Marcos Conte assume a gerência nacional de vendas na
Gunnebo Gateway Brasil
24 de novembro de 2012
Com passagens pelas empresas Melitta, Arisco e Grupo Graber, Conte foi o responsável
pela criação da área de Prevenção de Perdas na rede de supermercados Sonda.
A Gunnebo Gateway Brasil (www.gateway-security.com.br), líder nacional em soluções
tecnológicas para a proteção eletrônica de mercadorias no varejo e uma das maiores
companhias do mundo na área de segurança, anuncia a contratação de Marcos Conte, 46
anos, para o cargo de gerente nacional de vendas.
Conte possui 32 anos de experiência nas áreas Operacional e Comercial, com passagens
pelas empresas Melitta, Arisco e Grupo Graber. Antes de assumir o cargo na Gunnebo
Gateway Brasil, trabalhou por quatro anos como gerente de Prevenção de Perdas na rede
de supermercados Sonda, onde foi o responsável pela implantação da área. “Além de
especialista em prevenção de perdas, Conte já esteve no papel de varejista e, por isso,
conhece as necessidades pontuais dos nossos clientes. Ele vai trabalhar nos planejamentos
estratégico e comercial da empresa”, esclarece Rubens Bulgarelli Filho, diretor-geral da
Gunnebo Gateway Brasil.
Gunnebo Gateway Brasil (www.gateway-security.com.br)-Líder em soluções tecnológicas
sob medida para a proteção eletrônica de mercadorias no varejo, integra o grupo sueco
Gunnebo, um dos maiores da Europa na área de segurança. No Brasil, oferece soluções em
prevenção de perdas por meio de produtos que atendem às necessidades específicas de
cada segmento. Antenas, acessórios, etiquetas antifurto rígidas e adesivas, circuito fechado
de televisão (CFTV), cadeados eletrônicos e monitoramento de PDV entre outros, para a
adequação de custos e tornar viável a introdução de soluções eficientes para todos os
tamanhos de loja.
Entre os clientes da Gunnebo Gateway Brasil estão: Atacadão, Besni, C&A, Center
Castilho, Chama, Comercial Carvalho, Coop, Confiança, Covabra, Droga Raia, Drogarias
Farto, Ellus, Empório Armani, Enxuto, Ferreira Costa, GBarbosa, Giga Atacado,
Guanabara, Jaú Serve, Leroy Merlin, Livrarias Saraiva, Lojas Americanas, Mambo,
Marisa, Mateus, Riachuelo, Russi, Sonda e Walmart, Y.Yamada, Zoomp e muitos outros.
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