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Objetivo Profissional: Comercial/Relacionamento/Trade Marketing
Histórico Profissional
●
Sympla
(Jul/18 - Set/19).
Cargo: K
 ey Account Senior
Responsável por negociações de grandes contas no segmento Corporativo - Atuando diretamente com projetos
de grande impacto e expansão da Sympla SP.
Visitas externas, reuniões comerciais e apresentação da Sympla para o mercado de SP. Elaboração de todas as
propostas comerciais e também apoio ao time comercial para entendimento da ferramenta.
A Sympla é uma empresa de Tecnologia para gestão de Vendas Online e também para gestão de participantes,
uma ferramenta DYI para autonomia de todos os organizadores.
●
EKKO Advantage
(Jan/18 - Jun/18).
Cargo: Gerente de Contas Sênior
Responsável por negociações, prospecções e fechamento de negócios em diferentes segmentos, tais como:
gastronomia, estética, lazer, produtos e serviços em gerais. Visitas externas, reuniões comerciais e
apresentação de um novo conceito em ekkonomia.
A ekko é uma plataforma de economia, vantagens e benefícios, integrando consumidores e estabelecimentos
comerciais, onde você ganha e todos ganham.
●
B4A Group - Glambox Brasil
(Jun/17 - Dez/17).
Cargo: Gerente de Contas - Inserção
Responsável por contactar grandes agências e clientes no segmento de bens de consumo relacionados
indiretamente com beleza, com o objetivo de aumentar visibilidade da marca Glambox no mercado, além de ser
responsável pelo planejamento estratégico para clientes usando as nossas plataformas online e offline.
Apresentação de relatórios com resultados para clientes e relacionamento com a equipe de BI garantindo a
entrega dos KPIs planejados.
●
MQ Professional Hair Styling
(Nov/15 - Mai/17).
Cargo: Comercial Regional/Coordenadora de E-Commerce/Trade Marketing
Comercial Regional: Vivenciando a área de comércio varejista, rede de mercado especializado - perfumarias,
gerenciando equipe de representantes, desenvolver ação de vendas, gerindo o pós-vendas, acompanhando
relatórios diários sobre resultados, avaliando performance das cidades, e propondo soluções. Desenvolvimento
e estreitamento de relacionamentos com clientes.
Gerenciando a regional de SP Capital e Interior. Selecionando, treinando, direcionando e acompanhando a
equipe para o alcance dos resultados de vendas. Assegurando o cumprimento das estratégias e diretrizes nas
lojas de mercado especializado. Atuando com foco nos resultados, traçando planos de ação para atingimento
das metas e ministrando treinamentos para a Equipe, juntamente com bonificações para recompensas de
atingimento.
Trade Marketing: Elaboração de estratégias e ações para desenvolvimento em varejistas, participação na
definição de campanhas de incentivo de vendas, materiais de merchandising e distribuição de brindes. Controle
de orçamento, planejamento e negociação com varejistas e identificação de tendências de mercado para
aprimorar os negócios da empresa. Analise e definição de campanhas de incentivo de vendas, diagnostico de
mercado, via pesquisa de preço, para entender qual será as melhores ações de trade. Atuando com crescimento
de volume de vendas e receitas. Aumentando a market share junto aos representantes, conhecendo o perfil dos
consumidores de cada PDV, para melhorar as ações de ativação direcionadas. Definição de estratégia de canais,
com ponto focal entre marketing e vendas. Realização de gestão de equipe interna (promotoras) e de campo
(representantes). Elaboração e apresentação de relatórios gerenciais. Controle de ações em nível Brasil (SP, RJ,
Minas e Bahia), além de negociações com PDV’s.
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E-Commerce: Organizar a loja virtual, gerenciar todo o processo de vendas online, elaboração de relatórios
sistêmicos, monitorar concorrência, trabalho em parceria com o MKT, para aumento de visitas e
consequentemente o aumento nas vendas, acompanhamento desde a oferta até a expedição e entrega dos
produtos – via correios. Responsável por estratégias de promoções e resultados de venda pelo site e pelos
Market Places parceiros. Acompanhamento e gestão de indicadores: conversões, retorno sobre investimento –
ROI, desistência de compras, indicadores de perfil.
● Peixe Urbano Serviços Digitais
(Fev/15 –Nov/15).
Cargo: Gerente de Contas Sênior
Negociações, prospecções e fechamento de negócios em diferentes segmentos, tais como: gastronomia,
estética, lazer, produtos e serviços em gerais. Visitas externas, reuniões comerciais e elaboração de propostas.
Como executiva, vim para reabrir a página de São Paulo Norte e Leste, guiando sobre os principais nomes da
região, para alavancar faturamento.
Gerenciando uma carteira com aproximadamente 180 empresas da página de São Paulo Norte e Leste.
Utilização do sistema SALESFORCE (alimentação de todos os dados de parceiros, bem como andamento das
negociações, relatório de atividades e acompanhamento de contratos fechados).
● Groupon Serviços Digitais
(Fev/11 – Fev/15).
Cargo: Gerente de Contas Sênior/Mentora
Negociações, prospecções e fechamento de negócios em diferentes segmentos, tais como: gastronomia,
estética, lazer, produtos e serviços em gerais. Visitas externas, reuniões comerciais e elaboração de propostas.
Como Executiva fui uma das responsáveis por grandes parceiros e bons anunciantes na página São Paulo Norte
e Leste, realizando reuniões, pré-vendas, fechamento de grandes negócios.
Gerenciando uma carteira com aproximadamente 300 empresas da página de São Paulo Norte e Leste.
Utilização do sistema SALESFORCE (alimentação de todos os dados de parceiros, bem como andamento das
negociações, relatório de atividades e acompanhamento de contratos fechados).
Linha de frente nas negociações, tendo autonomia na decisão de quais parceiros abordar, tipos de produtos e
serviços a serem oferecidos aos clientes, bem como precificação.
Identificar parceiros com alto potencial de faturamento e satisfação dos clientes.
Mentora de novos executivos, apoiando nos treinamentos de integração dos novos executivos, no
desenvolvimento dos executivos do meu time de acordo com plano de ação desenvolvido pelo meu Gerente;
Teste de Ferramentas e Rotinas (apoiando implantação junto à equipe, monitorando a utilização); Apoiando o
Gerente em planos de ação para reverter cenários específicos relacionados à indicadores da cidade.
●

Demais Experiências, via LinkedIn

Conhecimentos na Área de Informática
Ambiente Windows, MS-Office (Word, Excel, Power Point), Internet e Correio Eletrônico.

Escolaridade
Ensino Superior – Unicid – Concluído
Curso: Marketing

Cursos
Inglês – United Tatuapé - Cursando
Congresso E-Commerce Brasil Vendas 2016
Palestra Merchandising digital no e-commerce – como fazer a curadoria de conteúdo dos seus produtos – 2016
Palestra Facebook: Ads e performance - 2016
Palestra Publicidade Mercado Livre - 2016
Gestão de Conflitos – Diálogo Social com Marcos Gross – 2015
Demais cursos, via LinkedIn
Desde já me coloco a disposição para quaisquer esclarecimentos.
Grata,
Danielle Almeida
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