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Rainer Hundsdörfer recebe o Prêmio Ambiental 
B.A.U.M. 2015 

 
Rainer Hundsdörfer, Presidente do Conselho Administrativo do Grupo ebm-

papst, é o vencedor de um dos mais prestigiados prêmios ecológicos da 

Alemanha, o Prêmio Ambiental B.A.U.M. de 2015. 

 

A eficiência energética é o foco da estratégia corporativa GreenTech ebm-papst, que 

inclui a melhoria contínua dos produtos, métodos de produção e plantas sustentáveis 

em todo o mundo. Para Rainer Hundsdörfer é importante que esta estratégia seja 

comunicada e exemplificada continuamente “de cima para baixo” 

 

"Para proteger o nosso mundo para as futuras gerações temos  que aumentar a 

nossa consciência sobre a proteção do clima e fazer mais", explica Hundsdörfer. Por 

esta razão a empresa inclui os jovens em uma série de projetos ambientais, por 

exemplo, o "Energy Scouts", introduzido pela ebm-papst em 2010, estagiários usam 

equipamentos de medição e buscam de forma independente oportunidades de tornar 

a empresa ainda mais eficiente no que diz respeito o uso de energia. Com mais de 50 

“escoteiros” de energia, a ebm-papst vem economizando milhares de euros desde o 

início do projeto. A Câmara Alemã de Indústria e Comércio (DIHK) adotou esse 

projeto como um programa de treinamento em 2014. Até à data, mais de 1.000 

estagiários foram treinados em 33 câmaras de comércio e indústria. 

 

Como presidente da Comissão Alemã no Conselho Econômico de Eficiência 

Energética, Hundsdörfer também defende o foco não apenas na produção de energia, 

mas cada vez mais no consumo: "A questão da eficiência energética continua a viver 

nas sombras da política alemã. Temos de trazê-la para a luz da política de energia! 

Sem maior eficiência não será possível atingir o objetivo da política energética da 

Alemanha de reduzir as emissões de gases com efeito de estufa até 2020 em 40% e 

em 2050 em 80% em comparação a 1990". 

 

O júri, liderado pelo Presidente da B.A.U.M. Prof. Dr. Maximilian Gege, selecionou 

sete ganhadores do prêmio a partir de inúmeras propostas. "Esta foi uma decisão 

difícil de fazer. Estou satisfeito que em 2015 nós novamente fomos capazes de 

premiar personalidades que se destacaram em seus campos, com seu trabalho em  

proteção ambiental e sustentabilidade", explica Gege. 
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Rainer Hundsdörfer foi homenageado por seu trabalho na categoria grande empresa, 

em Dortmund, em 28/29 de Setembro. Para mais informações visite 

http://www.baumev.de/ 
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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 

http://www.ebmpapst.com/en/
http://www.ebmpapst.com.br/

