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A multinacional alemã ebm-papst apresenta soluções em movimentação 
inteligente do ar em um dos principais eventos do setor no país 
 
São Paulo, setembro de 2012 - A ebm-papst, líder alemã no setor de Refrigeração, 
apresentará o tema "Soluções para movimentação inteligente e silenciosa do Ar", 
durante o Entrac (Encontro Técnico de Refrigeração e Ar Condicionado), nos dias 12 a 
13 de setembro, em São Luís (MA). O evento, considerado um dos mais importantes 
do setor, reunirá profissionais e especialistas para discutir inovações em 
equipamentos, eficiência energética, sustentabilidade aplicada nos negócios, bem 
como um show room com as principais novidades para o mercado. 
  
A multinacional pretende se posicionar no segmento de Ar condicionado como uma 
das líderes em eficiência energética. O responsável pelo segmento de Ventilação da 
ebm-papst, Leandro Taglieri, focará na eficiência energética por meio do uso de 
ventiladores radiais 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 queremos mostrar uma nova tecnologia desenvolvida pela 
ebm-papst, de alta qualidade e amplamente adotada pelo mercado Europeu", comenta 
Taglieri. 
  
Para ele "o trabalho que está sendo realizando no segmento de Ar condicionado é o 
de quebrar paradigmas. A tecnologia usada no Brasil ainda existe devido ao preço 
inicial mais baixo, na instalação, enquanto nas tecnologias mais recentes paga-se um 
valor maior no início, porém o retorno desse investimento maior se paga com o tempo, 
com uma melhor eficiência do sistema essa maior eficiência é sentida no bolso do 
cliente final”. 
  
Controle Inteligente do Ar 
Entender como funcionam esses equipamentos eficientes e disponíveis no mercado 
brasileiro é de extrema importância para o desenvolvimento do setor. O objetivo da 
palestra é a de trabalhar em cima de conceitos, tentando tirar do mercado a ideia 
enraizada do uso do motor com polia, que além de ter baixa eficiência, possui altos 
custos de manutenção. “Queremos que os profissionais comecem a assimilar a ebm-
papst como fabricante de ventiladores em todos os segmentos", completa Taglieri. 
 
Sobre a ebm-papst Brasil 
A ebm-papst é uma multinacional alemã líder mundial do segmento de motores 
ventiladores, com 49 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, Ventilação e Ar-
condicionado e revendas e distribuidores, no Brasil e em toda a América Latina 
(exceto Argentina, Chile, Uruguai e México). 
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