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Adriana Belmiro da Silva, executiva da ebm-papst Brasil, é a única mulher no país a 
frente de uma multinacional de refrigeração 
 
São Paulo, fevereiro de 2011 - Para celebrar o dia das mulheres em alto estilo, nada 
melhor do que mostrar como vêm conquistando espaço no mercado de trabalho e 
ocupando cada vez mais cargos de liderança. No Brasil, é crescente a participação das 
mulheres em diversas áreas, como no setor de inovação e empreendedorismo. Segundo 
pesquisa realizada pela Associação Nacional de Entidades Promotoras de 
Empreendimentos Inovadores (Anprotec), 48,6% das mulheres que atuam em 
incubadoras e parques tecnológicos ocupam cargos de chefia e 13% ocupam cargos 
administrativos. 
 
Do ponto de vista do empreendedorismo e inovação, Adriana Belmiro da Silva, diretora-
geral da ebm-papst Brasil, filial da multinacional alemã que hoje fatura cerca de 1 bilhão 
de euros e emprega mais de 10 mil funcionários, ilustra essa realidade. Adriana é um 
exemplo de liderança que atua em uma área em pleno desenvolvimento no País e que 
ainda contempla poucas profissionais mulheres: a de refrigeração. 
 
A engenheira elétrica é a principal executiva para a América Latina da multinacional 
alemã líder no segmento de motores ventiladores. À frente da corporação há mais de três 
anos, os desafios dessa engenheira passaram pela mudança da companhia para a 
cidade de Cotia (SP), a fidelização de clientes em números cada vez maiores, a aposta 
em funcionários reconhecidos no mercado, além do lançamento e comercialização da 
mais importante linha de produtos da empresa, a linha sustentável de ventiladores 
HyBlade. "Esse é um mercado no qual os profissionais não estão acostumados com a 
liderança das mulheres. Apesar disso, é possível conquistar a confiança demonstrando 
qualificação e competência técnica", afirma. 
 
A diretora-geral é graduada em engenharia elétrica com pós-graduação e MBA (Master 
Business in Administration) em Marketing. Atua como diretora geral da ebm-papst Brasil 
desde 2007. É especialista na área de refrigeração e presidente do Departamento 
Nacional de Ventilação da ABRAVA, Associação Brasileira de Refrigeração, Ar 
Condicionado, Ventilação e Aquecimento. Encontra-se na ebm-papst desde 2003 e 
iniciou sua carreira na ACE Schmersal, atuando nas áreas de vendas e marketing. 
 



 

 

 

 

 

 

 
 

Sobre a ebm-papst Brasil 
A ebm-papst é uma multinacional alemã líder mundial do segmento de motores 
ventiladores, com 43 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, automotivo, saúde 
e IT/Telecom, no Brasil e em toda a América Latina. 
 
A empresa produz e desenvolve tecnologia para ventiladores com foco nas áreas de 
ventilação controlada - "ventilação inteligente", baixo consumo de energia e rendimento 
aerodinâmico maximizado. Os produtos são flexíveis e podem ser controlados de forma 
analógica ou digital, com longa durabilidade, isento de manutenção e com estrutura 
robusta. Possuem alta performance em toda a cadeia produtiva em termos de 
desenvolvimento de novas tecnologias, recursos financeiros e ambientais. 


