviços e assistência técnica foram 
essenciais para a definição da escolha do cliente pela nossa 
marca.

O projeto teve total acompanhamento do nosso Distribuidor, e 
vários fatores foram levados em consideração para a tomada 
de decisão do cliente, pelo grupo gerador GENERAC, sendo 
eles: marca, diferenciais técnicos, qualidade e suporte técnico.
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