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Resumo
Define a estratégia de vendas da empresa, determinando
os acordos e as condições de vendas,  supervisionando a
administração das vendas,lançamento de novos produtos e
serviços, acompanhando o mercado, política de preços. 
Propor o conjunto de indicadores de desempenho da área de
vendas, responder pela direção da empresa nas atividades
relacionadas a vendas e planejando, organizando e controlando
os programas e sua execução, avaliando resultados segundo a
política específica e a política comercial para assegurar a venda dos
produtos  e Serviços,montar sistema de informações nas vendas,
propor e manter rituais de acompanhamento do desempenho dos
indicadores da área, avaliar as necessidades e o grau de satisfação
dos clientes.
Definiras mudanças na política de Vendas e reorganização dos
processos, definir o cenário para a elaboração dos planos de
vendas.
Planejamento estratégico,técnicas de segmentação, técnicas de
posicionamento, análise e elaboração de cenários operacionais,
gestão de vendas, organização empresarial, elaboração de
organogramas, fluxos operacionais e técnicas de liderança.

Experiência

Lojas Sipolatti Comércio e Serviços LTDA
Diretor de Vendas e Servicos.
julho de 2016 - Present 
Cariacia ES

Dirige, planeja, organiza e controla as atividades de diversas áreas de vendas
e serviços massificados, fixando políticas de gestão dos recursos financeiros,
administrativos, estruturação, racionalização, e adequação dos serviços
diversos.
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Define a estratégia de vendas da empresa, determinando os acordos e
as condições de venda , supervisionando a administração das vendas,
coordenando lançamentos de novos produtos e serviços, acompanhando o
mercado, política de preços, seguindo as negociações comerciais Desenvolve
planejamento estratégico, identifica oportunidades, avalia a viabilidade e faz
recomendações sobre novos investimentos ou desenvolvimento de novos
negócios.
Propor indicadores de desempenho da área de vendas, responder pela
direção da empresa nas atividades relacionadas a vendas e planejando,
organizando e controlando os programas e sua execução, avaliando
resultados segundo a política específica e a política comercial para assegurar
a venda dos produtos e serviços massificados, montar sistema de método de
atendimento, propor e manter rituais de acompanhamento do desempenho
dos indicadores da área de vendas, avaliar as necessidades e o grau de
satisfação dos clientes, realizar o planejamento operacional de vendas, e
elaborar o orçamento por área de vendas 
Implantação de Serviços Garantia Estendidas, Seguro, Prestação,
Empréstimo pessoal consignado e CDC, treinamento em técnicas de vendas
de serviços, negociação de tabela de preço com seguradoras, trabalho de
motivação de equipe, criação de campanhas para incentivo de vendas, visita
em loja, seleção de profissionais vendas, crediário, 
Manter ações constantes de comunicação com licenciados, repassando
histórias estruturadas de venda da marca, de forma integrada com a equipe.

Lojas Simonetti
Diretor de serviços
dezembro de 2015 - junho de 2016 (7 meses)
Pinherios ES

Dirige, planeja, organiza e controla as atividades de diversas áreas da
serviços massificados, fixando políticas de gestão dos recursos financeiros,
administrativos, estruturação, racionalização, e adequação dos serviços
diversos. Desenvolve planejamento estratégico, identifica oportunidades,
avalia a viabilidade e faz recomendações sobre novos investimentos ou
desenvolvimento de novos negócios.
Implantação de Serviços Garantia Estendidas, Seguro, Prestação,
Empréstimo pessoal consignado e CDC, treinamento em técnicas de vendas
de serviços, negociação de tabela de preço com seguradoras, trabalho de
motivação de equipe, criação de campanhas para incentivo de vendas, visita
em loja, seleção de profissionais vendas, crediário, 
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Operacionalização dos planos táticos da área, definindo protocolos para o
departamento, assim como ações e marcos do programa.
Estabelecer planos de implementação e cronogramas relacionados a
licenciamento de produtos, definindo o modelo operacional de forma integrada
aos objetivos e diretrizes relacionadas à marca (imagem e identidade).
Manter ações constantes de comunicação com licenciados, repassando
histórias estruturadas de venda da marca, de forma integrada com a equipe.

