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Daniel Marcucci é o novo Gerente de Vendas  
da ebm-papst Brasil 
 

Engenheiro civil pela UFSCar – Universidade Federal de São Carlos, com pós-
graduação em Gerenciamento de Projetos PMI pela Unicamp e MBA em Marketing e 
Vendas pela FGV, Daniel Marcucci assume a Gerência de Vendas da ebm-papst 
Brasil, indústria de origem alemã, líder no segmento de motores ventiladores, 
localizada em Cotia (SP). 
 
Com vivência profissional em empresas como Armacell, Hussmann, Siemens, 
atuando nas áreas de vendas, gerenciamento de projetos e contratos, Daniel adquiriu 
sólida experiência nos segmentos de Telecom e de HVAC-R (refrigeração comercial e 
industrial, ar condicionado, aquecimento e ventilação), mercados importantes de 
atuação da ebm-papst. 
 
"Liderar a equipe de vendas da ebm-papst, com profissionais experientes, é realmente 
um desafio“, diz Daniel. „Uma empresa alemã líder de mercado nos segmentos que 
atua, precisa de um olhar apurado para o mercado brasileiro e suas constantes 
modificações e agregar a excelência dos nossos produtos à velocidade de evolução 
desse mercado é o que nos motiva“. 
 

 
 
 
 
Sobre a ebm-papst Brasil 
A ebm-papst é uma multinacional alemã, líder no segmento de motores ventiladores, 
com 50 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 sgementos de Refrigeração Comercial, 
Industrial (grandes frigoríficos), Supermercados, Telecom, Ventilação e Ar 
condicionado e Revendas e Distribuidores no Brasil. 
 
 
 
 


