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Paulo Henrique da Silva 

Objetivo Gerência/Vendas 

Experiência 2007–2010 L&C Home Center BH - MG 

Gerente geral de vendas 

 Gerência das 7 lojas do grupo (liderando mais de 900 
colaboradores no total). 

 Elaboração de metas. 

 Seleção, treinamento e capacitação dos gerentes de lojas  
coordenadores e vendedores. 

 Acompanhamento das metas através de relatórios diários. 

 Planejamento de campanhas publicitárias e participação direta 
em todas as decisões do grupo. 

 Responsável direto por toda expansão da empresa inclusive 
nas cidades do interior de Minas Gerais (Ipatinga, Montes 
Claros, Uberaba, Uberlândia e Divinópolis). 

 Reporte direta a presidência do Grupo. 

 Redução de custos e aumento significativo das margens de 
lucro. 

 Melhoria na qualidade de atendimento e alto índice de 
satisfação dos clientes. 

 Participação direta no planejamento estratégico e elaboração 
de todos os softwares para compra, vendas e Logística. 

 Elaboração de diversas palestras totalizando mais 2.000 
pessoas em todo o período (Empresa, faculdade, escolas e 
associação de bairro) 

 

2003–2007 L&C Home Center BH - MG 

Gerente de Logística 

 Gerência geral de toda logística (Liderando 250 colaboradores 
diretamente) 

 Contratação, treinamento e capacitação de conferentes, 
ajudantes, motoristas, notistas e atendentes. 

 Responsável direto pela redução de custos no transporte 
através de elaboração das rotas de forma inteligente e 
dinâmica reduzindo reclamações e o tempo de entrega com 
índice de 100% de atendimento. 

 

1993–2003         São Lucas acabamentos Ltda.(Loja Matriz)  BH - MG 

 



Gerente de loja 

 Expandiu a equipe de vendas de 5 para 15 Vendedores 

 Todas as metas alcançadas em todos os meses da gestão. 

 Responsável pela contratação, treinamento e capacitação de 
todos os colaboradores envolvidos diretamente no processo 
de vendas. 

 

1991–1993 São Lucas Acabamentos Ltda. BH - MG 

Vendedor/Balconista 

 Inicio das atividades atendendo como balconista 

 Devido aos ótimos resultados alcançados se tornou vendedor em 
menos de 3 meses de atividades 

 Recebeu o prêmio de melhor vendedor. 

 

Principais 

características 

Profissionais  

 

 

 Alto nível de resiliência 

 Liderança 

 Determinação 

 Foco 

 Ambição 

 Facilidade de adaptação 

 Facilidade de enfrentar novos desafios  

 

 Cursos 

complement

ares 

  

 Logística 

 Administração e Negociação em Compras 

 Administração e Planejamento de Estoques 

 Gestão de Estoque e Logística de Materiais  

 Rotinas de Almoxarifado - Formação do Estoquista 

 

 Marketing e Vendas 

 Como Gerenciar sua Equipe de Vendas 

 Estratégias de Negociação em Vendas 

 Gestor Comercial: O Sucesso das Vendas Externas 

 Marketing Pessoal: O poder de sua imagem 

 Programação Neurolinguística para Vendas 

 Técnicas de Vendas 

 Vitrina - O Cartão de Visita da Loja 

 Recursos Humanos 

 Etiqueta Empresarial: Postura e Boas Maneiras 

 Excelência em Atendimento 

 Fale Bem: Técnicas de Oratória 



 Formação de Gerentes 

 Inteligência Emocional 

 Liderança: Produzindo Resultados em Equipe 

 O Gerente como Gestor de Mudanças nas Empresas 

 Recepcionista: A Primeira Imagem da Empresa  

 Técnicas para Conduzir Reuniões 

 Workshop - Energização de Equipes 

 Workshop GPS - Gestão, Posicionamento, Solução 

 

 Informática 

 Office 2007 domínio médio 

 Internet avançada 

 Redes sociais para gerar resultados 

 CVMM – Como Vender Mais e Melhor 

 

Informações Adicionais: 
 

- Disponibilidade para viagens 

- Inicio Imediato 

- Salário compatível com a atividade exercida e ou realizações de metas pré-estabelecidas. 

 


