Leonardo Cruz é o novo Diretor Comercial da Gilbarco Veeder-Root do Brasil
São Paulo, 28 de maio de 2012 - Leonardo Cruz assume a posição de Diretor Comercial da Gilbarco
Veeder-Root e será responsável pela gestão comercial no Brasil.
O executivo volta à empresa, onde já havia atuado, por dez anos, em funções-chave para o
desenvolvimento do canal de vendas, tendo sido supervisor de vendas Brasil e, posteriormente,
gerente nacional de vendas.
Leonardo tem ampla experiência na área comercial, recentemente esteve à frente da superintendência
regional da DASA, empresa de medicina diagnóstica. O executivo acumulou também profundo
conhecimento da área comercial na ExxonMobil, onde adquiriu experiência em postos de serviço e
lojas de conveniência e, ainda, em consultoria para franqueados e revendedores de combustíveis.
Leonardo Cruz é formado em Administração de Empresas pela Universidade Estácio de Sá – Rio de
Janeiro e possui MBA executivo pela COPPEAD UFRJ – Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Para Ricardo Mitaini, VP Comercial da Gilbarco Veeder-Root, "o retorno do Leo Cruz a nossa empresa,
trazendo sua expertise não só no mercado, mas também sobre os nossos produtos, reforça nossa
credibilidade junto aos clientes. Estamos fazendo grande investimento na nossa equipe, agregando
craques do mercado. Vamos alcançar nossas metas e almejar metas ainda maiores para o próximo
ano".
Sobre a Gilbarco Veeder-Root – A empresa é resultado da aquisição da Stratema – fabricante de bombas e equipamentos
para postos de serviços – pela Veeder-Root do Brasil, que pertence ao grupo Gilbarco Veeder-Root, líder mundial em
sistemas de medição e monitoramento ambiental de tanques em postos de serviços. Somando a linha de produtos
inovadora, força em serviços e profundo conhecimento do mercado local da Stratema com a capacidade de
desenvolvimento global, recursos e tecnologia de ponta da Gilbarco Veeder-Root que 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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