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Duo liderança na ebm-papst St. Georgen.

Johannes Pfeffer assume como porta-voz 
de Administração
Em 01 de janeiro de 2018, Johannes Pfeffer (50) assumirá o cargo de porta-voz de 
administração na ebm-papst St. Georgen GmbH & Co. 
KG, uma subsidiária do grupo ebm-papst. A Pfeffer 
completará a duo liderança como especialista de 
ventiladores e motores ao lado de Raymond 
Engelbrecht, que esteve no cargo desde fevereiro de 
2017.

Stefan Brandl, presidente do Conselho de Administração do 
Grupo, comenta: “Estamos satisfeitos pelo fato de que, com 
o Johannes Pfeffer, conseguimos garantir um gerente 
internacionalmente experiente que desenvolverá com 
sucesso a ebm-papst em St. Georgen”.

Johannes Pfeffer vem do cargo de Especialista em 
Automação Belden nos Estados Unidos, onde ele foi gerente 
de automação e controle desde 2009.  Anteriormente, 
Pfeffer, que estudou física na Universidade de Tübingen e administrou a Steinbeis Graduate 
Business Managment in Stuttgart, ocupou vários cargos executivos na Behr. Como porta voz do 
Conselho de administração, Johannes Pfeffer assumirá áreas de engenharia e automóveis, bem 
como a responsabilidade pelas vendas, produção e desenvolvimento de novos negócios.

Pfeffer vive em Tübingen, é casado e tem cinco filhos.

Curriculum Vitae do Johannes Pfeiffer

Johannes Pfeiffer estudou física na Universidade de Eberhard Karls em Tübingen. Iniciou sua 
carreira profissional em 1994 com o especialista em IT e medição Hewlett Packard. Entre 1999 
a 2009, o físico com MBA na Steinbeis Graduate School of Business Management em Stuttgart 
trabalhou em uma série de cargos executivos no fornecedor automotivo Behr.

Desde 2009, Johannes Pfeiffer foi o gerente responsável pela divisão de Automação & Controle 
nos Estados Unidos e especialista de automação Belden. 

PRESS RELEASE
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

Fig. 1: Johannes Pfeffer (50) assumirá o cargo 
de porta-voz de Administração na ebm-papst 
St. Georgen GmbH & Co. KG.
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Duo liderança na ebm-papst St. Georgen.

Johannes Pfeffer assume como porta-voz 
de Administração
Em 01 de janeiro de 2018, Johannes Pfeffer (50) assumirá o cargo de porta-voz de 
administração na ebm-papst St. Georgen GmbH & Co. 
KG, uma subsidiária do grupo ebm-papst. A Pfeffer 
completará a duo liderança como especialista de 
ventiladores e motores ao lado de Raymond 
Engelbrecht, que esteve no cargo desde fevereiro de 
2017.

Stefan Brandl, presidente do Conselho de Administração do 
Grupo, comenta: “Estamos satisfeitos pelo fato de que, com 
o Johannes Pfeffer, conseguimos garantir um gerente 
internacionalmente experiente que desenvolverá com 
sucesso a ebm-papst em St. Georgen”.

Johannes Pfeffer vem do cargo de Especialista em 
Automação Belden nos Estados Unidos, onde ele foi gerente 
de automação e controle desde 2009.  Anteriormente, 
Pfeffer, que estudou física na Universidade de Tübingen e administrou a Steinbeis Graduate 
Business Managment in Stuttgart, ocupou vários cargos executivos na Behr. Como porta voz do 
Conselho de administração, Johannes Pfeffer assumirá áreas de engenharia e automóveis, bem 
como a responsabilidade pelas vendas, produção e desenvolvimento de novos negócios.

Pfeffer vive em Tübingen, é casado e tem cinco filhos.

Curriculum Vitae do Johannes Pfeiffer

Johannes Pfeiffer estudou física na Universidade de Eberhard Karls em Tübingen. Iniciou sua 
carreira profissional em 1994 com o especialista em IT e medição Hewlett Packard. Entre 1999 
a 2009, o físico com MBA na Steinbeis Graduate School of Business Management em Stuttgart 
trabalhou em uma série de cargos executivos no fornecedor automotivo Behr.

Desde 2009, Johannes Pfeiffer foi o gerente responsável pela divisão de Automação & Controle 
nos Estados Unidos e especialista de automação Belden. 

PRESS RELEASE
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


