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D E S C R I Ç Ã O   B R E V E 
 
GRUPO EBERSPÄCHER 

 

 
PRODUTOS E SERVIÇOS  
PARA A INDUSTRIA AUTOMÓVEL 

 
• Grupo Internacional com 10.600 colaboradores (Aprox. 900 

engenheiros / especialistas em todo o mundo para 
investigação básica, desenvolvimento de produtos e 
sistemas) em 80 localizaões em 28 países. 
 

• Receitas obtidas em 2021 – receita líquida aprox. 2,3 
bilhões de euros (sem itens transitórios); receita ilíquida em 
torno de 6,0 bilhões de euros; receita gerada no exterior  
83,7 % 
 

• Fundado em 1865 – totalmente uma empresa familiar 
 
• É um dos líderes mundiais de desenvolvimento e 

fornecimento de sistemas para a tecnologia de escape, 
aquecedores para veículos e sistemas de ar condicionado 
para autocarros e é, além disso, um parceiro inovador 
competente da indústria automóvel na área da eletrónica 
automóvel e dos sistemas de ar condicionado para veículos 
especiais 

 
• 3 Divisions 

Purem by Eberspächer (Especialista em tecnologia de 
exaustão e soluções acústicas)  
Climate Control Systems (Soluções de gestão térmica para 
todos os tipos de veículos) 
Automotive Controls (Experiência eletrónica para 
aplicações automotivas, distribuição segura de energia em 
veículos e sistemas de gestão de bateria)  

 
• Área de Negócios Novos Negócios 

Mobilidade a Hidrogénio (aplicações de células de ombustível 
de hidrogénio móveis e estacionárias) 
 

• Mais de 40 unidades de produção em todo o mundo (incl. 
unidades de montagem no local): 
Tecnologia de escape na Alemanha, França, Grã-Bretanha, 
Holanda, Itália, Austria, Portugal, Roménia; Rússia, Suécia, 
República Checa, República Eslovaca, África do Sul, México, 
no Brasil, nos E.U.A. e na China  
Aquecedores para veículos / aquecedores elétricos na 
Alemanha, bem como em Inglaterra, na Polónia e China 
Sistemas de ar condicionado na Alemanha, França, 
Polónia, China, Índia, no Brasil, nos E.U.A. e no México 
Eletrónica automóvel na Alemanha, China, Canadá e 
Romênia 
Mobilidade a Hidrogénio: EUA  
 

• Sustentabilidade 2021 
3 áreas de atuação: Pegada Verde, Pessoas, Inovação 
21% menos emissões de CO2 relacionadas com a produção 
(t CO2/CO2e) em relação a 2020); 21% das fábricas de 
produção compram eletricidade verde 
Meta: produção neutra de CO2 até 2030 

 
• Certificação de qualidade segundo IATF 16949, ISO 9001 

Certificação ambiental segundo ISO 14001 
Certificação de Segurança de Informação de acordo com 
ISO 27001 e TISAX® 

Mais detalhes no nosso Relatório de Sustentabilidade 

 
        PUREM BY EBERSPÄCHER 
 

• Pós-tratamento dos gases de escape, insonorização e 
design de som 

• Sistemas de escape completos, catalisadores, filtros de 
partículas, silenciadores, tubos e coletores para veículos 
de passageiros e comerciais (rodoviários / não rodoviários)  

• Responsável pelo desenvolvimento do sistema / 
fornecedor do sistema  

• Serviço logístico completo; fornecimento Just-in-time / Just-
in-sequence 

• Pós-tratamento de gases de escape para motores a 
hidrogénio 
 
CLIMATE CONTROL SYSTEMS 

 

        Fuel Operated Heaters  
• Aquecedores de estacionamento independentes do 

motor para equipamento de origem de veículos de 
passageiros e comerciais   
 

       Special Markets  
• Sistema de competências para soluções de 

climatização: consultoria, desenvolvimento, aplicações e 
venda de pré-aquecedores independentes dos motores, 
sistemas AC para motores em funcionamento ou 
estacionários para pós-venda, pequenas séries e OES / 
Serviço Equipamento Original 

• Para utilização em automóveis de passageiros (OES e pós-
venda), veículos comerciais, autocarros mini / midi, 
máquinas de construção, agrícolas e florestais, barcos, 
veículos recreativos, ambulâncias e outros veículos 
especiais 

• Serviço global e suporte técnico 
 

        Electrical Heaters 
• Aquecedores auxiliares elétricos para veículos (baixa 

tensão, 250 W até 2.000 W) 
• Aquecedores a água e ar elétricos de alta tensão para  

veículos híbridos, elétricos e a células de combustão  
(até 500 V, até 7 kW) 

 
       Bus & Coach  
• Gestão térmica completa: 

Consultoria, desenvolvimento, fabrico e venda de sistemas 
AC e de aquecimento para autocarros de passageiros 
com combustão, bem como motores eléctricos, híbridos ou 
de células de combustível e para tipos especiais (por 
exemplo: autocarros de aeroportos) 

• Sistemas Clean Air para autocarros (inativação de vírus) 
• Produção mundial, rede de parceiros e de serviços. 
 

       AUTOMOTIVE CONTROLS 
 

• Desenvolvimento / produção de sistemas eletrónicos 
complexos  

 

• Segmentos de desempenho:  
o Gestão energética 
o Motormanagement & Powertrain 
o Eletrónica de conforto 
o Aplicações especiais  

 

mailto:press@eberspaecher.com
file://deessdaten01.dees.eberspaecher.com/ber_z/LPR/02_Externe%20Kommunikation/1_PRESSE/1_Pressemitteilungen/Kurzdarstellung_Fact%20sheet/Deutsch/www.eberspaecher.com
https://www.eberspaecher.com/en/company/responsibility-and-sustainability
https://www.eberspaecher.com/fileadmin/data/corporatesite/pdf/en/7_company/EB_CSR_Report.pdf

