
 

 

 

 

1 

 
Aline Rech 
alinerechsantos@gmail.com 
 
Brasileira, 33, solteira 
(48) 998462646 
Itacurubi, Florianópolis - SC                        
  

 
 

OBJETIVO 
 

Atuar área comercial, vendas, gestão comercial, supervisão, treinamento e marketing,  
 
Qualificações e Competências 

 
 
• Sólida carreira desenvolvida na área de comercial, atuando em abertura de novas praças e 

desenvolvimento de clientes 

• Experiência na contratação e capacitação de pessoas para área comercial. 

• Experiência na área de treinamento, desenvolvimento e formação de equipes 

• Habilidade para planejar,  montar e executar campanhas e estratégias para maximizar resultados 

• Capacidade de conquistar e manter bom relacionamento com cliente 

• Competênicas: Liderança, comunicação, relacionamento interpessoal, planejamento, visão sistêmica, 

próatividade, integridade, coerência e capacidade analítica e estratégica. 

 
Experiência Profissional 

 
GRUPO FEMINA –O BOTICÁRIO 

 

GERENTE COMERCIAL DA FORÇA DE VENDAS  - FLORIANÓPOLIS -SC                    12/2017 

 

Responsável pela contratação e gestão comercial da equipe de supervisoras de campo e promotoras internas. 
Treinamento e desenvolvimento da equipe da força de vendas e revendedores da venda direta O Boticário 
visando aumentar a receita líquida do grupo, cobertura da praça e participação no mercado de cosméticos na 
grande Florianópolis e Joiville. 
 

Principais realizações: 

• Responsável pela seleção e contratação de equipe de supervisoras de campo e promotoras internas 

que compõem a força de vendas; 

• Supervisionar, gestão e acompanhamento diário de indicadores quantitativos; 

• Organizar e planejar e execução de reuniões com a força de vendas e revendedores visando informar 

a estratégia da empresa de acordo com a campanha futura; 

• Treinar e desenvolver revendedores com técnicas de vendas e informações sobre os produtos do 

portfólio da marca O Boticário; 

• Implantar modelo comercial para gestão e formação de call center dentro da força de vendas com o 

objetivo de estreitar a relação com revendedores garantido o pós venda; 

• Criar campanhas e estratégias de acordo com a tendência de resultados; 

• Rotinas de recursos humanos em paralelo ao RH da empresa tais como: providenciar documentos 

para contratação e rescisão de contrato de trabalho da força de vendas, controle e gestão do 

quilometro rodado pela equipe, controle do livro ponto com a devida gestão de banco de horas e 

escala de funcionários para dias específicos conforme a estratégia comercial da empresa. 
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NATURA COSMÉTICOS S/A               JUL/2012– JAN/2017 
            
 
GERENTE DE RELACIONAMENTO – São Miguel do Oeste– ( 28 cidades oeste SC) 

 
Responsavél pela gestão, orientação, direcionamento e apoio às consultora, análise de mercado e 
acompanhamento de indicadores (faturamento, rentabilidade, market share); implementação e 
monitoramento de campanhas para motivar e engajar equipe de vendas; gestão indireta através do 
relacionamento com consultoras e prestadores de serviço; análise de dados e indicadores para gestao indireta 
de acordo com os GAPs, condução de cursos para divulgaçãoo dos produtos e capacitação da equipe 
buscando aumentar a venda através do treinamento direcionado aos GAPs de cada região, bem como a 
melhor indicação e aproveitamento dos produtos, visando a satisfação e fidelização do consumidor. 
 

Principais Realizações: 
 

• Fui responsável pelos programas de capacitação em planejamento estratégico e organização 
financeira, desenvolvendo visão empreendedora da equipe. 

 

• Atuei na organização e realização de eventos de pequeno e médio porte para show room de  
lançamento de produtos e campanhas de incentivo às vendas.  

 

• Atuei com foco no engajamento, comprometimento e acompanhamento da equipe de vendas, com 
ênfase no relacionamento, o que resultou em maior fidelização e  retenção  das consultoras e a 
conquista, pelo setor, do menor índice de inadimplência. 

 

• Liderei programas de treinamento e capacitação em produtos, estímulo à visão empreendedora, 
técnica de vendas, formando equipe de alta performance. 

 

• Conduzi workshops desenhados para as orientadoras (prestadoras de serviço da Natura), 
disseminando a visão e os valores da organização e maximizando o alinhamento e 
compromentimento com a marca. 
 

• Identifiquei oportunidades que resultou na expansão do mercado da região 
 

 
 
Banco Santander S.A (Passo Fundo)                OUT/ 2009 – NOV/ 2011 
 
GERENTE DE RELACIONAMENTO BUSINESS 
 

• Gestão de contas de clientes pessoa jurídica (faturamento 1MM ao ano) 
 

• Análise de mercado e acompanhamento de indicadores (faturamento, rentabilidade, market share). 
 

• Negociação comercial; implementação e monitoramento de ações comerciais; elaboração e 
acompanhamento de relatórios analíticos. 

 

• Identificação de oportunidades de negócios visando expansão de mercado e consolidação; 
implementação de novos negócios. 
 

• Acompanhamento da concorrência e prospecção de clientes, atendimento e manutenção de clientes 
pessoa física sócios das empresas, venda de produtos e soluções bancárias para empresa, 
funcionários e clientes. 
 

• Negociação de contrato de folhas de pagamento 
 

• Abertura do mercado de Adquirência em Passo Fundo e região. 
 

 
ASSISTENE COMERCIAL BUSINESS      JAN/ 2008 – SET 2009 
     

• Apoio ao gerente de contas pessoa jurídica da agência bem como atendimento de clientes, 
formalização de contratos e operações de crédito, venda de produtos e serviços bancários. 
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COORDENADORA DE ATENDIMENTO     JAN/2007 – DEZ 2007 
 

• Responsável pela tesouraria e caixas da agência, controle e contabilidade, atendimento pessoas 
físicas, gestão estagiários auto atendimento, venda de produtos e serviços bancários. 

 
ESTAGIÁRIA COMERCIAL PESSOA JURIDICA: 
 

• Apoio a carteira de clientes Pessoa Jurídica da agência, atendimento, controle e arquivo de 
documentos, relacionamento com contadores da cidade para manutenção da pasta de clientes 
empresariais, pré-formalização de contratos e operações de crédito, venda de produtos e serviços 
bancários. 

 
Formação Acadêmica 

 
MBA em Gestão de Pessoas – Fundação Getúlio Vargas (Chapecó- em andamento) 

MBA em Marketing- Insituto Meidional Imed (finalizado em 2012 em Passo Fundo) 

Faculdade em Administração de Empresas – Univeirsadide de Passo Fundo formação em 2008. 

 
Cursos e especializações: 

 

• Inglês – Intermediário CCAA 

• Curso Complementar em Formação PSC e Self Coaching Instituo Instituto Brasileiro de 

Coaching- IBC (2016) 

• Curso Complementar em Relações Humanas e Comunicação Eficaz Dale Carnegie Course 

(2016) 

• Curso Complementar em Gestão de Pessoas e Desenvolvimento da Intelegência Emocional 

na Fundação Getulio Vargas (2015) 

• Curso complementar em formação Líder Coaching Insituto Condor Blanco (2014) 