Lojas Mercadomoveis LTDA
Diretor de Gestão de Pessoas
dezembro de 2014 - novembro de 2015 (1 ano)

● 12/2014 a Atualmente - Lojas Mercadomoveis Diretor de Gestão de Pessoas
responsável pela organização de todos os funcionários da empresa. Confere o
desempenho do quadro de funcionários aplicando palestras, pequenos cursos
e treinamentos para os empregados, com o objetivo de buscar sempre pelo
melhor rendimento dos colaboradores.
Delegar funções e monitorar os empregados, gerir o orçamento de seu
departamento, zelando pelas políticas da empresa no cumprimento de suas
melhores práticas, garantindo a qualidade de seus colaboradores dentro
da legislação em vigor, atuar com foco no planejamento, gestão de carreira
e de cargos e salários, estruturação de programas de desenvolvimento e
treinamento, planos de avaliação de desempenho, estabelece diretrizes para
implantação e desenvolvimento de programas de administração de salários
e benefícios, treinamento, desenvolvimento, avaliação de desenvolvimento,
planos de carreiras e sucessões, planejar, organizar, dirigir e controlar as
atividades de recursos humanos, através da definição de normas e políticas,
que visem dotar a empresa de uma força de trabalho qualificada e eficaz,
conhecimento e domínio da legislação trabalhista, sistemas de gestão da
qualidade, administração de terceiros e relações sindicais.

Lojas Mercadomoveis Ltda
Gerente de Gestão de Pessoas
outubro de 2012 - novembro de 2014 (2 anos 2 meses)

● 10/2012 a 11/2014-Lojas Mercadomoveis Gerente Geral de Gestão de
Pessoas Acompanha sistematicamente e analisar a legislação trabalhista e
previdenciária, fazendo as recomendações para a formulação das políticas
da instituição na área de Gestão de Pessoas, visando à redução dos conflitos
nas relações de trabalho, cumprindo plenamente a Legislação Trabalhista;
Manter o regime disciplinar dos funcionários da instituição, de acordo
com as normas internas, Coordenar e Supervisionar as atividades dos
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setores: departamento de pessoal, recrutamento e seleção, treinamentos,
cargos e salários e demais subsistemas; Contribuir para a manutenção
da satisfação e motivação dos recursos humanos, juntamente com a
Ouvidora, observando as políticas e diretrizes estabelecidas pela instituição;
Supervisionar a implementação e manutenção do sistema de avaliação de
desempenho humano da instituição, orientando as projeções e promoções
funcionais; Controlar os índices de turn-over e absenteísmo, analisando
cada situação, em conjunto com as demais áreas; Acompanhar os casos
de alterações de cargos, promoções, transferências, demissões e outros
tipos de movimentação de pessoal, observando as normas e procedimentos
aplicáveis, visando contribuir para a tomada de decisões nesses assuntos;
Na função juntamente com equipe tivemos varias conquista:
Melhor empresa para trabalhar pela Revista Você S/A 2012.2013 e 2014.
Melhor empresa para trabalhar pela Revista Época 2013 e 2014.
Melhor empresa para trabalhar no Paraná Revista Época 2012 e 2013.
Melhor empresa para trabalhar em Santa Cataria Revista Épica 2013.
Melhor empresa para iniciar a carreira pela Revista Você S/A 2014.
Melhores praticas em Gestão de RH pela Revista Gestão em RH 2014.
Melhor empresa para trabalhar no varejo pela Revista Época em  2014.

Grupo Mercadomoveis
Gerente de Serviços
junho de 2011 - setembro de 2012 (1 ano 4 meses)
Ponta Grossa

Gerente de Serviço de Serviços Garantia Estendidas, Seguro Prestação,
Empréstimo pessoal consignado e CDC, treinamento em técnicas de vendas
de serviços, negociação de tabela de preço com seguradoras, trabalho de
motivação de equipe, criação de campanhas para incentivo de vendas, visita
em loja, desenvolvimento de um projeto Vivo Empresa.

Lojas Sipolatti
Gerente de Geral de Vendas
maio de 2007 - junho de 2011 (4 anos 2 meses)
Ponta  Grossa

Lojas Sipolatti Ind e Com Ltda. Gerente Geral de Vendas e Serviço
implantação de Serviços Garantia Estendidas, Seguro Prestação, Empréstimo
pessoal consignado e CDC, treinamento em técnicas de vendas de serviços,
negociação de tabela de preço com seguradoras, trabalho de motivação
de equipe, criação de campanhas para incentivo de vendas, visita em loja,
seleção de profissionais vendas, crediário, expedidor e serviço gerais.
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Ricardo Eletro Divinopolis Ltda
Gerente Geral de Vendas
maio de 2005 - maio de 2007 (2 anos 1 mês)

Administração da logística e aspectos fiscais entrada e recebimento de
produtos, trabalhar em equipe de logística, motorista e ajudante, negociação
de custo de entrega e descarga.

Formação acadêmica
Fundação Getulio Vargas
Master of Business Administration (MBA), Gestao Empresarial · (2012 - 2014)

Faculdade Unopar
Adminstração de Empresa, Administração de Empresa · (2007 - 2011)
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