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São Paulo, 26 de novembro de 2008 - Na próxima sexta-feira (28), Massimo 
Hartsaric, diretor de vendas para a Ásia e América da ebm-papst, multinacional 
alemã líder mundial do segmento de motores ventiladores, estará na capital 
paulista para visitar a empresa Metalfrio Solutions, um dos mais importantes 
clientes. A companhia alemã anunciou, recentemente, que pretende dobrar seu 
faturamento mundial nos próximos anos, dos atuais 1 bilhão de euros para 2 
bilhões de euros até 2015. Os planos da empresa incluem novos investimentos 
nos países emergentes, como o Brasil, que tem uma filial há dez anos, 
atualmente instalada na cidade de Cotia, Grande São Paulo. 

O objetivo da visita de Hartsarich é conhecer as instalações da Metalfrio, os 
novos projetos e as necessidades da empresa. O diretor também irá apresentar 
as novidades da ebm-papst, reconhecida mundialmente pelo desenvolvimento 
de produtos de alta tecnologia e com os conceitos de preservação do meio 
ambiente. "A empresa vê no Brasil um grande potencial de crescimento frente 
aos países da America Latina e com amplo potencial para investimentos futuros", 
revela Adriana Belmiro, diretora geral da ebm-papst Brasil. 

Durante esta semana, o executivo, acompanhado por Thomas Borst, diretor 
mundial de vendas da ebm-papst e de Adriana Belmiro visitaram outros clientes 
no interior de São Paulo e sul do Brasil. Atualmente, a filial brasileira detém o 
maior mercado da América Latina. No último ano fiscal 2007/2008, a ebm-papst 
gerou negócios totalizando 1,076 bilhão de euros, tendo como principal mercado 
a Europa, incluindo as 17 fábricas e 57 escritórios de vendas em todo o mundo.  

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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