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Gestão Comercial / Gestão de Pré-vendas 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

Gerente de Pré-vendas 
Gera Gestão de Modelos Comerciais 
12/2012 – 04/2019 

• Atuação consultiva de "Product Owner" para 
especificação de uma versão de sistema de 
Venda Direta com "features",  custo acessível e 
prazo de implantação adequados ao mercado de 
Pequenas e Médias Empresas de Venda Direta.

• No Pré-sales, introduzi um “pitch” de negócios 
no processo de pré-venda da empresa, que foi 
agregado à abordagem dos prospects pela 
equipe de gerentes de contas

• Conduzi o processo de treinamento sobre
produto e suas funcionalidades a partir das 
necessidades do mercado, para o público interno

• Responsável pelo processo estruturado de 
assessment e pré-configuração do sistema 
baseado em um checklist formal, que também 
amparava a análise de “gaps” de aderência de 
cada cliente

• Criação de apresentações de pré-vendas para 
agregar ao fluxo de outbound marketing

• Criação de tutoriais de recursos do produto, por 
módulo

• Criação de vídeos sobre o produto, o mercado 
da empresa e seus principais clientes, que foram 
disponibilizados na intranet corporativa para 
apoiar / acelerar a integração de novos 
funcionários

• Suporte pré-vendas especializado, preparando e 
conduzindo todas as conference-calls e 
apresentações presenciais do produto para 
prospects e leads da Venda Direta nacionais e 
internacionais, incluindo reuniões nos Estados 
Unidos, Argentina, Chile e Colômbia

• Contratos no período: Hermes, DocG, Kallan, 
Embelleze, Jafra, Aloha, Rede Promofarma, 
Tupperware, Akmos e Bagués (ARG)

•

Autor do livro "Anatomia de uma operação de Venda Direta" (Amazon Kindle); 
25 anos de especialização no segmento de Venda Direta, ocupando posições de 
Planejamento, Gestão e Treinamento de Equipe de Vendas, Desenvolvimento de 
Negócios Digitais, Marketing e Produtos para Internet, Pré-vendas, Product Owner e 
implementação de plataformas de gestão de venda direta. 

http://www.linkedin.com/in/malvesbiz


	 	

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

Diretor Comercial 
Informatec Ltda. 
05/2005 – 11/2012 

• Estruturação da área comercial da empresa, que anteriormente tinha apenas 2 pessoas, e estava sob
a gestão direta do CEO.

• Gestão comercial completa: Estabelecimento de processos internos para organizar o fluxo
comercial, implantação da área de Serviços para complementar o escopo de atendimento, criação
dos templates de propostas comerciais formais, introdução do conceito de pipeline, criação de uma
área de gestão de Contratos, criação da área de engenharia de pré-vendas para acompanhar o
trabalho de campo da equipe de gerentes de conta

• Introdução da estrutura de "gerentes de contas" no departamento de vendas e gestão de seus
objetivos, KPIs e remuneração variável

• Implementação do programa de Road Shows” com o objetivo de capacitar canais e parceiros
comerciais (fabricantes de PABX como Siemens, NEC, Damovo, Leucotron e Avaya)

• Participação direta na reestruturação do portfólio de produtos com o Conselho
• Retomada do relacionamento direto com a rede de canais (80 revendedores), redefinindo a política

de vendas, comissionamento e processos internos
• Gestão de Marketing: gerenciamento do processo de mudan;a do “branding”e da identidade visual

da empresa, contratação e briefing da Assessoria de Imprensa para dar visibilidade à empresa no
mercado de Telecom, redação de artigos e participação em entrevistas publicadas em veículos
como o jornal Gazeta Mercantil, revista Teletime, revista PC World, Rádio Eldorado

• Novos produtos: Criação de uma solução "embarcada" para o nicho de Voz e Hotelaria, integrando
o software e o hardware, a fim de agilizar a decisão de compra do mercado-alvo, que anteriormente
dependia da aquisição avulsa do hardware, com instalação do siftware em processo separado. Este
novo produto quadruplicou a venda de produtos de voz de 2009 a 2010.

