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Sérgio Prates e Sheila Silva já atuam como representantes 
de vendas da Multimarcas Consórcios em Caruaru, numa loja 
inaugurada com um farto café da manhã, servido na ampla loja 

de dois andares 
da Rua Mar-
quês de Olin-
da, 31, Bairro 
Nossa Senhora 
das Dores. O 
jovem casal e 
equipe aten-
dem também 
pelo telefone
(81) 3136-8966 

e pelo e-mail: representantecaruaru@outlook.com.

Uma casa de dois andares em azul característico da Multimar-
cas Consórcios, e que, em breve, ocupará também todo o térreo, 
porque a loja de eletrônicos deixará o espaço a ser ocupado pela 
marca mineira, é a sede 
da representação de 
vendas da empresa em 
Jaboatão dos Guarara-
pes. Instalada oficial-
mente na Av. Bernardo 
Vieira de Melo, 2176, 
Bairro Piedade, região 
metropolitana de Reci-
fe, a equipe do titular 
Miquéas Souza Fernandes atende pelo  telefone (81) 3362-1690 
e o e-mail: maktubnegocios@outlook.com.

Multimarcas chegou a Pernambuco
Rua Padre Bernardino Pessoa, 247, quase esquina com 

Avenida Engenheiro Domingos Ferreira, no Boa Via-
gem, bairro nobre de uma cidade efervescente. Este é o 

endereço da Representação Máster da Multimarcas Consórcios 
em Recife, uma bonita e ampla loja com acesso e estacionamento 

exclusivos, inaugu-
rada na sexta-feira, 
26 de fevereiro. O 
presidente da empre-
sa, Fabiano Lopes 
Ferreira e os repre-
sentantes másteres 
da Bahia, Edílson 
Assunção e sua es-

posa, Beatriz Oliveira, também primeiros representantes “Super 
Másteres Multimarcas”, prestigiaram a festiva noite propor-
cionada por Patrícia Negreiro Guimarães e Ludimilla Rocha, 
as responsáveis pelo Estado de Pernambuco. Na manhã do 
mesmo dia, todos estes líderes estiveram nas inaugurações das 
representações de vendas de Caruaru e Jaboatão dos Guararapes.

Caruaru Jaboatão dos Guararapes

Buffet e ambiente nordestinos

 A loja, espaço e conforto para todos

Líderes, representantes e vendedores
na porta da ampla loja de Caruaru

Ludimilla, Patrícia, Fabiano, Edílson e Beatriz na inauguração

Representantes e vendedores, parceiros de toda hora

A grande loja da Multimarcas em Jaboatão
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A pesar da inflação 
em alta, da descon-
fiança em relação 

ao governo e do aumento do 
desemprego, o consumidor 
brasileiro demonstrou coe-
rência em 2015 ao optar pelo 
consórcio como alternativa 
para adquirir bens ou contratar 
serviços. Segundo a entidade 
do setor (Abac), o sistema 
produziu quase R$ 90 bilhões, 
teve crescimento de 13,9% 
e chegou a 7,17 milhões de 
participantes ativos.

Uma escola de gente bem sucedida

Consórcios têm novos recordes
SERVIÇOS 

Contemplações de 
8,7 mil ou 41,9% a mais 
do que em 2014. Vendas 
de 13,9% a mais em nú-
mero de cotas.

VEÍCULOS PESADOS 
Alta de 11,2% ou 

54,8 mil novas adesões.

MOTOCICLETAS
Apesar da redução 

dos pontos de vendas 
das concessionárias, os 
consórcios representa-
ram 64,3% nas vendas do 
mercado interno.

IMÓVEIS 
Alta de 43,4% em 

créditos e de 41,7% nas 
vendas de novas cotas. 
71 mil contemplados.

VEÍCULOS LEVES 
C r e s c i m e n t o  d e 

6 ,8% sobre  2014  e 
2 5 , 3 %  n a s  v e n d a s 
do mercado interno. 
R$ 21,20 bilhões inje-
tados na economia.

A Multimarcas não apenas 
vende consórcios de 
acordo com a lei e os 

normativos do Banco Central; ela 
é também uma grande escola para 
profi ssionais do setor, na maioria 
jovens em início de carreira, mas 
vários deles fazendo sucesso pelo 
Brasil afora, ao dirigir represen-
tações de vendas ou másteres da 
própria empresa.

LOPES LIDERA 
Não é diferente na equipe da Lopes 

Representações de Vendas, de Belo Ho-
rizonte. Liderada por Aparecida Lopes e 
seus fi lhos, Leandro (31 anos) e Lucas 
(26), seus vendedores mostram uma enor-
me vontade de aprender e o aguerrimento 
que a fez campeã de vendas em Minas, no 
último período contabilizado. 

HISTÓRIA DE MATEUS
Nesta equipe está Mateus Gonçalves, de 

21 anos comemorados em 31 de janeiro. Fi-
lho de seu Valter e de dona Judite, ele nasceu 
com a determinação própria dos aquarianos. 
Decidiu deixar os estudos por um  tempo, ao 
completar o 3º ano, e se dedicar às vendas. O 
desejo de crescer fi nanceiramente era maior 
que os conselhos da família, formada ainda 
por Adriana, Alice e Wagner, para que ele 
continuasse estudando. Mateus prometeu 

atender aos apelos, assim que melhorasse de 
vida, algo que já está acontecendo.

 

A CAMINHO DO SUCESSO
Depois de procurar emprego de todas as 

formas, inclusive pela internet e distribuir 
currículo por todos os lados, conseguiu vaga 
de vendedor de jogos eletrônicos em um 
shopping popular. Dali partiu para trabalhar 
numa loja de roupas no Shopping Estação,  
onde fi cou por um ano e oito meses. En-
tretanto, sem perspectivas de crescimento, 
resolveu tomar novos rumos.

NA MULTIMARCAS 
Uma entrevista e treinamentos de ven-

das na Multimarcas deram a ele o gosto 
pelo negócio. A primeira venda, Mateus não 
esquece:  cota 751 do grupo 965, de motos. 
A segunda, um veículo de R$ 30 mil. A 
terceira, um imóvel de R$ 176 mil, para a 

qual, como destaca, contou com 
a ajuda do colega Lucas. Pegou 
embalo e vendeu outra cota de 
R$ 29.990,00, “sem a ajuda de 
ninguém, mas tendo toda a torcida 
dos colegas”.

DECEPÇÃO 
A quarta venda ocorreria ao 

ter se lembrado de um amigo ao 
qual expôs sua nova atividade. 

Antes de sair recebeu novamente o apoio 
de Lucas Lopes e da titular da represen-
tação. Mateus não se cansa de elogiá-la: 
“A Cidinha me estimula o tempo todo e 
me faz acreditar que sou capaz”.

Porém, a tal venda não se concretizou. 
O amigo se interessou pelas condições, dis-
sipou suas dúvidas, mas desistiu de adquirir 
um imóvel de R$ 300 mil, no grupo especial 
974, cujas vantagens são imperdíveis. A 
decepção do bom vendedor já foi vencida.

ASCENÇÃO
Mateus sabe que quedas de vendas 

acontecem, por melhores que sejam as 
condições oferecidas e por maior que tenha 
sido o interesse do promitente comprador. 
Elas vêm e vão, como vieram de novo para 
ele ao superar este mês R$ 1,6 milhão, con-
tribuindo de forma decisiva para o recorde 
mensal de sua representação. 

Mateus à direita e à frente com a equipe da Lopes Representações


