
 

PAESSLER AG ANUNCIA NOVO EXECUTIVO PARA O BRASIL 

 

Paessler AG anuncia novo executivo para 

o Brasil 
 
Jürgen Thiel é o primeiro executivo da empresa residente no país. Sua missão inclui fechar o primeiro distribuidor da 

Paessler no Brasil e crescer a rede local de parceiros 

 
São Paulo e Nuremberg, Alemanha, 13 de Outubro de 2015 – Com o objetivo de crescer e fortalecer o relacionamento com 

seus parceiros no Brasil, a Paessler AG, empresa alemã especialista em soluções de monitoramento de rede, anuncia a 

contratação de Jürgen Thiel como gerente de desenvolvimento de negócios para o país. Thiel é o primeiro executivo da 

companhia residente no Brasil. Até então a gerência da região era feita diretamente pela equipe sediada em Nuremberg, 

Alemanha.  

 

“Vemos grandes oportunidades no mercado brasileiro, especialmente no segmento de PMEs. Poucas empresas desse porte 

conhecem de fato os benefícios(1) que o monitoramento de rede traz para os negócios. Jürgen Thiel chega para nos 

aproximar dessas empresas, além de aprimorar nosso relacionamento com a rede de parceiros presente no Brasil”, diz Dirk 

Paessler, CEO e fundador da Paessler AG.  

 

O anúncio da contratação de Thiel acontece um mês após a Paessler apresentar um novo programa de canais mundial que 

leva em consideração o registro dos projetos em andamento. A ideia é que ao fazer esse registro, o canal seja beneficiado 

com preços vantajosos e margens seguras de lucro. Além disso, permite à Paessler acompanhar e dar o suporte necessário 

a cada proposta, independente do nível de parceria. No Brasil, a multinacional conta, atualmente, com mais de 70 canais 

distribuídos em diferentes regiões. 

 

Perfil Jürgen Thiel 

 

Graduado em Ciências da Computação, Jürgen Thiel, nascido na Alemanha, tem mais de 20 anos de experiência na área de 

TI. Por 16 anos trabalhou na Intel Corporation, como membro da diretoria da região Europa, Oriente Médio e África 

(EMEA). Depois de um período sabático, já residindo no Brasil, fundou uma consultoria para ajudar companhias 

estrangeiras a desenvolverem negócios no mercado brasileiro.  

 

Como executivo da Paessler, Thiel tem a missão de expandir a rede local de parceiros e encontrar um distribuidor nacional 

para a solução PRTG Network Monitor. “Contribuir para o crescimento da marca Paessler AG no país é um privilégio. O 

Brasil é o meu segundo país, e fazer a ligação entre Alemanha e Brasil me incentiva ainda mais”, afirma Thiel, que já é 

fluente em português.  

 

(1) Benefícios do monitoramento de redes  

 

Entre os benefícios do monitoramento de redes está a possibilidade de ser alertado antecipadamente sobre incidentes, a 

tempo suficiente para que usuários e clientes não sintam o problema. O aumento de produtividade é outra vantagem 

importante, uma vez que o desempenho de e-mails, websites, intranets e outros elementos da rede ficam assegurados. O 

administrador de redes, em contrapartida, ganha mais tempo já que, agindo previamente para evitar as ocorrências 

negativas, não precisará gastar esforços solucionando problemas críticos.  

 

http://www.br.paessler.com/


 

Por fim, a economia de custos é potencializada pelo monitoramento de redes. “A nossa solução, o PRTG, ajuda a otimizar o 

uso dos equipamentos de rede, evitando que sejam feitas novas aquisições de hardware e software desnecessariamente”, 

afirma Dirk.  

 

 

Sobre a Paessler AG 

O premiado PRTG Network Monitor da Paessler é uma poderosa solução de Monitoramento Unificado, de custo acessível e 

de fácil utilização. Ele é extremamente flexível, uma solução universal para monitoramento de Infraestrutura de TI, 

atualmente utilizado por organizações e empresas de todos os tamanhos e segmentos. Mais de 150.000 administradores de 

TI de mais de 170 países contam com o PRTG para terem tranquilidade, confiança e comodidade. Fundada em 1997 e 

baseada em Nuremberg na Alemanha, a Paessler AG opera até hoje como empresa privada e é parceira dos programas 

Cisco Solution Partner Program e VMware Technology Alliance Partner. 

Aprenda mais sobre a Paessler e o PRTG em http://www.br.paessler.com/.  

 

 

Jürgen Thiel, Business Development Manager Brazil, Paessler AG 
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