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Mulfingen, Alemanha  

Pela segunda vez, a ebm-papst foi premiada com o título “Innovativ durch 
Forschung” (Inovação através de pesquisas), selo de aprovação da 
Stifterverband, uma iniciativa conjunta de fundações e empresas para 
promoção da ciência e educação na Alemanha, pelo seu trabalho de 
pesquisa e desenvolvimento. Desde 2014, Stifterverband vem atribuindo 
este selo de aprovação às empresas de pesquisa e desenvolvimento em 
reconhecimento por seus esforços e foco em inovação. 

"Estamos lisonjeados por receber esse prêmio pela segunda vez. Vemos este 
selo de aprovação como um incentivo para aumentar a nossa participação em 
pesquisa e desenvolvimento e para fortalecer ainda mais nossa liderança em 
inovações tecnológicas, ” disse Dr. Bruno Lindl, diretor de gestão de pesquisa e 
desenvolvimento do grupo ebm-papst.  

 A ebm-papst investe milhões em pesquisa e desenvolvimento a cada ano para 
reforçar a sua liderança em tecnologia e trazer inovações ao mercado. A 
empresa também colabora com diversas universidades e institutos de pesquisa 
para criar novos produtos especialmente inovadores. Dentre estas inovações, 
uma foi desenvolvida durante uma tese de mestrado por um colaborador do 
departamento de desenvolvimento de eletrônica na ebm-papst, o qual foi 
recentemente reconhecido com o prêmio da região Heilbronn-Franconia para 
jovens empresários.  

Com este prêmio, válido por dois anos, a Stifterverband homenageia “empresas 
que mostram um compromisso extraordinário com pesquisa e desenvolvimento." 
Seu objetivo é reconhecer empresas que ajudam com pesquisas independentes 
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e produtos inovadores para promover e melhorar a educação, e, preservar o 
meio ambiente na Alemanha. 

 
Fig. 1: Selo oficial do Stifterverband de aprovação para a ciência Alemã. 
Fonte: Stifterverband 
 

Sobre Stifterverband 

Stifterverband é um dos maiores apoiadores privados das Ciências na 
Alemanha. Além de seu compromisso com jovens estudantes, excelentes 
universidades e pesquisa de nível superior, sua missão também inclui examinar 
e avaliar o sistema de pesquisa e inovação da Alemanha. Quanto é que o 
negócio investe em pesquisa e desenvolvimento na Alemanha? Quais os efeitos 
que tem sobre a viabilidade futura da Alemanha? Estas perguntas estão no foco 
do questionário sobre P&D (Pesquisa e Desenvolvimento) realizado anualmente 
pela Stifterverband para coletar dados estatísticos científicos em nome do 
Ministério Federal da educação e pesquisa da Alemanha. 
https://www.stifterverband.org/statistik_und_analysen/forschung_und_entwicklun
g/forschungssiegel  

https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=en&to=pt&a=https%3A%2F%2Fwww.stifterverband.org%2Fstatistik_und_analysen%2Fforschung_und_entwicklung%2Fforschungssiegel
https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=en&to=pt&a=https%3A%2F%2Fwww.stifterverband.org%2Fstatistik_und_analysen%2Fforschung_und_entwicklung%2Fforschungssiegel
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Sobre o Grupo ebm-papst 
O grupo ebm-papst é líder mundial na fabricação de motores e ventiladores. Desde sua 
fundação, a empresa sempre focada em tecnologia estabeleceu continuamente novos 
padrões de eficiência energética para o mercado global de ventiladores e movimentação 
inteligente e silenciosa do ar.  
A ebm-papst emprega atualmente cerca de 12.000 pessoas ao redor do mundo, em 18 
plantas de produção (incluindo Alemanha, China e EUA) e 57 escritórios de vendas. Os 
motores e ventiladores da ebm-papst podem ser encontrados em diversos mercados e 
aplicações. 
http://www.ebmpapst.com/en/ 
 
Sobre a ebm-papst Brasil 
A ebm-papst é uma multinacional alemã, líder no segmento de motores ventiladores, 
com 52 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/

