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A ebm-papst Brasil investe na capacitação de engenheiros e técnicos do setor e 
traz palestra com o mesmo enfoque durante a Febrava 2011 
 
São Paulo, setembro de 2011 - O principal objetivo da ebm-papst em 2011 tem sido 
mostrar o quanto as soluções de eficiência energética são importantes para o mercado 
brasileiro e de como a campanha do selo GreenTech tem agradado grande parte de seus 
clientes. Líder mundial no setor de refrigeração e ventilação, a ebm-papst estará com 
uma palestra durante o XII Conbrava - Congresso Brasileiro de Refrigeração, Ar-
condicionado, Aquecimento, que acontece durante a maior feira do segmento, a Febrava. 
 
E é com a finalidade de apresentar a tecnologia ebm-papst em prol da redução de 
energia, ruído e, ainda assim, com um altíssimo nível de eficiência e qualidade, que 
Jonathan Pretel, especialista de vendas na área de supermercados, apresenta no dia 21 
de setembro a palestra sobre produtos que propiciam eficiência energética em 
equipamentos de refrigeração. 
 
"Ano a ano, esta questão aumenta em nosso setor e, com um melhor entendimento do 
propósito sustentável na aplicação de produtos nos sistemas de refrigeração, buscamos 
as melhores soluções para o mercado", enfatiza Pretel. Por isso, a ebm-papst é 
reconhecida mundialmente como a fabricante de produtos de maior durabilidade, menor 
consumo de energia e com a diminuição de ruído mais efetiva do setor. 
 
A palestra terá como objetivo "reforçar ao setor a possibilidade de utilização de produtos 
com melhores tecnologias e soluções. Para a empresa isso representa melhor visibilidade 
com possibilidade de novos projetos", conclui Pretel. 
 
No dia anterior, dia 20, o engenheiro de aplicação da ebm-papst no Brasil, Fábio 
Carrasco, fará uma apresentação com o mesmo tema, "Eficiência energética", na ilha 
temática do Senai, a convite da própria instituição. No final de agosto, Carrasco ministrou 
uma palestra durante a 3ª Semana Tecnológica do Senai e, devido à importância e 
atualidade do tema, ele o reapresentará durante a Febrava. 
 
Serviço 17ª Febrava 
Data: 20 a 23 de setembro de 2011, das 13 às 20h 
Local: Centro de Exposições Imigrantes 
Rodovia dos Imigrantes, Km 1,5 
Água Funda - São Paulo - SP - Brasil 
 
Eficiência Energética por Fábio Carrasco 
Data: 20 de setembro de 2011, às 16h 
Local: Ilha temática do Senai 



 
 

 

 
 
 

 
 

 
Conbrava - Palestra ebm-papst por Jonathan Pretel 
Data: 21 de setembro de 2011, às 13h30 
Local: Mesmo local 
 

 
Jonathan Pretel, especialista de vendas na área de supermercados 

 



 
 

 

 
 
 

 
 

Sobre a ebm-papst Brasil 
A ebm-papst é uma multinacional alemã líder mundial do segmento de motores 
ventiladores, com 48 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. 


