JCB do Brasil anuncia diretor de
Pós-Vendas Brasil e América Latina
Cleber Carvalho assume o desafio de fortalecer o atendimento pós-venda da
companhia e garantir a melhor experiência aos clientes
São Paulo, 20 de dezembro de 2017 – Alinhada à estratégia global da marca em posicionar o
cliente e suas necessidades no centro de toda a operação, oferecendo excelência no
atendimento e pós-vendas, a JCB do Brasil anuncia a contratação de Cleber Carvalho como
diretor de Pós-Vendas Brasil e América Latina.
Responsável pela gestão nacional e latino-americana, Carvalho tem como principal missão
fortalecer o dia a dia na rede de Distribuidores JCB, garantindo o atendimento de primeira linha
e excelentes índices de suporte e tempo de resposta aos clientes. Com grande vivência no setor
de automóveis e bens de capital, principalmente em máquinas de construção, o executivo é
formado pela UNESP em Engenharia Mecânica e mestre em Estratégia de Negócios pela
Universidade Positivo.
Com uma carreira sólida, Carvalho já esteve à frente de projetos, áreas e divisões ligados ao
desenvolvimento de estratégias e soluções de “customer experience”, sempre buscando o
crescimento da marca por meio do atendimento diferenciado ao cliente, atuando em empresas
como Volvo e Fiat. Um ponto também por destacar é a sua vivência tanto como
concessionário/distribuidor, como fabricante, fator que lhe confere uma visão total do negócio.
Para José Luis Gonçalves, presidente da JCB Latam, “a chegada de Cleber ao time JCB vem de
encontro à estratégia de oferecermos o melhor atendimento e garantirmos a satisfação
completa de nossos clientes. Com sua visão e conhecimento trabalharemos para identificar
oportunidades de entregar uma experiência ainda melhor aos nossos clientes, em total
alinhamento com nossos Distribuidores”.
Para fazer o download da foto de Cleber Carvalho, clique aqui: https://we.tl/mDVEwotQpW
Sobre a JCB
Líder mundial em vendas de máquinas retroescavadeiras e Loadall, a JCB é a terceira maior fabricante
global de equipamentos para construção civil. Empresa de origem britânica com mais de 70 anos de
atuação, dos quais há 20 no País, possui 23 fábricas em quatro continentes que produzem mais de 300
modelos de máquinas diferentes. A fábrica no Brasil fica no município de Sorocaba (SP), a qual atende a
toda a América Latina, e onde são produzidas retroescavadeiras modelos 3CX e 4CX, escavadeiras
hidráulicas de esteira JS 210, JS 220LC e JS 235LC, Loadall 540-170 e 535-125 e pás carregadeiras 422ZX.
Informações à Imprensa
G&A Comunicação Corporativa
Mariana Baère – (11) 3037-3222

Renata Cerolini – (11) 3037-3231
jcb@gaspar.com.br

