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MERCEDES AMG PETRONAS ganha o Campeonato 
de Construtores 2014 da FIA Formula 1* 
 
A parceria de sucesso entre a ebm-papst e a equipe iniciou na temporada de 2014.  
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A equipe MERCEDES AMG PETRONAS ganhou o Campeonato Mundial de 
Construtores 2014 da FIA Formula 1*. Parceiro da equipe a ebm-papst, especialista 
em motores e ventiladores, já deu sua contribuição para a MERCEDES AMG 
PETRONAS vencer o campeonato em seu primeiro ano colaborativo. Ao assinar 
com a equipe, a ebm-papst tornou-se o primeiro grande parceiro a entrar na 
Fórmula 1 devido às novas diretrizes de eficiência introduzidas a partir 2014 no 
campeonato.  
 
O chefe da Mercedes-Benz Motorsport, Toto Wolff, comentou: "A Fórmula 1 é o 
pináculo da inovação automotiva. Como tal, tem o dever de ultrapassar os limites da 
tecnologia. As novas regras não só incentivam esta inovação, mas também tornam 
o esporte mais relevante para a direção em que a indústria do automobilismo está 
se dirigindo. Nossa parceria com a ebm-papst oferece não apenas a equipe com as 
melhores soluções disponíveis para operar nossos carros de corrida, mas também 
demonstra a importância de tecnologias novas e inovadoras dentro do esporte".  
 
A equipe de Nico Rosberg e Lewis Hamilton implementou perfeitamente o tema do 
novo regulamento da  Fórmula 1 "eficiência é igual a desempenho", como o sucesso 
da equipe mostra claramente. As recentes vitórias dos dois pilotos no circuito da 
Rússia contribuíram para MERCEDES AMG PETRONAS vencer o Campeonato.  
 
"Estamos muito satisfeitos que a MERCEDES AMG PETRONAS ganhou o 
Campeonato Mundial de Construtores 2014 da FIA Formula 1 e que, como um 
Parceiro Oficial podemos comemorar este sucesso com a equipe. A mudança para 
uma Fórmula 1 mais eficiente se encaixa perfeitamente com a nossa filosofia 
GreenTech: eficiência através da tecnologia no estado da arte", explica Rainer 
Hundsdörfer, CEO da ebm-papst. "Afinal, os motores da Fórmula1 agora alcançam 
os mesmos tempos de volta usando 30% menos energia". Vencedor do Prêmio de 
Sustentabilidade Alemão em 2013 (GSA) na categoria "empresas mais sustentáveis 
da Alemanha", um dos prêmios mais prestigiosos de seu tipo na Europa – a ebm-
papst foi reconhecida por seu excelente desempenho em sustentabilidade.  
 
A ebm-papst desenvolveu soluções off-board para os carros híbridos da  
MERCEDES AMG PETRONAS F1 W05 que constantemente refrigeram os 
componentes sensíveis a temperatura para que voltem às condições ideais de 
operação entre as paradas - uma tarefa importante quando se trata de temperaturas 
externas de até a 40ºC em corridas como Cingapura e Abu Dhabi.  
 

http://www.greentech.info/ec-technologie
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Além disso, a MERCEDES AMG PETRONAS e a ebm-papst trabalham juntas para 
melhorar o ambiente de trabalho nos boxes em locais de Grande Prêmio, através de 
um inovador extrator de calor e soluções de refrigeração feitos sob medida. A 
equipe de Fórmula 1  e a líder em motores e ventiladores também trabalham juntas, 
a fim de melhorar a eficiência energética das instalações operacionais da equipe em 
Brackley (Inglaterra), além da realização de grupos de trabalho técnicos para 
compartilhar conhecimentos e melhores práticas sobre aerodinâmica. "Em termos 
de desenvolvimento de velocidade, ainda temos muito a aprender com o trabalho na 
Fórmula 1", destaca Rainer Hundsdörfer. "E, finalmente, os nossos clientes irão se  
beneficiar desta experiência." 
 
Sobre o Grupo ebm-papst 
O grupo ebm-papst é líder mundial na fabricação de ventiladores e motores. Desde sua 
fundação, a empresa de tecnologia estabeleceu continuamente padrões para o 
mercado global. Os desenvolvimentos vão desde ventiladores EC, controlados 
eletronicamente, melhorias aerodinâmicas das hélices dos ventiladores, até a 
conservação de recursos na seleção dos materiais, onde os bio-materiais são uma uma 
opção. No ano fiscal de 2013/14, a empresa alcançou um faturamento de € 1,5 bilhões. 
A ebm-papst emprega cerca de 11.500 pessoas ao redor do mundo, em 18 locais de 
produção (incluindo a Alemanha, China e EUA) e 57 escritórios de vendas. Os motores 
e ventiladores da líder de mercado global podem ser encontrados em muitas indústrias, 
incluindo Ventilação, Ar condicionado e Refrigeração, Eletrodomésticos, Aquecimento, 
TI e Telecomunicações, bem como em veículos automotores e comerciais. 
 
Sobre a ebm-papst Brasil 
A ebm-papst é uma multinacional alemã, líder no segmento 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 segmentos de Refrigeração Comercial, 
Industrial (grandes frigoríficos), Supermercados, Telecom, Ventilação e Ar condicionado 
e Revendas e Distribuidores no Brasil. 
 
 

Contato de Imprensa ebm-papst: 
Hauke Hannig 
Telefone: +49 (0) 7938 81 7105  
e-mail: Hauke.Hannig@de.ebmpapst.com 
 
Leia o artigo original clicando AQUI  
 
* Sujeito a confirmação oficial dos resultados pela FIA Fórmula 1 2014  
 

http://www.greentech.info/ec-technologie
http://www.ebmpapst.com/media/content/info-center/press/press_releases/2014_2/20141013_f1constructors/PI_-_MAP_wins_Formula_1_World_Constructors_Championship__Partnership_with_MERCEDES_AMG_PETRONAS.pdf
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