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Intelig coloca em ação o agente
de vendas e vai aonde o povo está

EXPRESSAS
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Diretor de Vendas
Consumer & Business da Intelig

TRÊS PERGUNTAS A...

A Intelig está analisando propostas
de parcerias para agentes de
vendas. Momento é de escolha dos
empreendedores e treinamento.

O trabalho dos agentes
de vendas é desenvolvido
diretamente pela Intelig?
A empresa passou por diversas
fases de aprimoramento.
Hoje, estamos no período em
que precisamos contar com
parceiros. A fase é de prospecção.
Estamos estudando...

Além do treinamento
específico, qual requisito
se exige de um agente
de vendas?
Não se exige uma grande
estrutura. Queremos quem
conheça o perfil do mercado
de varejo para o público
C, D e E. Precisa ter espírito
empreendedor, um escritório
com acesso à internet
e recurso financeiro para
capital de giro que está em
torno de R$ 60 mil a R$ 100 mil.

Como anda a receptividade?
Já há muitos contratos
com agentes?
Iniciamos recentemente o projeto
e temos cadastrados 60 parceiros.
Há necessidade de elevar este
número porque a proposta é atingir
o País todo. Um outro cuidado
nosso, além da preparação dos
agentes, é escolher bem os locais
de nossas operações. Só vendemos
produtos e serviços onde seja
possível um atendimento de alta
qualidade em todos os aspectos

Bom negócio para
quem compra. Se não
gostar, pode trocar

O varejo praticado nos
supermercados consolidou o
critério de qualidade para as
marcas próprias. Tanto que em
lojas populares como o DIA há
um desafio aos clientes que
adquirem produtos com a marca
da empresa. Quem não gostar
do que comprou, tem um prazo
de quatro dias para fazer a troca,
mesmo que não haja nenhum
problema com a mercadoria.
Ao contrário de falar em
prejuízo, o DIA admite que
entre os mais de 80% que
experimentaram produtos da
marca, quase 90% aprovou.

Mulheres que Brilham
e as homenagens
numa noite de Glórias

Em São Paulo acontece o evento
em que a Bom Bril marca
aproximação com o seu público
alvo e com a arte. É uma noite
de Glórias como definem os
organizadores. Dentro do projeto
Mulheres que Brilham a empresa
homenageia Glória Perez e Glória
Menezes. A festa, sob comando
do ator e garoto-propaganda
Carlos Moreno, tem show
da cantora Dhi Ribeiro e seu
padrinho Arlindo Cruz. Mulheres
que Brilham está programado
para amanhã a partir das as oito
horas da noite no palco do Tuca.

Monte Carlo Joias
cresce e aposta no
conceito “loja aberta”

Há três décadas a Monte Carlo
Joias se orgulha de facilitar
venda de seus produtos a um
número maior de pessoas. Com a
inclusão de novos consumidores
no universo do varejo brasileiro,
a joalheria está criando
ambientação para “seduzir” e
incorporar este público à antiga
clientela. Até dezembro ela
inaugura quatro unidades fora
do eixo Rio-São Paulo. Serão
“lojas abertas”, que no lugar
das vitrines, terão balcões
lineares que proporcionam uma
visão mais ampla da joalheria.

Operadora atende as famílias
na base da pirâmide social.
Alvo é a nova classe média.

Rivo Manhães Soares, dire-
tor de Vendas Consumer e
Business da Intelig, comenta
que sua empresa, que agora é
TIM, está nas ruas com o pro-
pósito de aumentar o número
de clientes e para isto aciona
os seus agentes de vendas. O
alvo são as famílias com si-
tuação econômica situada na
base da pirâmide social. Essas
pessoas começam a receber
em casa a visita dos agentes.
Este novo canal de comercia-
lização é a inovação da Intelig
cuja missão é facilitar a aqui-
sição de produtos TIM fixo,
TIM Fixo Pré e TIM Web. Ma-
nhães lembra que na maioria
das residências da classe mé-
dia emergente quase todos
têm um celular. Uma das van-
tagens que os agentes de ven-
das oferecem é que é possível
ligar de graça de um telefone
fixo para até três celulares ca-
dastrados. Com esta modali-
dade de comércio porta a por-
ta , a Intelig reedita o hábito
de o vendedor humanizar o
contato com o cliente, ouvin-
do seus interesses e adequan-
do a futura compra às reais
condições do consumidor.

“Trabalhamos com plane-
jamento para garantir maior
assertividade nas vendas,
usando método de abordagem
que é conhecido por este seg-
mento de público. Os agentes
são pessoas com treinamento
especializado, perfeitamente
atualizadas sobre o setor onde
atuam e também são prepara-
das para entrar no ambiente
onde vive o cliente, levando a
ele o sentimento de que o
consumidor é, de fato, al-
guém importante para a evo-
lução do mercado”. ■

Os agentes de vendas são preparados para ir à casa das pessoas, oferecer produtos, serviços e conquistar o consumidor

“Trabalhamos com
planejamento
para conseguir
maior acerto.
Respeitamos
nossos clientes

Felipe O’Neill
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