Fábio Aranha Mathias Fajardo


Brasileiro, 39 anos, casado, 1 filho
Rua Marechal Deodoro 689 Centro
15840-000 Itajobi, São Paulo - Brasil
17-35461185
17-96123652
cel 55 (17) 9612-3652
fabioaranha1@terra.com.br
Objetivo
Área de Vendas/ Pesquisas.
Perfil profissional
Formado em 1994 sempre estive à frente de equipes, na coordenação e gerenciamento.E nestes anos minha caracteristica principal sempre foi comandar pessoas, cobrar e aprender com as mesmas.A responsabilidade com o compromisso firmado entre a empresa e minha pessoa, foi o carro chefe em minha vida profissional.
Sou perfeicionista, gosto de novas tecnologias, sempre disposto a novos desafios e otimista realista. 
Formação
·	Escolaridade
Formação superior completa.

·	Graduação
ENGENHARIA AGRONOMICA, ESAPP (dezembro/1994) - concluída.

·	Cursos Complementares
PERITO EM AUTOMOVEIS, TOP PERICIAS (setembro/2008) - concluída.
Idiomas
Espanhol: leitura básica, conversação básica.
Inglês: leitura intermediária, escrita básica, conversação intermediária.
Histórico profissional
·	RIGRAN - de novembro/2006 a outubro/2007
(Empresa de pequeno porte no segmento agricultura e pecuária)
REPRESENTANTE
Desenvolvimento de mercado para um novo produto, montar campos demonstrativos, palestras, treinamentos, vendas, assistência técnica, pós vendas para produtores rurais e revendas .Atuava no Mato Grosso de Tangará da Serra até Sapezal(região) e de Diamantino até a divisa do Pará.Ficava sediado em Sorriso-MT.

·	REPRESENTANTE DE VENDAS - de março/2004 a dezembro/2006
(Empresa de pequeno porte no segmento agricultura e pecuária)
REPRESENTANTE
Vendas e assistência técnica de vários produtos.Treinamento de equipes de vendas, montagens de experimentos e palestras.Organizações de Dias de Campo.Pós venda e recebimentos.Conseguimos elevar as vendas que até então eram pequenas para um volume de 18.000 litros no ano de produto.Gerar vendas, assistência técnica, divulgação e comparação com a concorrência, pesquisas de mercado, campos demonstrativos e cobranças.Desenvolver estratégias para conquistar novos mercados consumidores.Análise de crédito. Gerenciar os estoques e pessoal de Nova Mutum até a divisa do Pará , todas as revendas em que trabalhavamos.Conseguimos elevar as vendas em mais de 300%. Reformas e recuperação de pastagens degradadas de várias fazendas da região de Itajobi-SP

·	Auto Posto Positivo Ltda - de dezembro/2001 a fevereiro/2004
(Empresa de pequeno porte no segmento petroquímica)
Gerente-Arrendatário
Vendas, pós vendas, propaganda, logística, compras, recebimento, fechamento de caixa do dia/mes/ano e gerenciamento do todo pessoal de escritório de da frente.Conseguimos reverter o quadro de vendas de 80% a prazo e 20% a vista para 90% a vista e 10% a prazo com ações simples.

·	FMC do Brasil - de junho/1997 a outubro/2001
(Empresa de grande porte - multinacional (Mundo Todo) - no segmento agricultura e pecuária)
Representante Técnico de Vendas
Prestando serviços de Representante Técnico de Vendas (RTV) para FMC do Brasil (fabricante de defensivos agrícolas) em Sorriso - MT e região onde conquistei o prêmio Top Five em 1999(os cinco melhores do Brasil em desempenho e lucratividade). Desempenhava: palestras; elaborava dias de campo; marketing; treinamento; vendas; assistência e recomendação técnica; análise de crédito; elaboração de garantias; acompanhamento da lavoura; relatórios técnicos; cobranças; pós-vendas.Também fui o primeiro funcionário da empresa a fazer testes com inseticidas no tratamento de sementes de soja, na qual resultou hoje num produto comercial.

·	EUMAR-Distribuidora de Bebidas - de maio/1996 a abril/1997
(Empresa de pequeno porte no segmento bebidas)
Vendedor
Vendedor de bebidas na Eumar Distribuidora de Bebidas SKOL em Catanduva-SP. Desempenhava: vendas; pós-vendas; mapa de entrega; relatórios; propaganda e cobrança.

·	Fazenda Guariroba - de março/1995 a abril/1996
(Empresa de pequeno porte no segmento agricultura e pecuária)
Administrador
Administração da Fazenda Guariroba (fazenda de gado), em Caçu-GO. Desempenhava: recuperação de pastagens; recuperação do solo; manejo do gado de corte; gerenciamento de pessoal; relatórios ao proprietário; administração da compra e venda de produtos para a fazenda.

·	Estância Primavera - de janeiro/1995 a março/1995
(Empresa de pequeno porte no segmento agricultura e pecuária)
Administrador
Trabalhei na Estância Primavera, em Itajobi-SP na elaboração de silagem de milho, administração de pessoal e plantio de cana-de-açúcar(recem formado).

Último salário
R$ 7500,00 (atual).
Outros objetivos
·	Região de trabalho
Preferência pela região de Itajobi/SP/BR, ou cidades em um raio de até 150 km.
Aceita considerar propostas de outras regiões.
Aceita viajar pela empresa.
Informações complementares
Desde criança, sempre ajudei meu pai em sua oficina mecânica.Através desta experiência tenho certo conhecimento em mecanica de veículos.Conhecimento de mercado de aguardente, alcool e gado de corte.
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