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EXPOSITOR DA FEIRA APAS FOCA EM REDUÇÃO DE PERDAS 

Aumentar lucros, reduzir perdas e melhorar os processos de gestão de numerário e proteção de 
mercadorias. Com estes objetivos, a Gunnebo levará seus produtos à Feira APAS, que será 
realizada entre os dias 04 e 07 de maio, no Expo Center Norte, em São Paulo. 

O diretor Comercial da empresa, Luciana Raposo, conversou com a equipe do Portal Feira APAS e 
abordou a expectativa em relação ao evento, bem como a temática “Produvidade – A Serviço do 
Consumidor” e cenário econômico para 2015. 

Portal Feira APAS: Por que a empresa resolveu investir e participar do evento? 
Luciano Raposo: Enxergamos o evento como o melhor momento do ano para integração entre 
fornecedores e varejistas, onde podemos resolver as pendências e expandir novos projetos. 

Portal Feira APAS: Qual a expectativa para o evento? 
Luciano Raposo: A expectativa é que as novidades apresentadas em nossas soluções possam 
encantar os supermercadistas e motivá-los a investir em ferramentas para mitigar perdas, tema 
ainda mais sensível para a operação das lojas neste momento de instabilidade econômica. 

Portal Feira APAS: Qual o ramo de atuação da Gunnebo e quais serviços/produtos serão 
apresentados na Feira APAS? 
Luciano Raposo: Manutenção remota para antenas antifurto. 

Portal Feira APAS: Qual a importância do tema Produtividade? 
Luciano Raposo: A produtividade está intimamente ligada ao controle de perdas do supermercado, 
ou seja, quanto melhor for o desempenho das lojas em relação a esse tema, melhor serão os 
índices de produtividade. 

Portal Feira APAS: A empresa vislumbra algum lançamento ou ação diferente no 
evento? 
Luciano Raposo: Gunnebo Serviços Integrados. 

Portal Feira APAS: Qual a expectativa de fechamento dos negócios para este ano? 
Luciano Raposo: Esperamos atingir a meta audaciosa definida pela companhia, na qual não 
podemos divulgar. 

Portal Feira APAS: Qual a expectativa em termos econômicos para 2015? 
Luciano Raposo: Um ano difícil, porém, que deverá ser superado por empresas focadas em 
combater rapidamente os problemas impostos pelo cenário econômico. 

Disponível: http://feiraapas.com.br/news/expositor-da-feira-apas-foca-em-reducao-de-perdas/ 
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