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E ninguém derrubou o gigante Roberto

uem vai derrubar este gigante?

Q
 

Era esta a pergunta-título do 

Multinforme 127, de agosto do 

ano passado. O informativo 

relatava o ótimo desempenho de vendas de 

Roberto Thadeu Martins Rodrigues, 35 anos 

e 121 quilos, naquela ocasião.

GRANDÃO E PESADÃO

 O peso e a altura de 1,74m lhe 

davam a aparência de um gigante. Naquele 

momento, quando contava aos leitores as 

viradas de sua vida, ele se empenhava        

em duas batalhas: emagrecer e vencer a 

competitição "Fera de Vendas",  uma disputa

pelos melhores resultados entre os vende-

dores de toda a empresa. Roberto perdeu a 

primeira: continua gordo e por isso vai voltar 

à luta contra a balança. Mas ganhou várias 

das batalhas mensais pró-vendas e se tornou, 

não apenas o melhor na fase de classificação, 

mas também, na somatória de desempenho,  

o primeiro "Campeão Nacional de Vendas" 

da Multimarcas Consórcios.

PREMIADO

Ninguém derrubou o gigante, que ganhou 

durante a festa de congraçamento da 

empresa, um Fiat Mobi, 0 Km, uma placa-

homenagem e muitos cumprimentos e 

abraços. Seus colegas de equipe até que 

tentaram jogá-lo para o alto, como usual nas 

comemorações do gênero. Não deram conta.

Ana Maria Toledo, Funcionária Padrão 2016

 Roberto extravasa emoção ao receber de Fabiano Lopes
Ferreira, o pin de Campeão Nacional de Vendas

Lucas Lopes, recordista nacional de vendas,
ganhou outra homenagem

O Campeão Nacional de Vendas e seu prêmio

Democraticamente, como convém à 
qualquer sociedade, os funcionários 
administrativos registrados na 

matriz em Minas Gerais e demais estados, o 
assessor de comunicação, os representantes 
de vendas, os representantes másteres e 
supermásteres da Multimarcas Consórcios 
de todo o país, votaram e elegeram, de 6 a 14 
de dezembro,  Ana Maria  Toledo,  a 
“Funcionária Padrão 2016” da empresa.

MÉRITOS

 Os quesitos que exigiram nota de  
0 a 10, especificaram eficiência, cordialida-
de,  confiabilidade,  motivação,  capacidade

de agregação de pessoas e comprometimento 
com  seu  trabalho  e  a  empregadora.

UMA VIDA

Ana - 20 anos, 9 meses e 5 dias de empresa  
até a data da premiação - é secretária da 
presidência, e sempre solícita com todos os 
funcionários da matriz e das representações 
estaduais. Ela recebeu como prêmio, além da 
placa de reconhecimento, uma viagem a 
Natal, RGN, com direito a acompanhante, 
inclusas as passagens aéreas, hospedagem 
por uma semana em hotel de nível superior e a 
folga durante o período da viagem, não 
cumulativa com sua jornada normal, e sem 
qualquer desconto ou compensação salarial. 
Quem será o vencedor(a) de 2017?

 A emoção da vencedora
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ma alegria que se repete a cada Uano: a festa de confraternização da 

Multimarcas Consórcios, sempre 

reunindo funcionários, representantes 

másteres e supermásteres, representan-

tes de vendas, parceiros, colaboradores e 

convidados. A de 2016 não fugiu à regra.

NA PAMPULHA

 Realizada na casa de eventos 

Lanai, à beira da Lagoa da Pampulha, 

um dos símbolos de Belo Horizonte, a 

festa começou logo ao por do sol e rolou 

até a madrugada com grande animação, 

farta distribuição de brindes, ótima qua-

lidade da música e do completo serviço 

de buffet.

O presidente da empresa, Fabiano 

Lopes Ferreira, aproveitou a ocasião 

para anunciar e premiar os vendedores 

das promoções "Campeão Nacional de 

Vendas" e "Funcionário Padrão", 

Roberto Rodrigues e Ana Maria Toledo, 

respectivamente. Aqui estão apenas 

alguns flagrantes da inesquecível noite.

Muita alegria e prêmios na nossa festa

O presidente Fabiano e os representantes de vendas presentes à festa 


	Página 1
	Página 2

