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ebm-papst, 16 anos de Brasil 
 
 
 

São Paulo, fevereiro de 2013 – Após completar 50 anos de sua fundação em 
Mulfingen, Alemanha, em 2013, a ebm-papst comemora mais uma importante data em 
sua historia em 20 de fevereiro: 16 anos de atuação no mercado brasileiro. 
 
Considerada hoje líder do mercado mundial e criadora de tendências em ventiladores 
e motores, a ebm-papst experimenta um promissor crescimento e se estabelece 
positivamente frente a importantes questões relacionadas ao desenvolvimento 
sustentável, como a eficiência energética e a conservação de recursos. 
 
Passados os primeiros anos firmando sua marca e demonstrando a qualidade de seus 
produtos, a ebm-papst hoje se encontra num outro patamar. As inovações tecnológicas 
na movimentação do ar de forma inteligente, eficiente e silenciosa da ebm-papst, 
sempre com foco na sustentabilidade, principalmente, no que se refere a produtos com 
baixo consumo de energia, são fabricados com a mais avançada tecnologia em 
eficiência energética, a Green-Tech EC (eletronicamente comutável), e por isso uma 
possibilidade concreta para as edificações ”verdes” que crescem no país. 
 
Segundo Sidinei Ivanof, diretor geral que assumiu a ebm-papst Brasil em janeiro deste 
ano ”nestes 16 anos a ebm-papst teve um papel muito importante para o mercado de 
Refrigeração no Brasil, primeiro introduziu o conceito do motor com rotor externo e logo 
em seguida os motores eletrônicos GreenTech EC. Os próximos passos serão focados 
na ampliação, consolidação e desenvolvimento da marca em todo território brasileiro. O 
objetivo principal  será de aumentar o reconhecimento e market share no mercado de 
refrigeração, ar condicionado, telecomunicações , além do desenvolvimento de novos 
aplicações em outros segmentos ” afirma Sidnei. “É uma honra trabalhar numa empresa 
onde os produtos são reconhecidos como de excelente qualidade, durabilidade e alta 
tecnologia.“ 
 
Sobre a ebm-papst Brasil 
A ebm-papst é uma multinacional alemã, líder no segmentgo 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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