TEXTO LEGAL

1) Os resultados e as variáveis apresentados nas simulações foram parcialmente baseados em
dados empíricos, posto que números reais dependerão de condições de aplicação, operação,
ambiente e instalação dos sistemas eletromecânicos nos quais os equipamentos WEG serão
empregados, logo, devem ser tomados como estimativas.
2) Simulação de financiamento meramente exemplificativa e aproximada, sugerida com base no
preço médio do equipamento cotado. Variações do preço e das condições de financiamento
poderão ocorrer a qualquer tempo, sem prévio aviso.
3) Todos os preços, tabelas de rendimento e resultados apresentados neste relatório são
estimados e necessitam validação formal, mediante a apresentação de uma proposta
específica da WEG, a ser provida posteriormente, mediante solicitação.
4) Os custos de instalação e de serviços de reparo, quando considerados no investimento, são
estimados segundo o custo médio de mercado para o segmento. Solicite uma cotação para
um dos parceiros WEG.
5) Os valores estimados de investimento consideram o montante que efetivamente agregará
valor ao resultado da simulação são calculados conforme segue:
 Nova instalação* – assume o valor da diferença entre os valores de compra do motor
base e do motor de maior eficiência
 Reposição de um motor em operação - preço de aquisição do motor novo.
 Reposição de um motor queimado* - assume o valor da diferença entre os valores de
compra do motor de maior eficiência e do custo de reparo proposto*
* Para as simulações em questão, a análise de financiamento é afetada pelas definições
assumidas de investimento
6) O Plano de Troca é um programa WEG que incentiva a substituição de motores com baixos
níveis de rendimento, onde o motor usado de qualquer marca entra como parte do
pagamento de um motor WEG novo de alta eficiência. Para maiores detalhes, acesse o site
http://www.weg.net/eficienciaenergetica/sistemas-industriais/plano-de-troca. O valor a ser
pago pela sucata dever ser validado junto ao contato WEG informado neste relatório
7) Os resultados e as variáveis apresentadas terão prazo de validade de trinta dias a contar da
data de realização das simulações.
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