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ebm-papst no ENTRAC Curitiba 
 
Pelo segundo ano consecutivo a ebm-papst, líder alemã no setor de Ventilação e 
Refrigeração, participa do ciclo de palestras Entrac– Encontro Técnico de 
Refrigeração e Ar Condicionado, organizado pela Nova Técnica. 

A primeira rodada será em Curitiba, nos dias 14 e 15 de maio, com uma grade de 13 
palestras destinada aos profissionais da área, que buscam informações sobre 
assuntos como eficiência energética.  

O Especialista de Produto da ebm-papst Adriano Okamoto apresentará a palestra 
Movimentação inteligente e silenciosa do ar, que foca na eficiência energética por 
meio do uso de ventiladores radiais GreenTech EC (eletronicamente comutados) da 
linha eletrônica. “O mercado brasileiro trabalha com outro tipo de produto, o ventilador 
Siroco, com motor, polia e tração por correia. Nós estamos apresentando ao mercado 
a ventilação inteligente desenvolvida pela ebm-papst, de alta qualidade e amplamente 
adotada pelo mercado Europeu”, comenta Okamoto. 

No início de abril, a ebm-papst teve oportunidade de conversar com profissionais do 
setor de Ar condicionado quando esteve no Sannar, Salão Norte e Nordeste de 
Refrigeração e Ar condicionado, em Salvador. O evento, que agora acontece em 
Curitiba, trará a mesma dinâmica, já que a multinacional pretende se posicionar no 
segmento de Ar condicionado no Brasil, como uma das líderes em eficiência 
energética, como já acontece na Europa. 

A questão da eficiência energética, da elevada durabilidade, da facilidade de 
instalação e da construção compacta são vantagens da linha de motores e 
ventiladores da ebm-papst que estão sendo apresentadas ao mercado. “Nossa 
participação nos ciclos ENTRAC trazem retorno efetivo de conhecimento”, acrescenta 
Okamoto. 
 
 

Serviço: 
ENTRAC – Encontro Técnico de Refrigeração e Ar Condicionado 
Local: Hotel Nacional In Torres 
Endereço: Rua Mariano Torres, 971 - Centro, Curitiba - PR  
Data: 14 e 15 de maio 
Horário: das 14h às 20h15 
Inscrições e informações: 
http://marketing.nteditorial.com.br/ver_mensagem.php?id=TH|39|188861|137173914221996900  
 
 
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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Figura 1: Adriano Okamoto em palestra no Sannar de Salvador em Abril de 2014. 


