Press Release
A ebm-papst supera a marca de 2 bilhões de
euros
Líder de tecnologia em motores e ventiladores cresce 7,5% e
emprega mais de 15.000 pessoas. Com a nova estratégia "one
ebm-papst", a ebm-papst está se reinventando.

O grupo ebm-papst, líder em tecnologia de ventiladores e motores, permanece em
crescimento global. A empresa familiar sediada em Mulfingen, Baden-Wurttemberg,
fechou o ano fiscal de 2017/18, que terminou em 31 de março de 2018, com vendas
de € 2,043 bilhões. Em comparação com o ano anterior (€ 1,900 bilhão), isso
representa um crescimento de € 143 milhões (+7,5%). Até a data do relatório, a
ebm-papst tinha 15.115 empregados (ano anterior: 14.398 / + 717).
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Stefan Brandl, CEO do grupo ebm-papst: "Pela primeira vez, conseguimos
ultrapassar a marca de € 2 bilhões mais do que claramente como um grupo
corporativo. Em tempos de escassez de material, problemas de capacidade e
incertezas políticas, esta é uma conquista incrível. Nós crescemos em quase todas
as regiões, mercados e locais, muitas vezes até mesmo na casa dos 2 dígitos diz
Brandl.
Com a introdução do programa de estratégia "one ebm-papst" no ano passado,
Stefan Brandl definiu o caminho para um realinhamento estrutural da empresa com
o objetivo de crescimento qualitativo. Brandl: "Atualmente, estamos trabalhando em
mais de 30 projetos estratégicos 'one ebm-papst', através dos quais iremos, entre
outras coisas, aumentar nossa eficiência, eficácia, capacidade de resposta e
flexibilidade e, no longo prazo, expandir nossa posição internacional líder como um
forte grupo corporativo”.
Parte significativa do programa "one-ebm-papst" é um projeto chamado "Estrutura
2020". Além da Europa, a ebm-papst está expandindo consistentemente suas
regiões da Ásia e da América de acordo com o princípio "local para local" e
aumentando sua independência nas áreas de desenvolvimento, vendas e produção.
No atual ano fiscal de 2018/19, cerca de € 201 milhões (ano anterior: € 144
milhões) serão investidos em maior expansão de capacidade, por exemplo em
Xian, que já é a quinta sede na China, e em um novo centro de tecnologia em
Mulfingen.
Para o atual ano fiscal, a líder em tecnologia está planejando um crescimento
moderado de vendas de 3,1% para 2,107 bilhões de euros. A ebm-papst irá
fornecer cerca de 116 milhões de euros (+ 6,0%) para pesquisa e
desenvolvimento, incluindo o desenvolvimento da aerodinâmica / acústica,
digitalização, conhecimento de materiais e o desenvolvimento das suas start-ups
em Dortmund e Osnabrück.
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Regiões e divisões de negócios: a ebm-papst mostra forte crescimento em
todos os mercados.
Apesar das incertezas e riscos devido às condições da política econômica, como
Brexit, sanções russas ou um possível confronto comercial com os EUA, o grupo
ebm-papst alcançou um forte crescimento em todas as áreas de negócios e em três
de suas quatro regiões e expandiu suas participações de mercado.
Crescimento considerável de 10,5% para a ebm-papst na Europa (excluindo a
Alemanha) para € 948,2 milhões (ano anterior: € 858,3 milhões) seguido pela
Alemanha com 7,2% para € 470,8 milhões (ano anterior: € 439,1 milhões) e
região da Ásia com 6,2% para 376,5 milhões de euros (ano anterior: 354,6
milhões de euros). No mercado americano, o líder do setor caiu ligeiramente para
€ 247,7 milhões (ano anterior: € 248,2 milhões / -0,2%) devido aos efeitos
cambiais.
No que diz respeito aos segmentos de mercado, a divisão Automotive / Drive
Technology gerida pela unidade de St. Georgen registou um forte crescimento de
15,2% para 288,6 milhões de euros (ano anterior: 250,6 milhões de euros). A
divisão de Eletrodomésticos e Tecnologia de Aquecimento, administrada a partir da
localidade de Landshut, aumentou suas vendas em 8,4% para € 400,0 milhões
(ano anterior: € 369,2 milhões). A tecnologia de ar industrial gerida a partir da sede
em Mulfingen cresceu 5,8% para 1.354,5 milhões de euros (ano anterior: 1.280,5
milhões de euros).
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P&D - líder em tecnologia investe em think tanks (fábrica de ideias).
Com seus think tanks em Dortmund e Osnabrück, a ebm-papst está intensificando
suas atividades de pesquisa no campo da digitalização e no desenvolvimento de
novos modelos de negócios. Cerca de 20 pesquisadores devem trazer novas ideias
criativas para o mundo dos fãs e dos motores.
