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São Paulo, novembro de 2008 - O executivo Carlos Eduardo Pereira Rito acaba 
de ser contratado pela unidade brasileira da ebm-papst, multinacional alemã líder 
mundial do segmento de motores ventiladores, para gerenciar a área de vendas. 
O engenheiro terá a missão de ampliar as vendas da empresa no Brasil. 
 
Especialista na área de refrigeração, o executivo tem passagens pela Mipal 
Indústria de Evaporadores, Tibagás Gases Industriais - Distribuidor AIR 
PRODUCTS do Brasil e Indústria Química AIR LIQUIDE do Brasil, empresas 
onde gerenciou as áreas industrial, vendas, logística, engenharia, produção, 
processo, meio ambiente e qualidade e segurança. 
 
Rito é formado em engenharia de produção mecânica pela Universidade 
Metodista de Piracicaba (UNIMEP); pós-graduado em engenharia da qualidade 
industrial pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) e em Marketing 
pela Fundação Getulio Vargas (FGV) e com MBA em Marketing Executivo, 
também pela FGV. 
 
Sobre a ebmpapst Brasil 
A ebmpapst é uma multinacional alemã líder mundial do segmento de motores 
ventiladores, com 43 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 ebmpapst Brasil desenvolve negócios com companhias nos segmentos de 
refrigeração, automotivo e telecom, localizadas nas regiões da América do Sul e 
Central (exceções de Argentina e Uruguai). 
 
A empresa produz e desenvolve ventiladores nas áreas de ventilação inteligente, 
redução de consumo de energia e rendimento maximizado. Os produtos são 
flexíveis por vias analógica ou digital, com longa durabilidade, sem ter 
necessidade de reparos e com estrutura robusta, além de ter alta performance 
em toda a cadeia produtiva em questões desenvolvimento de novas tecnologias, 
recursos financeiros e ambientais.  
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