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Paessler AG fecha novas parcerias no Brasil 
 

Número total de revendas da Paessler no Brasil chega a 39 e reflete os planos da 

empresa de investir no mercado brasileiro 

 

21 de novembro de 2013 - A Paessler AG, empresa alemã especialista em 

soluções de monitoramento de rede, fechou novas parcerias no Brasil entre os 

meses de agosto e outubro deste ano. O resultado reforça a importância que a 

Paessler tem dado ao mercado brasileiro e faz parte da estratégia de crescimento 

da empresa no país, através da ampliação no número de revendas. Com essas 

novas parcerias, a Paessler passa a ter um total de 39 revendas no Brasil.  

O gerente de desenvolvimento de negócios para o Brasil da Paessler AG, Danton 

Guerra, contratado em maio deste ano especialmente para ampliar os negócios no 

país, destaca que seu desafio neste primeiro ano é, além de aumentar o número 

de revendas, conhecer os atuais parceiros, entender suas necessidades e 

desenvolver novas atividades. “O foco da Paessler são as empresas que têm rede. 

Portanto, independente do tamanho e do segmento em que atuam, se possuem 

rede são interessantes para nós. Queremos encontrar o canal que seja proativo e 

esteja junto ao consumidor final”, explica. 

Novos Parceiros 

A Paessler reforça sua estratégia de expansão no Brasil, estabelecendo negócios 

com empresas que vão além do eixo Rio - São Paulo. Alguns dos novos parceiros 

da Paessler no Brasil são: Global Data Soluções em Informática Ltda, de São 

Paulo/SP; Microcity, de Belo Horizonte/MG; TECC Soluções, de Ribeirão Preto/SP; 

Nova Aliança Tecnologia, do Rio de Janeiro/RJ; HDRX Informática Ltda, de São 

Paulo/SP; IP Calling, de Goiânia/GO; Kerbbo Consulting, de São Paulo/SP; Grupo 

Castelmar, de São Paulo/SP; NetStructure, de São Paulo/SP.  

Como resultado do bom desenvolvimento dos negócios com os atuais parceiros, o 

gerente de desenvolvimento de negócios para o Brasil da Paessler AG, Danton 

Guerra, estará no Brasil nas próximas duas semanas, a fim de estreitar ainda mais 

o relacionamento com esses parceiros e visitar novos prospects.  
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Números do Brasil 

A Paessler vem investindo no mercado brasileiro a cada ano. Em 2012 a empresa 

apresentou no Brasil um incremento de 61% no volume de vendas em relação a 

2011. O canal foi o principal responsável por esse aumento, com um crescimento 

de 97%, enquanto que as vendas por meio da loja online expandiram 38% no 

período. Dentro do ranking mundial da companhia alemã, o Brasil é o 10º país 

mais representativo e promissor para realizar negócios. 

Sobre a Paessler AG 

Paessler AG é líder no desenvolvimento de softwares para monitoramento de rede 

por oferecer soluções de acompanhamento e teste de redes mais poderosos, 

acessíveis e fáceis de usar. O conjunto de software da empresa com os produtos 

certos oferece tranquilidade, confiança e conveniência para negócios de todos os 

tamanhos - de pequenos escritórios e home-offices a grandes corporações, 

incluindo mais de 70% das empresas que figuram na Fortune 100. Baseada em 

Nuremberg, Alemanha, o alcance global da Paessler inclui mais de 150 mil 

instalações ativas de produtos. Fundada em 1997, a Paessler AG continua sendo 

uma empresa de capital fechado e é reconhecida tanto como parceira de 

desenvolvimento da Cisco Developer Network quanto da VMware Technology 

Alliance Partner. Para mais informações, acesse www.br.paessler.com . 
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