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O COMEÇO…
Nascido em São Paulo, Gerson começou sua carreira no mercado de AIDC fazendo parte do time que iniciou a Metrologic no Brasil, 
em 1998, como técnico em eletronica e manutenção de leitores de código de barras. 

Dez anos depois, a Metrologic foi adquirida pela Honeywell e Gerson continuou sua história como técnico  sendo foi promovido 
à gerência do setor. Mais tarde, assumiu a função de gerente de produtos e em 2013, após a aquisição da Intermec,  passou a ser 
especialista em leitores dando suporte a equipe de Vendas. 

Atualmente,  foi nomeado Gerente de Distribuição Honeywell com grandes expectativas para somar no atendimento aos nossos 
canais. 

Recentemente Gerson assumiu o cargo de Gerente de Distribuição. 
Nossa equipe conversou com ele para conhecer melhor  sua tragetória, 
principais objetivos e entender sua visão sobre o atual mercado 
brasileiro. 
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Para mais informações: 

PRINCIPAIS OBJETIVOS COMO GERENTE DE DISTRIBUIÇÃO
Seu objetivo principal é garantir que o cliente final tenha a melhor experiência com os 
produtos Honeywell.

“A função de Gerente da Distribuição será uma grata oportunidade de trabalhar junto 
aos distribuidores e parceiros, de forma que juntos nós conseguiremos atender todos os 
anseios do cliente, sejam eles de ordem de prazo de entrega, disponibilidade de produtos 
e quais quer situações que possam surgir até que se conclua o ciclo de entrega.” 
Responde Gerson com grandes ambições para essa nova fase em sua carreira.

PERSPECTIVAS DE MERCADO
Gerson alega estar muito comprometido perante o posicionamento da Honeywell em 
entregar  soluções de valor a inúmeras necessidades dos nossos clientes. “O Brasil está 
saindo de uma crise de longos anos, por isso concluo que haverá  muitas oportunidades 
neste mercado, não só em termos de renovação de parque, mas também em soluções 
disruptivas e inovadoras em busca de produtividade.” 

O QUE VOCÊ AINDA NÃO SABE SOBRE GERSON LEME
Gerson é um grande admirador de corridas e o kart é um de seus lazeres prediletos. Seu 
grande desafio é vencer seu maior rival: Raphael Manso.


