
   

Contato
21980545836 (Mobile)
marquesrcrd@gmail.com

www.linkedin.com/in/ricardo-
coelho-marques-5457441b6
(LinkedIn)

Principais competências
Desenvolvimento empresarial
Administração
Venda direta

Certifications
HTML5 e CSS3 parte 2 -
Posicionamento, Listas e Navegação
Operador SaveCash
Inteligência Competitiva
Lógica de Programação II
jQuery - parte 1

Ricardo Coelho Marques
Sou Saver na SaveCash - Movimento de Geração de Valor
Compartilhado - Supervisor de Expansão
Rio de Janeiro

Resumo
Sólida experiência em empresas nacionais e multinacionais nos
mercados de Telecomunicações, Informática, Equipamentos e
Serviços. Capacidade de liderança, experiência em gestão de
equipes e bom relacionamento interpessoal. 

Desenvolvimento, execução de estratégias e planejamento na
implantação de canais de vendas.

Superação de Metas estabelecidas e resultados significativos são
algumas das minhas responsabilidades.

Orientação para o cliente, iniciativa, resolução de problemas e
capacidade de negociação de forma a agregar valor para operação.

Experiência

SaveCash
Supervisor Regional de Expansão
junho de 2022 - Present (2 meses)
Rio de Janeiro

Movimento de geração de valor compartilhado para fortalecer o comércio
local, gerar oportunidades e impactar positivamente a sociedade.

Pettia - Qualidade de vida para seu pet
Franqueado Pettia
setembro de 2021 - abril de 2022 (8 meses)
Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil

Você sabia?
Assim como você, seu pet também precisa de vitaminas e minerais para uma
vida mais saudável e a Pettia traz os melhores suplementos para ele. E o
melhor: são deliciosos!
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Gerente territorial
abril de 2021 - setembro de 2021 (6 meses)
Rio de Janeiro, Brasil

O USE 7 é o aplicativo que une quem precisa de serviço e quem precisa
trabalhar. Funciona assim: primeiro você baixa o app, escolhe a opção cliente
ou profissional, faz seu cadastro e divulga o serviço que precisa ou oferece.
Pronto! O USE 7 seleciona clientes e profissionais que estão próximos um do
outro, o que contribui com o trânsito, meio ambiente e permite o profissional
trabalhar perto da própria casa. E quem contrata o serviço pode ficar tranquilo,
o profissional escolhido pelo aplicativo não possui antecedentes criminais
e passou por uma consulta em nossa rede de psicólogos. Então é simples,
prático e muito seguro.
USE 7. Ofereço, quero!

Enter Certificação Digital
Representante de vendas
janeiro de 2021 - setembro de 2021 (9 meses)

Identificação de clientes em potencial para Certificados Digitais para PF e PJ;
Responsável pelas operações diretas de validação e verificação de
solicitações de Certificados Digitais.

Nova Grajaú Espaço Veterinário e Estética Eireli
Sócio proprietário
setembro de 2017 - outubro de 2020 (3 anos 2 meses)

Gerenciamento da operação varejo, delivery e e-commerce de produtos
petshop, gestão de serviços da linha de Banho e Tosa, gestão de compras,
vendas, fluxo de caixa, contas à pagar e a receber.
Implementação de soluções para encantamento dos clientes, como Pic
Pay (solução segura de pagamentos), entregas personalizadas e com hora
marcada, suporte com médico veterinário para atendimento de dúvidas.
Gestão de parceria com o site PETLOVE.

GVT
Gerente de contas sênior
junho de 2014 - abril de 2015 (11 meses)
Rio de Janeiro, Brasil

Gerenciar carteira de Canais SME (pequenas e médias empresas) para venda
do portfólio de produtos GVT.

TIM Brasil
Gerente de vendas sênior
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agosto de 2011 - setembro de 2013 (2 anos 2 meses)
São Paulo, Brasil

Startup da operação Canal de Vendas Televendas através da implantação de
Call Center terceirizado, para venda da solução LIVE TIM a banda larga fixa
da TIM (inbound e outbund);
Estruturação de equipe comercial para desenvolvimento de canal de vendas
para produto Longa Distância e Telefonia fixa.

Direct Express Logistics
Gerente comercial
outubro de 2009 - fevereiro de 2011 (1 ano 5 meses)
São Paulo, Brasil

Estruturação de equipe comercial para prospecção e desenvolvimento de
nova carteira de clientes na modalidade e-commerce, indústria e serviços;
Desenvolvimento de projetos especiais junto aos clientes Embratel, Hermes/
Compra Fácil, Netshoes, Passe Fácil pedágios, dentre outros da carteira;
Expansão da base de atuação com a implantação de uma nova unidade de
distribuição em Jacarepaguá - Rio de Janeiro.

Embratel
Gerente de operações de venda
setembro de 2002 - setembro de 2009 (7 anos 1 mês)
Rio de Janeiro, Brasil

Implantação do modelo de negócio para Embratel Residencial na Região
3 (São Paulo) e Região 1 (Sudeste, Nordeste e Norte) e implantação de
ferramentas de suporte para operações de vendas;
Desenvolvimento do projeto de entregas (delivery) para o novo modelo de
negócio, através de parceiros de logística integrada;
Apresentação dos resultados da força de vendas (televendas, parceiro
autorizados e venda direta) em todas as etapas do processo de pré-vendas,
venda e pós-venda;
Responsável pela distribuição de metas de vendas por Regional e por
Gerente de Canal para a Embratel Residencial (hoje o Claro Fixo).

Trellis Produtos para Comunicação de Dados
Gerente de desenvolvimento de negócios
abril de 2002 - setembro de 2002 (6 meses)
São Paulo, Brasil

Responsável na divisão banda larga pelo modelo comercial da solução i-
Condomínio nas modalidades de vendas e locação;
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Supervisão dos Canais de Distribuição e Técnico em todo território nacional;
Planejamento orçamentário para a área de vendas.

Getch Brasil 
Gerente de administração de vendas
novembro de 1994 - janeiro de 2002 (7 anos 3 meses)
São Paulo, Brasil

Responsável pela divisão de loterias pela equipe de administração de vendas,
promoção de vendas, pesquisa e desenvolvimento, propaganda, processo e
projetos;
Planejamento orçamentário da divisão;
Atuação no relacionamento com as agências de propaganda;
Prestação de contas com os TCE (Paraná, Santa Catarina, Minas Gerais e
Goiás).

Tvn Telecomunicacoes
Consultor comercial
outubro de 1992 - outubro de 1994 (2 anos 1 mês)
Uberlândia, Minas Gerais, Brasil

Newco do Brasil
Promotor de produtos
abril de 1987 - setembro de 1990 (3 anos 6 meses)
Rio de Janeiro, Brasil

Formação acadêmica
Catho Educação Executiva
MBA Executivo · (2006 - 2006)

Faculdade Radial São Paulo
Administração em Gestão de Serviços, Administração e
Negócios · (1998 - 2000)
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