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Representantes da ebm-past encontram o Ministro Federal da Economia e 
Tecnologia Alemão para receber sua homenagem como empresa 
protetora do clima 
 
São Paulo, janeiro de 2012 - No último dia 17 de janeiro, representantes da 
ebm-papst, multinacional alemã líder no mercado da ventilação e refrigeração, 
encontraram representantes do grupo de Proteção Climática, na "Haus der 
Deutschen Wirtschaft", em Berlim. No encontro estavam presentes Hans-
Jochen Beilke, Presidente do Conselho de Diretores do Grupo ebm-papst, o Dr. 
Philipp Rösler, Ministro Federal da Economia e Tecnologia, na Alemanha, e 
Hans Heinrich Driftmann, Presidente da Câmara Alemã de Indústria e 
Comércio (DIHK). 
  
A ebm-papst tem sido um membro da Proteção do Clima e do Grupo de 
Eficiência Energética da Indústria Alemã desde 2010. Este homenagem foi 
concedida à empresa, líder de mercado mundial para ventiladores e motores, 
por seu grande compromisso ambiental. Isso reflete as conquistas que a ebm-
papst vem colecionando no campo da eficiência energética e proteção do 
clima. 
  
"A associação de empresas que protegem o clima é um modelo pioneiro para 
outras organizações. As empresas mostram, com isso, que a proteção do clima 
dá retorno", explica Hans Heinrich Driftmann. 
  
As, então, denominadas "Empresas Protetoras do Clima" são selecionados 
pelo Governo Federal da Alemanha e da Câmara Alemã de Comércio e 
Indústria (DIHK) como embaixadoras da eficiência energética e da proteção do 
clima por conta de suas excepcionais realizações no domínio da eficiência 
energética. Para alcançar seus ambiciosos objetivos de proteção do clima, elas 
têm seus produtos e processo de produção não só alinhados as condições da 
eficiência energética, mas também seus funcionários totalmente envolvidos 
nesse processo. 
  
"Estou orgulhoso do fato de que as medidas que temos tomado em relação à 
proteção ambiental foram honradas pela participação nessa associação", conta 
Beilke. "Conseguimos alcançar grandes oportunidades e bons negócios por 
meio de nossa filosofia verde. Continuaremos a lutar por crescentes melhorias", 
finalizou. 
  
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 

Sobre a ebm-papst Brasil 
A ebm-papst é uma multinacional alemã líder mundial do segmento de motores 
ventiladores, com 48 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 
segmentos de refrigeração comercial, industrial (grandes frigoríficos), 
supermercados, Telecom e ventilação, revendas e distribuidores, no Brasil e 
em toda a América Latina. 
  
 


