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Multinacional alemã de refrigeração produz ventiladores com baixíssimo nível de 
ruído e faz alerta sobre a necessidade de evitar níveis de decibéis que afetam 
moradores por meio de poluição sonora 
 
São Paulo, abril de 2011 - Estresse, dores de cabeça e dificuldade de concentração 
podem ser alguns dos sintomas enfrentados por moradores de regiões barulhentas das 
grandes cidades. Diante da necessidade de medidas que previnam o ruído, no dia 27 de 
abril é celebrado o Dia Internacional de Conscientização sobre o Ruído (International 
Noise Awareness Day - INAD) e a multinacional de refrigeração ebm-papst faz um alerta 
sobre a necessidade das empresas investirem em tecnologia que não agridem o meio 
ambiente e a população. 
 
Anualmente, a empresa alemã disponibiliza parte de seu faturamento à pesquisa e 
desenvolvimento de produtos altamente eficientes e de caráter verde. Partindo dessa 
premissa, no ano de 2010, foram lançados produtos como o HyBlade, ventiladores que 
economizam de 40 a 70% de energia elétrica e que possuem um baixíssimo nível de 
ruído, devido a seu corpo de plástico e alma de alumínio. 
 
Energy Saving Product 
Com uma grande variedade de produtos - mais de 14 mil em todo o mundo e cerca de 
1.400 comercializados no Brasil, a empresa tem apostado nas versões da linha EC 
(eletronicamente comutado) que seguem o conceito de Energy Saving Product. "A meta 
da ebm-papst é desenvolver cada vez mais produtos que utilizem racionalmente a 
energia. São produtos inteligentes que identificam a necessidade de maior ou menor 
consumo de energia e se adéquam automaticamente", conta Adriana Belmiro da Silva, 
diretora geral da ebm-papst Brasil. 
 
A executiva ainda destaca que a preocupação com o meio ambiente integra todas as 
etapas do processo de desenvolvimento dos produtos. "A cada novo lançamento há a 
intenção de que o produto seja melhor do que o anterior, tanto em termos de tecnologia 
como em economia de energia e diminuição de ruídos", conclui Jonathan Pretel. Isso 
porque o proprietário ou inquilino de um prédio tem o direito de impedir que o mau uso da 
propriedade vizinha possa prejudicar a segurança, o sossego e a saúde dos que o 
habitam. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre a ebm-papst Brasil 
A ebm-papst é uma multinacional alemã líder mundial do segmento de motores 
ventiladores, com quase 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 segmentos de refrigeração comercial, 
industrial (grandes frigoríficos), supermercados, Telecom e ventilação, revendas e 
distribuidores, no Brasil e em toda a América Latina. 


