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Experiência Profissional

Medquality Saúde  e seguranca do trabalho -( 10/18 - 04/19) Comercialização , Consultoria e
Assessoria nas áreas de Saúde e Medicina do Trabalho, Analise das necessidades de adequação da
empresa com as Normas Regulamentadoras, indicando as principais diferenças, que atende a legislação
trabalhista e fiscalizações do MTE, envolvimento dedicado ao projeto de implantação ao e-SOCIAL
referente ao SESMT. Apresentação e elaboração de novas propostas comerciais,Relacionamento e
prospecção de novos clientes / novos negócios, Gestão de carteira de clientes,Gestão de equipe ,
administrar contratos,Acompanhar visita técnica , acompanhar emissão de laudos,Emissão de
cronograma dos Programas das Normas Regulamentadoras,Elaborar e acompanhar campanhas de
marketing.
LC CARE - Consultoria Saúde (01/17 - 01/18) Consultoria e venda de planos de saúde, buscar
clientes em potencial, follow up de orçamentos em negociação, cobrança de processos pendentes,
agendar visitas, atendimento telefônico, por e-mail e presencial, emissão de propostas comerciais, toda
rotina comercial e administrativa .

Barela Seguros- Corretora de Seguros (10-2014 / 03/2015) Cargo : Consultora de vendas Consultoria de
benefício saúde, prospecção de clientes, manutenção de carteira, venda interna e externa, orçamentos,
elaboração de propostas, pós venda, atendimento ao cliente (física e jurídica), toda rotina comercial desde o
primeiro contato até fechamento e pós venda da proposta.
Avenue Roche Comércio de Produtos Ltda- SEPHORA ( 09-2013/ 02-2014) Consultora de Vendas Jr
Organização de loja e produtos, atendimento ao cliente, vendas internas de cosméticos, perfumes e
maquiagem de marcas de luxo, suporte á gerência e demais áreas.
Proaxi Corretora de Seguros (04-2012 á 08-2012) Consultoria de Seguros Saúde Cargo: Consultora
Comercial Junior, Prospecção de novos clientes , manutenção de carteira de clientes já existentes, vendas
internas e externas para pessoas físicas e jurídicas, follow up, orçamentos, elaboração de contratos, interface
entre as diversas áreas da empresa, entre outras atividades administrativas e comerciais.
Zara Ibirapuera.( 02/2010- á 02/2012) Comércio varejista
multinacional de roupas, calçados e acessórios. Cargo:
Vendedora/Operadora de caixa Atendimento ao cliente, todo o suporte
e finalização de vendas, Operação de caixa, abertura e fechamento,
Organização de loja, estoque, suporte de loja
MA4-F Comércio de Calçados Ltda. - Fina Seraphina. ( 04/2009 - 08/2009) Comércio de calçados e
acessórios de grande porte em São Paulo Cargo: Auxiliar Administrativo. Atualização de cadastros;
Pesquisa sobre clientes, Geração de mailing, Contatos com fornecedores, Emissão de notas fiscais,

contas á pagar e receber, Relatórios Acompanhamento de campanhas, Administração Sistema Linx
(Retaguarda e frente de loja) Toda rotina administrativa
Shoestock Comércio de Calçados e Acessórios Ltda. (10/2003 – 08/2008).
Comércio de calçados e acessórios de grande porte em São Paulo. Cargo:
Auxiliar de Marketing Assistente de marketing Administradora de CRM (Datasul);
Atualização de cadastros; Pesquisa sobre clientes Geração de mailing Envio de
e-mail marketing Atualização de cadastros; Pesquisa sobre clientes
Contato com fornecedores Geração de relatórios; Conclusão de pesquisas
solicitadas pelas Áreas Produção de Moda para revistas, desfiles, eventos,
assessoria e acervo

