CONVENÇÃO ANUAL DA GILBARCO VEEDER-ROOT CONSOLIDA INTEGRAÇÃO DA
OPERAÇÃO BRASILEIRA
No encontro foram planejados os meios para concretizar as principais metas da empresa: ser a
mais inovadora e lucrativa do seu mercado e estar entre as cem melhores para se trabalhar no
Brasil.
Realizada em Itapeva - MG, a convenção cujo tema foi “O Melhor Time Vence” reuniu sessenta e cinco
participantes entre colaboradores e revendedores de todo o país, durante três dias em abril. A intenção foi
proporcionar a interação entre as equipes por meio de jogos e atividades que estimularam o trabalho
coletivo, a cooperação e a corresponsabilidade necessária ao desempenho e alcance das metas da
Gilbarco Veeder-Root.
Em julho do ano passado a Stratema – fabricante de bombas e equipamentos para postos de serviços - foi
adquirida pela Veeder-Root do Brasil, uma empresa da Gilbarco Veeder-Root . “Foi a primeira vez em que
todo o time vestiu literalmente a camisa da Gilbarco Veeder-Root. Estamos unidos na certeza de
entregar aos nossos clientes as melhores soluções e serviços de nosso segmento. Nosso portfólio
abrangente é capaz de atender às mais diversas demandas com qualidade e valor agregado”, afirma
André Freire, Presidente para a América Latina, avaliando o resultado da convenção. E destaca sua
confiança: “O melhor time vence, e o melhor time é o que a empresa tem hoje, dos nossos executivoschave aos nossos revendedores”.
Para Paula Flórido, diretora de marketing da Gilbarco Veeder-Root, o encontro concretizou, na prática, o
processo de integração que vinha sendo desenvolvido nos últimos meses. “A ideia de que para se chegar
ao sucesso é necessário que estejamos juntos e alinhados como um time ficou clara para todos durante a
convenção. Foi muito bom ouvir a resposta, em coro, à pergunta sobre o que acontece ao melhor time: ele
vence”, comenta ela. “Esta é a proposta do nosso time: vencer sempre com qualidade, eficiência,
competitividade e ética”.
Sobre a Gilbarco Veeder-Root – A empresa é líder global em tecnologia de bombas de combustível com solução integradas
de abastecimento, do tanque à loja de conveniência. Gilbarco Veeder-Root também é líder mundial em sistemas de medição e
monitoramento ambiental de tanques em postos de serviços. A empresa conta com abrangente portfólio de produtos e serviços,
oferecendo a melhor qualidade e variedade com valor agregado no seu segmento (www.gilbarco.com.br).
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