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Com grandes eventos chegando ao Brasil, o mercado de Telecom precisa estar 
preparado para atender às necessidades de forma segura. 
 
São Paulo, novembro de 2011 - O setor de Telecom brasileiro nunca foi tão promissor. 
Durante a Futurecom 2011, realizada em setembro, o Ministro das Comunicações, Paulo 
Bernardo, falou do otimismo no setor devido à estabilidade da economia brasileira e 
anunciou o resultado do faturamento do primeiro semestre desse ano: R$100,7 bilhões. 
Se o resultado for mantido em alta, o faturamento superará em pelo menos R$180 bilhões 
o do ano passado. 
 
A ebm-papst, multinacional alemã líder no segmento de refrigeração, está investindo cada 
vez mais nesse segmento, porque visualiza um grande potencial para os próximos cinco 
anos, principalmente por causa da Copa, das Olimpíadas e dos incentivos em infra-
estrutura. Apesar de ser um componente dos equipamentos, o que muitos não sabem, é 
que o ventilador é uma parte fundamental para que não ocorram graves falhas nos 
sistemas. 
 
Para fomentar esse mercado, portanto, muitas empresas estão por trás das câmeras, 
mantendo todo o sistema operacional funcionando em ordem. No caso da ebm-papst, a 
fabricação de ventiladores ideais mantém o equipamento na temperatura certa e 
funcionando ininterruptamente. 
 
Aplicação dos ventiladores 
Parceiros da ebm-papst no Brasil utilizam a linha radial de corrente contínua e corrente 
alternada, com os ventiladores instalados, por exemplo, nos trocadores de calor e no ar 
condicionado. "O equipamento se resume num trocador de calor, sendo o ventilador a 
essência dele. O ventilador retira o ar quente de dentro do equipamento e o joga para 
fora. Se não houver o ventilador ou se existir uma falha, o gabinete não permanece 
refrigerado e pode alarmar o sistema por alta temperatura. É fundamental a renovação 
constante de ar", afirma Emerson Marques, especialista de mercado Telecom da ebm-
papst. 
 
Segundo o especialista, o mercado de Telecom é muito dinâmico e, por isso, os 
fabricantes têm de estar atentos para não perder as boas oportunidades que surgem. Por 
ser caracterizado como um segmento de grande potencial no Brasil, com concorrência 
acirrada e necessidade de respostas rápidas, ter componentes de altíssima qualidade no 
mercado podem fazer a diferença para o perfeito funcionamento do equipamento. 
 



 

 

 

 

 

 

 
 

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. 


