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Gerhard Sturm, um dos pioneiros no campo de ventiladores, que em cinco décadas 
levou a ebm-papst, desde o seu início como uma pequena empresa com 35 
funcionários, a se tornar uma empresa global e líder em tecnologia. Graças à 
liderança visionária de Sturm, a especialista em ventiladores agora emprega cerca 
de 12.000 funcionários em todo o mundo e gera vendas de mais de 1,5 bilhões de 
euros. 
 
Terceiro de cinco filhos, Gerhard Sturm nasceu em Künzelsau, cidade do sul da 
Alemanha, em 17 de dezembro 1934 e precocemente teve um interesse em 
tecnologia e física. Através dos estudos aos 14 anos, em Esslingen, tornou-se um 
instalador de máquinas, contrariando o desejo dos seus pais que gostariam que ele 
se tornasse um sacerdote.  
 
Sturm foi colega de classe dos empresários alemães Reinhold Würth e Albert 
Berner. Depois de receber o seu certificado de graduação, Sturm foi nomeado 
gerente assistente de operações e em 1960 tornou-se chefe de produção de 
motores de rotor externo, onde ele reconheceu que o motor de rotor externo é ideal 
para unidade de ventilador, para uma variedade de aplicações. Essa percepção 
mudou sua vida e também influenciou a história da ebm-papst e uma série de 
empresas vizinhas e fornecedores. 
 
Em 1963, Gerhard Sturm, junto com seu amigo e mentor, Heinz Ziehl, fundou o 
Grupo ebm-papst, que ele liderou como sócio-diretor até a sua aposentadoria das 
operações dos negócios em 2007. Desde então, Sturm tem apoiado a empresa 
como Presidente do Conselho Consultivo. 
 
Gerhard Sturm recebeu inúmeras homenagens por seu compromisso social e suas 
atividades empresariais, incluindo a Ordem de Mérito da Alemanha, Medalha de 
Mérito de Baden-Württemberg, a medalha de honra concedida pela região de 
Hohenlohe e a Medalha Diesel, a mais alta distinção para os inventores. 
 
Sturm foi um jogador de futebol e tênis entusiasmado por muitos anos e ainda hoje 
pratica. Ele ainda está ativo na sociedade de Mulfingen, que ele ajudou a fundar há 
30 anos. Em 17 de Dezembro de 2014, Sturm comemorou seu aniversário de 80 
anos com sua família e convidados da política, dos negócios e do Grupo ebm-
papst. 
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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. 
 
 