• Criação da unidade de Serviços Gerenciados: Definição do escopo de serviços da nova unidade,
políticas e preços para estabelecer a empresa como um sólido e confiável prestador de serviços
gerenciados no mercado de TEM (Telecom Expenses Management)

• Este novo braço de serviços trouxe para a empresa contratos com clientes como Merck
Laboratories, EMS, Banco Safra, Catho, Banco Cacique / Pecúnia, Rede Bandeirantes de Televisão e
operadores de espelho como Conecta e Intertelco, representando mais de 20% do faturamento da
empresa. Essa unidade transformou-se em uma “spin-off” chamada "Informatec Tecnologia”

• Resultados: Incremento de vendas equivalente a uma média de 20% ao ano no período de jan /
2006 a dez / 2011

Gestor de Marketing do e-Commerce “Natura.net” 
Natura Cosméticos 
08/1999 – 11/2000 

• Gerenciamento conceitual e estratégico de sites - Diretrizes de projetos para comunidades de
consumidores, médicos e imprensa.

• Desenvolvimento da área de conteúdo do site "Bem Estar Bem": edição de texto e gerenciamento
de conteúdo.

• Definição da hierarquia de informações do site
• Criação de campanhas e conceitos de banners para divulgação do site
• Definição e contratação de fornecedores; Desenvolvimento de parceiros / Gerenciamento de sites /

Aprovação e publicação de conteúdo de sites / Gerenciamento de equipe e parceiros de TI
terceirizados alocados ao projeto

• Coordenação da operação-piloto do e-commerce (beta testes na cidade de Curitiba-PR)



EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

Gerente de Vendas 
Natura Cosméticos 
07/1994 – 07/1999 

• Responsável por 25 Supervisores de Vendas / 8.000 revendedores: Contratação / Avaliação /
Treinamento / Definição de Metas / Estratégias de Reconhecimento e Motivação de Equipe /
Plano Anual de Operação Estratégica.

• Gerência de Vendas com o Melhor resultado no mercado  de São Paulo em 1998, sendo o único
Gerente de Vendas a atingir todas as metas de vendas da Equipe de Gestão do Mercado de São
Paulo (Consultoras disponíveis, Lucratividade,% de Atividade, Receita);

• Crescimento na participação percentual (contribuição) de 30% para 32% de 95 para 98 (aumento
de 7% sobre a receita líquida: de R$ 23 para R$ 25 milhões, enquanto as vendas da região caíram
-1% em no mesmo período);

• Menor taxa de inadimplência de São Paulo e Brasil = 1,37% (SP= 1,72% e Brasil= 2,8%) e menor
crescimento deste KPI de 1997 a 1998;

• Maior percentual de superação no Realizado em relação à Meta de vendas em 1998 (101%);
• Menor aumento no percentual de Revendedores Inativos no mercado São Paulo (7,98% contra

12% da Gerência de Mercado de SP);
• Maior percentual de reativação de Revendedores Inativos YTD e posterior evolução deste KPI,

comparando 1998 a 1997 (14% de crescimento, comparado a 4% de toda a Gerência de Mercado
SP).

Anal ista de Planejamento Comercial 
Natura Cosméticos 
03/1993 – 07/1994 

• Planejamento de mercado
• Desenvolvimento da matriz de gestão de metas mensais e anuais das equipes de vendas

nacionais
• Criação de relatórios e análises de resultados para equipe de gestão comercial e Diretoria

Comercial

Anal ista de Desenvolvimento de Mercado 
Natura Cosméticos 
03/1991 – 03/1993 

• Melhoria da matriz de gestão da equipe de Vendas  denominada “MDS” - uma metodologia
proprietária criada para estabelecer um processo estável, confiável e estruturado de
estabelecimento e manutenção das metas da Força de Vendas, e melhor aproveitamento da
cobertura de mercado por região, baseada nos estudos de mercado potencial da Pesquisa
Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE

http://www.linkedin.com/in/malvesbiz



