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Principal fornecedor de tecnologia em motores e ventiladores tem 
crescimento global de 4,8%, com faturamento global de € 1,573 bilhões – e 
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Mulfingen, Stuttgart, 
 
O Grupo ebm-papst, líder no mercado mundial de motores e ventiladores, esta crescendo 
globalmente. No encerramento do ano fiscal em 31 de março de 2015, a receita da empresa 
totalizou € 1,573 bilhões, um aumento de 4,8% em relação ao ano anterior, reforçando 
posição de liderança no mercado global. No Brasil a ebm-papst também foi contra todos 
os indicadores negativos do mercado e cresceu 12,1% no ano fiscal 2014-2015. A 
empresa investiu mais de € 105 milhões na expansão de sua capacidade de produção e € 
95 milhões em Pesquisa e Desenvolvimento. Também criou novos postos de trabalho, 
chegando a um total de 11.954 colaboradores. 
 
O maior crescimento foi na Ásia, seguido pelas Américas e Europa. A empresa obteve um 
crescimento em seis de seus oito principais setores, incluindo Ventilação e Ar condicionado, 
Engenharia Mecânica, Refrigeração, Transporte e Eletrodomésticos.  
 
Para o ano fiscal de 2015/2016 em curso desde 1º de Abril, o plano do Grupo ebm-papst é 
um crescimento de 6,3%, com receita de € 1,672 bilhões. Já a filial brasileira possui planos 
mais arrojados, apostando em um crescimento de mais de 12% em relação ao ano anterior  
“A tecnologia GreenTech EC, que tem como uma de suas principais características a 
redução de consumo de energia, ainda é pouco utilizada em diversos setores do 
mercado, por isto visualizamos boas oportunidades, mesmo em uma época difícil. Os 
poucos investimentos feitos estão voltados para uma busca em economia, e nossos 
produtos oferecem isso aos clientes” conclui Sidnei Ivanof, Diretor Geral da ebm-papst no 
Brasil. 
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Sobre o Grupo ebm-papst 
O grupo ebm-papst é líder mundial na fabricação de ventiladores e motores. Desde sua 
fundação em 1963, a empresa de tecnologia estabeleceu continuamente padrões para o 
mercado global, incluindo o desenvolvimento dos ventiladores EC, controlados 
eletronicamente, melhorias aerodinâmicas das hélices dos ventiladores, até a conservação 
de recursos na seleção dos materiais, como os bio-materiais. No ano fiscal de 2015/16, a 
empresa alcançou um faturamento próximo aos € 1,6 bilhões. A ebm-papst emprega cerca 
de 12.000 pessoas ao redor do mundo, em 18 locais de produção (na Alemanha, China, 
EUA e outros lugares) e 57 escritórios de vendas. Os motores e ventiladores da líder de 
mercado global podem ser encontrados em muitas indústrias, incluindo Ventilação, Ar 
condicionado e Refrigeração, Eletrodomésticos, Aquecimento, TI e Telecomunicações, bem 
como em veículos automotores e comerciais. 
http://www.ebmpapst.com/en/ 
 
 
Sobre a ebm-papst Brasil 
A ebm-papst é uma multinacional alemã, líder no segmento de motores ventiladores, com 
mais de 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 desenvolve 
negócios com companhias nos segmentos de Refrigeração Comercial, Industrial (grandes 
frigoríficos), Supermercados, Telecom, Ventilação e Ar condicionado, Revendas e 
Distribuidores no Brasil.  
http://www.ebmpapst.com.br  
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