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Áreas de Atuação: 

GERENCIA COMERCIAL  
 

Resumo de Qualificações 
 

Profissional com 23 anos de atuação, com carreira desenvolvida em gestão comercial e liderança, 

atuando em operações de vendas, estruturação de canais, gestão e desenvolvimento de gente e 

relacionamento com cliente. 

 

Experiência nas áreas de vendas B2C e B2B, treinamento e implantação de programas de excelência 

em vendas, desenvolvimento gerencial e desenvolvimento de equipes. 

 

Participação em projetos em nível nacional, como startups de canais, programas de excelência, 

desenvolvimento equipes etc. 

 

Fácil adaptação às necessidades do negócio, forte senso de urgência, com foco no trabalho em 

equipe e gestão de prazos. 

 
 

Formação Acadêmica 
Administração, Universidade Estadual do Vale do Acaraú (concluído em julho/2008) 

Pós-Graduando – Gestão Empresarial – MBA Fundação Getúlio Vargas (em andamento) 
 

 

Experiência Profissional 
 

(Empresa Nacional de grande porte de Telecomunicação) 

◼ Gerente de Vendas Filial PI –  2017/ 2022 

◼ Gerente de Vendas canal Empresarial – Norte/Nordeste –  2011/2017 

◼ Gerente de contas canal Empresarial CE/PI/RN – 2009/2011 

◼ Gerente de contas canal Franquia / Agentes / Varejo – CE – 2004/2009 

 
Atividades Atuais: 

 
◼ Gestão comercial dos canais de vendas Oi Agentes (Rede de franquias e Agentes Exclusivos), Porta a Porta, Canal 

Direto, Varejo e Pequeno Varejo, no estado do Piauí.  
◼ Prospecção de parceiros e estruturação de canais de vendas.  
◼ Responsável pelos processos de vendas, atendimento, abastecimento e pós-venda.  
◼ Liderança estratégica de equipes, com entrega e gestão de resultados.  
◼ Gestão comercial da rede de parceiros da operadora.  
◼ Implantação de estratégias de vendas e inteligência competitiva. 
◼ Captação e credenciamento de novos parceiros (capilaridade)  
◼ Análise e assistência às ferramentas de rentabilidade do negócio das redes dos parceiros  
◼ Capacitação da força de vendas.  
◼ Gestão do Programa de Excelência nos canais de vendas.  
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◼ Gerente de negócios Varejo 

 
Atividades: 

 

◼ Gerenciava carteira de clientes do canal Varejo, acompanhando e    implementando estratégias 

de vendas e marketing para alcance dos resultados atribuídas pela companhia; 
◼ Prospectava e credenciava novos Parceiros; 
◼ Implantava e acompanhava ações para melhorar performance de venda do parceiro, visando 

desenvolvimento através de plano de ações para atingimento dos resultados (analisando os 

relatórios de vendas, meta e tendência; monitoramento e combate as ações da concorrência); 
 
 
 

Aperfeiçoamento Profissional 
• Desenvolvimento de Líderes – TNL PCS S/A Oi 

- Entendendo o consumidor de serviços 

- Coaching e Feedback 

- Liderança 

 

• Trilha de Liderança – TNL PCS S/A Oi 

- WS Conversas de Alinhamento 

- WS Ambiente de Trabalho na Gestão de Pessoas  

 

• Ética/Anticorrupção - TNL PCS S/A Oi 

• Trilha de Compliance - TNL PCS S/A Oi 

• Encontro para Solução de Problemas - Action Learning - TNL PCS S/A Oi 

• Programa de Excelência em Vendas (PEV) – TNL PCS S/A Oi 

• Arte de Falar em Público – TNL PCS S/A Oi 

• A Arte de Negociar – Centro de Integração Empresa Escola - CIEE 

• Gestão de Desempenho como Diferencial Competitivo nas Organizações – MRH Gestão de 

Pessoas  

• Liderança e Inovação – MRH Gestão de Pessoas  

 
 

Informática 

Pacote Office Excel |Power Point |Word | Outlook  
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