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No ano fiscal de 2017/18, a ebm-papst gastou € 109,2 milhões em pesquisa e
desenvolvimento. O foco era a digitalização, aerodinâmica e acústica, conceitos de
produtos com eficiência energética e a expansão da capacidade de eletrônica e
sistemas. Para o atual ano fiscal, estão previstas despesas de € 115,8 milhões (+
6,0%).
Investimentos: ebm-papst continua investindo
No ano fiscal passado, a ebm-papst atendeu à alta demanda por sistemas
inovadores de ventiladores e inversores com um programa de investimentos no
valor de € 143,9 milhões. Os investimentos incluíram a expansão da fábrica em St.
Georgen, Lauf e Herbolzheim, o desenvolvimento do nosso site na Romênia e o
novo centro de logística em Mulfingen-Hollenbach.
Para o atual ano fiscal, a ebm-papst planeja investimentos recorde no valor de €
200,8 milhões (+ 39,6%). Estes incluem o novo site chinês em Xian, o centro de
tecnologia em Mulfingen e expansões na Europa Oriental.

Empregados: crescimento significativo da força de trabalho
O desenvolvimento positivo de vendas da ebm-papst também se refletiu no
aumento da força de trabalho em 717 pessoas. No final do ano fiscal, o líder em
tecnologia de ventiladores e motores empregava 15.115 pessoas em todo o mundo
(ano anterior: 14.398 / + 5,0%). A força de trabalho passou de 6.519 para 6.852
(+333) na Alemanha e de 7.879 para 8.263 (+384) no exterior.
Em 2017/18, a ebm-papst empregou um total de 1.173 funcionários de locação em
todo o mundo (ano anterior: 1.569 / -396), incluindo 372 (ano anterior: 372) na
Alemanha e 801 (ano anterior: 1.197) no exterior.
Maior aumento nas oportunidades de treinamento
A ebm-papst recruta a maioria de seus técnicos e especialistas por meio de
programas de treinamento de empresas e educação continuada. Em 31 de março
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de 2018, 341 (+ 3,0%; ano anterior: 331) estagiários e estudantes matriculados
estavam empregados na ebm-papst. Quebrando o número para os locais
individuais, 203 (ano anterior: 191) estavam em Mulfingen, 43 (ano anterior: 53) em
Landshut, 37 (ano anterior: 37) em St. Georgen, 29 (ano anterior: 26) em
Herbolzheim e 29 (ano anterior: 24) em Lauf.
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Informações básicas sobre as fábricas da ebm-papst na Alemanha
A ebm-papst Mulfingen, a sede da empresa, ultrapassou a marca do bilhão pela
primeira vez, com vendas de € 1,029 bilhão (ano anterior: € 942 milhões / +
9,2%). O número de funcionários cresceu em 210 pessoas para 3.699 (ano anterior:
3.489 / + 6,0%).
A planta St. Georgen está enfrentando desafios devido ao seu difícil segmento
automotivo. Ao implementar um extenso catálogo de medidas, esse local deve ser
colocado de volta no caminho para o sucesso. Em termos de desenvolvimento de
vendas, a subsidiária da Floresta Negra com sua localização em St. Georgen,
Herbolzheim (Automotivo) e Lauf (Transmissão) cresceu 10,6% para € 446 milhões
(ano anterior: € 403 milhões) e empregou 1.936 pessoas no final do ano fiscal (ano
anterior: 1.818 / + 6,5%).
A ebm-papst Landshut, uma subsidiária da Bavária com foco nos segmentos de
eletrodomésticos e tecnologia de aquecimento, também aumentou seu faturamento
para € 333 milhões (ano anterior: € 304 milhões / + 9,5%). O número de
funcionários permaneceu quase constante em 1.217 (ano anterior: 1.212 / + 0,4%).
Sobre a ebm-papst
O grupo ebm-papst é o principal fabricante mundial de ventiladores e motores.
Desde que foi fundada, a empresa de tecnologia definiu continuamente os padrões
globais da indústria: da interconexão digital de ventiladores eletrônicos EC e a
melhorias de aerodinâmica para pás de ventiladores até o uso de materiais
ecológicos.
No ano fiscal de 2017/18, a empresa alcançou vendas de mais de € 2 bilhões. A
ebm-papst emprega mais de 15.000 pessoas em 27 locais de produção (por
exemplo, na Alemanha, na China e nos EUA) e em 48 escritórios de vendas em
todo o mundo. Ventiladores e motores do líder mundial de mercado são usados em
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muitas indústrias, incluindo ventilação, ar condicionado e refrigeração,
eletrodomésticos, aquecimento, engenharia automotiva e de acionamentos.
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