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Palestra na Frigelar 
 
 
São Paulo, A questão da eficiência energética, elevada durabilidade, construção 
compacta e, principalmente, facilidade de instalação são vantagens da linha de 
motores ventiladores ebm-papst, tratadas de forma teórica e prática nas palestras que 
a fabricante realiza em parceria com alguns de seus revendedores. 
 
Uma das parcerias mais bem sucedidas da ebm-papst é com a Frigelar. Criada em 
1966, em Porto Alegre (RS), como prestadora de serviços de assistência técnica, a 
Frigelar, em 1983, passou a dedicar-se exclusivamente à revenda de peças, câmaras 
frigoríficas e condicionadores de ar, somando hoje 20 pontos de revenda e 
distribuição em todo país. 
Para Magdiel Almeida, Gerente Comercial da Frigelar de Belo Horizonte, “as palestras 
que a ebm-papst promove junto aos seus colaboradores tem efeito positivo porque 
são uma oportunidade para aprimorar os conhecimento técnicos e, assim, atender 
melhor nossos clientes”.  
“Um conhecimento mais detalhado do produto e de suas aplicações é fundamental 
para que nossa equipe comercial seja formada por verdadeiros consultores que 
buscam o melhor produto para o cliente”, completa. 
  
Ao longo dos anos a ebm-papst Brasil vem melhorando o setor de vendas por meio da 
segmentação de suas áreas, como a de Supermercados, Telecom, Ventilação e Ar 
condicionado, Refrigeração Comercial e Industrial. Outra área de grande procura é a 
de Revendas.  
Marcos Ribeiro, especialista do segmento de Refrigeração Comercial, responsável 
pelo atendimento às revendas e palestrante para as equipes da Frigelar, conta que a 
revenda atende “a busca de produtos ebm-papst por fabricantes de pequeno porte, 
que não possuem demanda para a compra direta e a de clientes finais que 
necessitam componentes de reposição para seus equipamentos”, uma importante 
fatia nos resultados da empresa e que merece atenção técnica. 
 
 
 
Sobre a ebm-papst Brasil 
A ebm-papst é uma multinacional alemã, líder no segmento de motores ventiladores, 
com 50 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 sgementos de Refrigeração Comercial, 
Industrial (grandes frigoríficos), Supermercados, Telecom, Ventilação e Ar 
condicionado e Revendas e Distribuidores no Brasil. 
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