
Vaga Inside Sales Callix 

Resumo da Vaga 
A vaga de Analista de Inside Sales tem o objetivo de converter os prospects obtidos 
através dos canais de aquisição inbound em clientes. O analista aplica todas as 
ferramentas do framework de vendas para a conversão de clientes. 

O Inside Sales tem um papel de consultor para os prospects. O seu objetivo é entregar a 
melhor solução para empresas melhorarem sua experiência de contato com seus clientes. 
Este profissional deverá aconselhar de forma genuína o cliente durante o processo de 
contratação. Ele deve aplicar as práticas do processo comercial de forma a buscar o 
máximo de conversão de prospects em clientes, a maior margem possível na negociação 
e gerar feedbacks para melhorar o processo comercial. 

 

Atribuições  
 

 Análise de oportunidades resultantes de nossa estratégia de Inbound Marketing. 

 Iniciar, construir e manter relacionamentos com clientes providenciando 
informações sobre as soluções da Callix. 

 Executar o discurso de vendas da forma mais efetiva possível 

 Atrair a maior quantidade de clientes para o estágio Reunião 

 Demonstração sistema (apresentação virtual) para prospects, negociação e 
acompanhamento de oportunidades.  

 Propor o acordo com a necessidade detectada 

 Executar o processo de follow-up e negociação 

 Realizar negociação e fechamentos de proposta 

 Acompanhar o cliente com proposta aceita até a conversão (onboarding) 

 Ser advogado interno dos clientes adquiridos 

 Registrar toda informação referente ao cliente no CRM 

 Prospectar novos clientes e mercados com base no conhecimento adquirido e 
orientação da administração.  

 Gerar insights do mercado para a constante evolução do nosso produto. 

 Fornecer informações e feedbacks para a melhoria do processo 

 Bater metas mensais e semestrais de vendas e outros KPIs. 

 Pesquisar, aprender e absorver conhecimento sobre a indústria de software de 
contact center na nuvem. 

 

Requisitos  
 

 Ensino Superior Completo 

 Bom relacionamento interpessoal. 

 Boa comunicação.  

 Curiosidade. 

 Disciplina 

 Empatia 

 Colaboração em equipe 

 Responsável e orientado a resultados. 

 Bom conhecimento do pacote office: Powerpoint, excel e word.  

 Idiomas: Inglês – Avançado para Leitura. 
 



Diferencial 
 

 Experiência prévia com vendas e/ou tecnologia. 
 
 
 
 

Benefícios 

 

 Salário compatível ao mercado de acordo com experiência  

 Bonificação Semestral  

 Vale Refeição R$30 por dia  

 Seguro Saúde 

 Vale Transporte 

 Seguro de Vida 
 
 

 
Sobre a Empresa  

 
A Callix é uma startup investida da TWW do Brasil (uma das maiores provedoras de SMS 
A2P do Brasil) focada em sistema para contact centers. 
Nossa missão é oferecer uma solução de contact-center confiável e acessível para 
empresas que procuram qualidade e eficiência. 

Em um mercado que por muito tempo foi desrespeitoso com o cliente, fornecendo 
soluções complexas e pouco confiáveis, nós nascemos para fazer a diferença através da 
tecnologia, do design e do bom atendimento. 

Conectamos pessoas e otimizamos a comunicação entre elas para que empresas possam 
atender seus clientes da melhor forma. E a satisfação dos seus clientes é o nosso objetivo. 

Oferecemos um sistema simples, porém completo e confiável, que recebe melhorias 
contínuas baseado nas necessidades de nossos clientes. Queremos surpreender. Sempre. 
Com funcionalidades inovadoras e atendimento atencioso.  
Nossos valores são claros e nos ajudam a guiar nossa jornada. 
Somos obcecados pela excelência. Detalhes fazem a diferença. Buscamos qualidade 
superior em tudo que fazemos. Investimos em processos de melhoria contínua, evoluindo 
de forma sistemática nossos serviços. Andamos rápido, de maneira a surpreender 
constantemente pela inovação e qualidade de nossos produtos e serviços. 

Não nos falta iniciativa. Somos protagonistas em nosso dia-a-dia. Sempre questionamos o 
status-quo e antecipamos necessidades, agindo para satisfazê-las e permanecendo 
responsáveis pelas soluções da sua concepção até a sua entrega. 

Procuramos ser empáticos em nossos relacionamentos. Agimos profissionalmente, mas ao 
nos colocar na posição de nossos clientes e colegas, entendemos os sentimentos deles. 
Usamos procedimentos como apoio e não como obstáculo. 

Buscamos a simplicidade em todo lugar. Questionamos toda complexidade para oferecer 
sempre a melhor experiência. 

Agimos sempre com transparência. Somos claros e diretos com quem nos relacionamos, 
sem esconder informações ou deixar dúvidas. 

 

 



Como participar do processo Seletivo 

Enviar email para pedro@callix.com.br 

 


