News e press releases
ebm-papst Brasil chega a sua maioridade
A empresa alemã, reconhecida por desenvolver novas tecnologias, como os motores
eletrônicos GreenTech EC, celebra 18 anos no Brasil

A ebm-papst, multinacional alemã líder mundial do segmento de motores ventiladores,
completa 18 anos no Brasil neste mês de fevereiro.
Durante este período a empresa alemã foi responsável por apresentar novas
tecnologias ao mercado brasileiro, como a introdução dos ventiladores com motores
de rotores externos e posteriormente motores e ventiladores com tecnologia
GreenTech EC (eletronicamente comutados), com baixa geração de ruídos,
durabilidade até quatro vezes maior que os modelos convencionais, são isentos de
manutenção e reduzem o consumo de energia.
A maioridade também trouxe uma excelente notícia para todos. Após meses de muito
trabalho, a empresa acaba de ser recomendada para a Certificação ISO9001:2008.
A grande importância desta certificação se dá pelo diferencial de qualidade, pois ao
adquirirem produtos ou serviços da empresa, o consumidor tem certeza que existe um
sistema confiável de controle das etapas de desenvolvimento, produção, venda,
entrega e demais serviços que envolvem o produto, provido de tratamento
formalizado, com o objetivo de garantir os melhores resultados.
Sidnei Ivanof, diretor geral da ebm-papst, comenta que “agora a subsidiária brasileira
faz parte dos sites que já trabalham sob as diretrizes ISO ao redor do mundo. Ter esta
certificação completando 18 anos da empresa no Brasil é realmente muito significativo
para todos nós”.
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Informações sobre o Grupo ebm-papst
O Grupo ebm-papst é o principal fabricante de motores e ventiladores em todo o
mundo. Desde que foi fundada, a empresa tem estabelecido padrões globais de
mercado: os desenvolvimentos vão desde ventiladores EC, controlados
eletronicamente, melhorias aerodinâmicas das hélices dos ventiladores, até a
conservação de recursos na seleção dos materiais, como a utilização de bio-materiais
como matéria-prima.
No ano fiscal de 2014/15, a empresa alcançou um faturamento de € 1,6 bilhões. A
ebm-papst emprega cerca de 12.000 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.
No Brasil 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.
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