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São Paulo, setembro de 2009 - A ebm-papst, multinacional alemã líder do 
segmento de motores ventiladores, receberá o selo Destaque Inovação Febrava 
2009 no Ventilador ESM, Motor IQ, Ventilador EC e Hélice Hyblade. Os quatro 
produtos certificados estarão em exposição no estande da empresa durante a 
16ª FEBRAVA 2009 - Feira Internacional de Refrigeração, Ar-condicionado, 
Ventilação, Aquecimento e Tratamento de Ar, que acontece entre os dias 22 e 25 
de setembro, no Centro de Exposições Imigrantes. 
  
A certificação, entregue no início do evento, destaca os produtos inovadores ou 
que utilizam novos conceitos tecnológicos em sua produção. O intuito do selo é 
estimular a competitividade no mercado, a valorização de produtos, além de 
fazer com que as companhias adquiram mais reconhecimento nacional e 
internacional.  
  
Segundo Adriana Belmiro, diretora geral da ebm-papst Brasil, o selo mostra a 
atuação e a estrutura sólida da multinacional no país. "A certificação em quatro 
de nossos produtos reforça a aposta e o investimento da empresa alemã no 
Brasil", afirma a executiva. 
  
 
Sobre a ebm-papst Brasil 
A ebm-papst é uma multinacional alemã líder mundial do segmento de motores 
ventiladores, com 43 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, automotivo, saúde e telecom, localizadas nas regiões das Américas 
do Sul e Central (exceções de Argentina e Uruguai). A empresa produz e 
desenvolve ventiladores nas áreas de ventilação inteligente, redução de 
consumo de energia e rendimento maximizado. Os produtos são flexíveis por 
vias analógica ou digital, com longa durabilidade, sem ter necessidade de 
reparos e com estrutura robusta, além de ter alta performance em toda a cadeia 
produtiva em questões desenvolvimento de novas tecnologias, recursos 
financeiros e ambientais. 
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