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Henrique Bueno

Geo Position

H

enrique Bueno é Agrimensor. Atua no mercado há mais de 10 anos na área de Topografia,
com experiência em diferentes empresas na área
comercial e de prestação de serviços. Atualmente
é Gerente Comercial da Geo Position.
O que a empresa espera para o ano de 2011?
Henrique Bueno: Esperamos aquecimento no mercado, em especial no segundo semestre, não só pelas obras relacionadas à Copa e às Olimpíadas, mas
também por conta da retomada de grandes obras
privadas e do PAC.

As mídias sociais,
hoje, têm papel
fundamental na
relação da empresa
com seus clientes

O que sua empresa espera para os próximos seis
anos, principalmente com a chegada de grandes eventos, como a Copa do Mundo e as Olimpíadas?
HB: É fato notório que as obras voltadas a ambos
os eventos, Copa do Mundo e Olimpíadas, encontram-se em atraso. Esse fator trará um aumento na

demanda por novas tecnologias, como forma de
alavancar a produtividade em campo para que os
prazos possam ser cumpridos.
Qual sua opinião sobre o nível da mão de obra
especializada em geotecnologias no Brasil?
HB: Estamos vivendo uma fase de apagão de profissionais, em especial com experiência prática. Esse
lapso terá grande impacto na coordenação e execução de grandes obras.
Qual a importância, para sua empresa, da internet e redes sociais para reforço de marca e busca
de novos clientes?
HB: As mídias sociais, hoje, têm papel fundamental
na relação da empresa com seus clientes. Elas possibilitam que estejamos presentes no cotidiano do
consumidor, proporcionando rápida e dinâmica
comunicação de novidades, atualizações e mesmo
ofertas e promoções.

informe publicitário

A Geo Position está
estruturada para
atender os clientes
de maneira ágil e
eficiente, através
dos distribuidores
espalhados em vários
estados brasileiros.
A manutenção dos
produtos é feita
diretamente na sede
da Geo Position,
localizada em São
Paulo, por técnicos
treinados pelo
fabricante.
O Departamento
Comercial está
preparado para
atendê-lo de forma
rápida e eficiente,
buscando oferecer a
melhor solução para
as suas necessidades

Geo Position
A

pesar de ser uma empresa nova, a Geo Position já
nasce grande. Hoje representamos no Brasil um
dos maiores fabricantes na área de geotecnologias
- a Sokkia -, empresa japonesa com mais de 85 anos
de tradição e qualidade no mercado mundial. Contamos ainda com um excelente Suporte Técnico, com
profissionais treinados e capacitados para sanar suas
dúvidas. Entre em contato conosco e surpreenda-se!
Assistência Técnica
A Geo Position possui em São Paulo um moderno e
especializado laboratório técnico. Amparados por tecnologia de ponta utilizada na manutenção dos equipamentos, nossa assistência técnica conta com:
• Técnicos treinados e autorizados pela Sokkia Corp.;
• Manuais, peças, lubrificantes e acessórios originais com garantia de fábrica;
• Laboratório de ótica, mecânica e eletrônica;
• Equipamentos de teste e calibração eletrônica analógica e
digital de última geração, com rastreabilidade da RBC (Rede
Brasileira de Calibração);
• Conserto e reparação dos equipamentos de acordo as normas IPX brasileira e dos fabricantes (à prova d água).
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A checagem dos equipamentos comercializados
pela Geo Position pode ser feita gratuitamente a qualquer hora. Recomendamos uma revisão anual dos equipamentos. Envie seu equipamento junto com a autorização devidamente preenchida e assinada.
Suporte Técnico
O atendimento de suporte técnico aos clientes Geo
Position é prestado diretamente por nossa rede de distribuição, que possui ampla experiência em campo e em
nossos produtos. O atendimento a estados onde não há
distribuidores autorizados é feito diretamente na sede
da Geo Position em São Paulo. Entre em contato com
seu distribuidor para receber mais informações. Nosso
departamento de suporte está pronto para atender as
demandas dos distribuidores e clientes, propondo as
melhores opções para a otimização do uso de todos os
equipamentos que compõe nossa linha de produtos.
Para tornar o atendimento ainda mais ágil, dispomos
de diversos guias práticos, manuais de operação, atualizações de softwares e muito mais.

