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eComm / SaaS / ROI / Retail / Omnichannel / Software
São Paulo, São Paulo, Brasil

Principais competências

Resumo

Negociação
Marketing
Planejamento empresarial

Languages
Inglês (Native or Bilingual)

Honors-Awards
Privalia - Award for reaching the
target in 120%
Talentos na Mesa

26 anos de experiência na área comercial, sólida vivência em gestão
e abertura de novos mercados, com forte atuação em negociação
com clientes de grande porte.
Gerenciamento de relacionamento, canais de venda e equipes de
diversos segmentos.
Com espírito empreendedor, capacidade de liderança e disposta a
vencer desafios para ter ganhos significativos.

Experiência
Neogrid
Gerente de Negócios

julho de 2018 - junho de 2019 (1 ano)
São Paulo
Responsável por realizar vendas consultivas para o segmento Fashion
Prospecção, negociação e acompanhamento de projetos para supply chain
Atuação direta com executivos C-Level
Vendas focadas em agregar valor ao negócio do cliente, principalmente
referente a diminuição de custos e aumento de produtividade, buscando o
melhor R.O.I.
Ofertas: EDI (Mercantil, Logístico e Financeiro), NF-e (Emissão,
Disponibilização e Recepção), CT-e, Portais Dedicados, Portais de Vendas,
Portal de Agendamento, Portal de Compras, Financeiro e Logístico, Retail
Inteligence (RI), Distribution Inteligence (DI), Planejamento de Demanda
(S&OP), Planejamento de Distribuição (DRP), Reposição Automática de
Estoques (VMI), Soluções em Mobile.

Beblue
Senior Territory Manager

fevereiro de 2018 - julho de 2018 (6 meses)
São Paulo e Região, Brasil
Desenvolvimento e capacitação da equipe de vendas Sp ( farmers e hunters )
Responsável pela negociação com grandes redes e franquias
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Forte vivência em negociação, vendas, prospecção, estratégias de
relacionamento e fidelidade
Gestão de equipe de vendas com foco em atingimento dos resultados
previstos
Definição de estratégias e ofertas para a região
Negociação de taxas para meios de pagamento

Geofusion
Gerente de Negócios

agosto de 2016 - maio de 2017 (10 meses)
São Paulo Area, Brazil
Especialista em análise de mercado com utilização de Inteligência
Geográfica.
Experiência na prospecção, atendimento e coordenação de projetos de
pesquisa de mercado, geomarketing, promoção/merchandising e marketing
direto
Desenvolvimento de Novos Negócios: Análise de mercado, identificação de
oportunidades e desenvolvimento de relatórios gerenciais para gestão de
pipeline de vendas
Atuação na venda de soluções de vendas, compras de suprimentos para
médias e grandes empresas no modelo SaaS.
Inteligência competitiva e análise de necessidades do cliente versus Dores
apresentadas, vendas consultivas e consultorias sobre inteligência de
mercado.
BANT (Orçamento, Autoridade, Necessidade, e Prazo).
Go to market for B2C and B2B segments.

Peixe Urbano
Key Account

agosto de 2015 - junho de 2016 (11 meses)
São Paulo Area, Brazil
Responsável por contas-chave.
Elaboração de proposta comercial, acompanhamento de pilotos e roll-outs a
nível nacional.
Gestão e desenvolvimento na estratégia de vendas.
Gestão de parcerias.
Captação de novos clientes, fidelização e melhoria do desempenho.
Responsável pelas parcerias junto às grandes redes de franquias de food
service e grandes contas de gastronomia de SP
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Groupon Brasil
Category Manager

novembro de 2014 - agosto de 2015 (10 meses)
Desenvolvimento comercial das categorias de moda e acessórios
Desenvolvimento de fornecedores, controle de budget, negociação, controle
de logística do produto até a entrega.
Análise de desempenho de produtos e administração de estoque.
Mapeamento de mercado, analisando os principais concorrentes.
Análise dos KPI's: venda, estoque e margem.
Compras e planejamento de vendas.

Privalia
Category Manager

fevereiro de 2011 - janeiro de 2014 (3 anos)
São Paulo Area, Brazil
Responsável pelo gerenciamento da regional de atacado feminino e
masculino em São Paulo, Fidelização de marcas e carteira de 280
atacadistas.
Acompanhamento das campanhas, calendário comercial e logística.
Relacionamento com fornecedores , negociações e criação de estratégias
comerciais.
Gestão comercial para atingimento das metas de vendas, margem, giro de
estoque, etc.
Definir mix de produtos e desenvolver novos fornecedores de acordo com a
estratégia, qualidade e rentabilidade;
Negociação contratual junto aos fornecedores;
Gestão de merchandising, operacionalizando campanhas promocionais
(montagem de briefings para o marketing e acompanhamento da subida das
campanhas
Gestão de estoque (ruptura, excessos, fora de linha)

Formação acadêmica
UNINOVE
2005, Administration · (2002 - 2005)
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