
Empresa: Wepeople Treinamento e Desenvolvimento Humano Ltda 
Localidade: São Paulo (capital) 
Cargo: Sales Development Representative 
Vaga: Estágio (com chances de efetivação) 
Cursos: Administração / Marketing 
Bolsa auxilio: 1.700,00 (mensal) 
Benefícios: Vale transporte e vale refeição 
Período: De segunda a sexta feira com horário das 09:00hs as 16:00hs 
E-mail para envio dos currículos: jose.renato@wepeople.com.br  
Responsável: José Renato Gonçalves 
Departamento: Administrativo 
Contato: Somente por e-mail 
Encerramento para envio dos currículos: 30/04/2020 

 
 
Cargo: Sales Development Representative 
 
Descrição do Cargo 
 
O Sales Development Representative irá responder diretamente para o Gestor de Vendas da 
Empresa e terá como objetivo principal a geração de leads através de ligações telefônicas a frio 
(Cold Calling), email e contatos via redes sociais. 
 
Sua função será buscar novas oportunidades de negócios entrando em contato e 
desenvolvendo relacionamentos com clientes em potencial. 
 
Você usará suas habilidades de comunicação para cultivar relacionamentos fortes com os 
clientes, desde o primeiro contato até o fechamento do negócio (caso necessário). 
 
Deve ser motivado e orientado a resultados e gostar de trabalhar em um ambiente de equipe. 
 
Por fim, você aumentará as vendas e contribuirá para o crescimento dos negócios a longo 
prazo. 
 
Responsabilidades 
 

● Gerar os leads através da ferramentas de prospecção. 
● Entrar em contato com clientes em potencial através de ligações, e-mails frios e redes 

sociais como Linkedin. 
● Apresentar nossa empresa a potenciais clientes. 
● Identificar as necessidades do cliente e sugerir produtos / serviços adequados. 
● Criar relacionamentos de longo prazo com os clientes 
● Buscar proativamente novas oportunidades de negócios no mercado 



● Organizar reuniões ou chamadas entre clientes (em potencial) e o executivo de contas. 
● Realizar a passagem de bastão para o Executivo de Vendas quando o lead estiver 

qualificado. 
● Atender ou exceder a cota atribuída de no mínimo 40 chamadas / 40 e-mails por dia. 
● Trabalhar com o Executivo de Vendas para apoiar a aquisição de novas contas na 

região. 
● Reporte ao Gestor de Vendas  dos resultados de vendas (semanais / mensais / 

trimestrais). 
● Manter-se atualizado com novos produtos / serviços e novos planos de preços / 

pagamento. 
● Manter as ferramentas de vendas como CRM e ferramenta de prospecção atualizadas e 

refletindo a última posição. 
 
 
 
 
Experiências que serão consideradas 
 

● Experiência de como representante de desenvolvimento de negócios, executivo de 
contas de vendas ou função similar. 

● Experiência prática com técnicas de vendas (incluindo ligações frias - cold call). 
● Histórico de alcance das metas de vendas. 
● Experiência com software de CRM 
● Familiaridade com o MS Excel (análise de planilhas e gráficos). 
● Compreensão das métricas de desempenho de vendas. 
● Excelentes habilidades de comunicação e negociação. 
● Capacidade de oferecer apresentações envolventes. 
● Bacharel em Marketing, Administração de Empresas ou área relevante. 

 


