
 
 
 

 
 
Press Release 
 

Da nossa estrutura interna 

Stefan Brandl será o novo CEO da ebm-papst 

 ebm-papst Motores Ventiladores Ltda.  Av. José Giorgi, 301 – B6/B7 – Cotia – SP – 06707-100 ·Tel/Fax: +55 11 4613-8700 ·www.ebmpapst.com.com ·vendas@br.ebmpapst.com 
 

Rosiene Soares 
Assistente de Marketing 
Tel.: +55 11 4613-8707 
Fax: +55 11 4613-8700 
rosiene.soares@br.ebmpapst.com 
 
 
22 Novembro 2016 - Página 1 de 2 
 

 
Contato de Imprensa 
ebm-papst Brasil 
 
Tel.: +55 11 4613-8707 
marketing@br.ebmpapst.com 
www.ebmpapst.com.br 
facebook.com/ebmpapstBrasil 
twitter.com/ebmpapstBrasil 
linkedin.com/ebmpapstBrasil 
 
 
 

Mulfingen, Landshut, 
Os acionistas do Grupo ebm-papst, líder de mercado e tecnologia para 
ventiladores e motores, nomeou Stefan Brandl (48) como Presidente do 
Conselho. Oficialmente, ele assumirá seu posto em 1º de janeiro de 2017. 
Como COO, Thomas Wagner continuará como porta-voz do Conselho da 
Diretoria do Grupo. 
 
Com esta escolha, a opção interna foi decidida por unanimidade. 
Os acionistas explicam: "Em comparação aos candidatos externos, Stefan 
Brandl chegou como um participante com fortes habilidades de liderança, 
elevado nível de profissionalismo e visão para o futuro". Como um membro do 
Conselho da Diretoria do Grupo, Brandl tem conduzido pelos últimos seis meses 
o rumo estratégico da empresa juntamente com seus colegas. 
 
Brandl, que trabalha para a empresa desde 1991, responde pela divisão de 
Landshut. "A confiança que os acionistas e meus colegas me deram é uma 
grande honra e incentivo", disse Brandl. "Estou comprometido em certificar que 
a ebm-papst continue a expandir sua posição de liderança como a Número Um 
no mercado internacional de ventiladores e motores." 
 
Sobre Stefan Brandl 
 
Stefan Brandl graduou-se na Universidade de Ciências Aplicadas 
(Fachhochschule) em Schweinfurt, onde estudou eletrotécnica, especializada em 
tecnologia de energia. Como engenheiro, começou sua carreira em nosso grupo 
empresarial em 1991. Desde então, ocupou diferentes cargos de liderança. 
Desde fevereiro de 2007, Brandl é Diretor Geral na ebm-papst Landshut GmbH, 
e desde maio de 2016, Diretor Geral do Grupo ebm-papst. Como Diretor do 
Grupo, sua reputação é de inovador e especialista em vendas, e seu objetivo é 
perpetuar a história de sucesso da empresa para as futuras gerações. Para 
atingir isso, ele define seu estilo como moderno e voltado à liderança de times. 
Stefan Brandl é casado e tem dois filhos. Ele nasceu em Kitzingen, mas 
atualmente vive com sua família em Landshut. 
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Fig. 1: Stefan Brandl será o novo CEO da ebm-papst. 
Fonte: ebm-papst 
 
 
Sobre o Grupo ebm-papst 
O grupo ebm-papst é líder mundial na fabricação de motores e ventiladores. Desde sua 
fundação, a empresa, sempre focada em tecnologia, estabeleceu continuamente novos 
padrões de eficiência energética para o mercado global de ventiladores e movimentação 
inteligente e silenciosa do ar.  
A ebm-papst emprega atualmente cerca de 13.000 pessoas ao redor do mundo, em 25 
plantas de produção (incluindo Alemanha, China, EUA e outros) e 49 escritórios de 
vendas. Os motores e ventiladores da ebm-papst podem ser encontrados em diversos 
mercados e aplicações. 
http://www.ebmpapst.com/en/ 
 
Sobre a ebm-papst Brasil 
A ebm-papst é uma multinacional alemã, líder no segmento de motores ventiladores, 
com 53 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 desenvolve 
negócios com companhias nos segmentos de Refrigeração Comercial, Industrial 
(grandes frigoríficos), Supermercados, Telecom, Ventilação e Ar condicionado, 
Revendas e Distribuidores no Brasil.  
http://www.ebmpapst.com.br 
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