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São Paulo, março de 2010 - O BNDES prevê que os investimentos em 
infraestrutura previstos para o Brasil entre 2010 e 2013 irão superar os 
realizados entre 2005 e 2008. Os projetos para energia elétrica, portos, telefonia, 
estradas e ferrovias chegarão a R$ 274 bilhões - 37,3% a mais que os R$ 199 
bilhões investidos no período anterior.   
  
Para Fernando Puga, chefe do departamento de acompanhamento econômico 
do BNDES e um dos responsáveis pelo levantamento, o crescimento do 
investimento em infraestrutura é importante e bem-vindo. "Esse investimento traz 
maior competitividade ao sistema e impulsiona outros projetos no país, em 
outras áreas."  
Segundo Adriana Belmiro, diretora-geral da ebm-papst Brasil - multinacional 
alemã líder no segmento de motores ventiladores - o setor de infraestrutura irá 
gerar muitas oportunidades para as áreas de ventilação e refrigeração industrial, 
principalmente com os eventos de grande porte que serão realizados no Brasil 
nos próximos anos. 
  
"A Copa do Mundo e as Olimpíadas são acontecimentos extremamente 
importantes e muita coisa precisará ser feita até lá. No setor de transportes, 
principalmente nos trens e metrôs, os sistemas de ventilação precisarão de 
investimentos, assim como na área de telecom, onde a comunicação de dados 
precisará ser melhorada", enfatiza. 
  
A executiva destaca ainda que a ebm-papst, assim como o setor em geral, tem a 
ganhar com a vinda destes eventos para o Brasil, uma vez que todos os 
equipamentos e sistemas precisam de algum tipo de ventilação para funcionar. 
"Investir em tecnologia de ponta, significa antes de tudo, investir em sistemas de 
ventilação, já que eles são os responsáveis por garantir a alta performance, 
eficiência e durabilidade dos equipamentos", finaliza. 
  
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 IT/Telecom, no Brasil e em toda a América 
Latina. 
  
A empresa produz e desenvolve tecnologia para ventiladores com foco nas áreas 
de ventilação controlada - "ventilação inteligente", baixo consumo de energia e 
rendimento aerodinâmico maximizado, alem de uma de suas principais 
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premissas que o conjunto tenha que produzir um baixo nível de ruído. Os 
produtos são flexíveis podendo ser controlados de forma analógica ou digital, 
com longa durabilidade, isento de manutenção 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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