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Perspectivas de aquecimento do mercado de
consórcios, que apresentou crescimento no

primeiro trimestre, gera 57 oportunidades para
vendedores em unidades da administradora
de Consórcios em seis Estados e no Distrito

Federal
 

As perspectivas de retomada da confiança do
consumidor na economia em 2017 já têm
apresentado seus reflexos na criação de
novas oportunidades de trabalho. Um exemplo
é o Embracon, que atua há 28 anos no
mercado brasileiro de consórcios e está com
57 vagas para vendedores para trabalhar em
15 filiais de seis Estados e no Distrito Federal.

As vagas são para o cargo de vendedores
externos em cidades do Distrito Federal e dos
Estados do Ceará (Caucaia, Fortaleza,
Juazeiro do Norte, Maracanaú e Messejana)
Goiás (Anápolis, Aparecida de Goiânia e
Goiânia), Mato Grosso (Cuiabá), Minas Gerais
(Poços de Caldas e Uberlândia), Paraná
(Londrina e Ponta Grossa) e São Paulo
(Santos). A empresa oferece contratação em
regime CLT e benefícios como plano de
carreira, assistência médica e odontológica,
vale refeição, vale transporte e comissões.
Para se candidatar, é necessário ter
experiência em vendas, bom relacionamento
no mercado, ensino médio completo ou
superior cursando. É desejável possuir veículo
próprio e ter uma carteira de clientes é um
diferencial. Os candidatos podem se cadastrar
acessando o link: sejaembracon.com.br.

“O Embracon tem como missão gerar
encantamento no cliente. Como nosso
trabalho é contribuir para que pessoas
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possam alcançar seus objetivos, procuramos
pessoas que vejam a atuação do vendedor
como um consultor de negócios, que esteja
alinhado com nossos objetivos e que tenha
pretensão de se desenvolver na carreira”,
ressalta Brenda Donato, gerente de RH do
Embracon, que há oito anos consecutivos está
entre as melhores empresas para se trabalhar
no Brasil, segundo levantamento da
consultoria Great Place to Work.

O crescimento nas vendas de novas cotas em
março deste ano mostrou que o consórcio é
um método cada vez mais utilizado pela
população brasileira para aquisição de imóvel
(residencial ou comercial), carro, caminhão e
até máquinas, equipamentos e implementos
agrícolas. No Embracon, houve no mês de
março, um crescimento de 21,04% no número
de adesões nas modalidades de consórcio
que disponibiliza frente ao mês de fevereiro. 

Crescimento do Mercado

Segundo dados da ABAC - Associação
Brasileira de Administradoras de Consórcios,
a procura por cotas em todos os setores de
consórcio – veículos automotores, imóveis,
serviços e eletroeletrônicos e outros bens
móveis duráveis – cresceu 4,7% até março
deste ano e alcançou 532,5 mil unidades. No
primeiro trimestre de 2017, os negócios
contratados pelo Sistema de Consórcios
registraram aumento de 20,7%, avançando de
R$ 16,94 bilhões (jan-mar/2016) para R$
20,45 bilhões (jan-mar/2017).

A média mensal das vendas de novas cotas
nos três primeiros meses esteve em 177,5 mil,
sendo 4,7% maior que a de 169,5 mil do ano
passado. Análise paralela revelou que o
tíquete médio mensal está em evolução e
saltou de R$ 36,8 mil (jan/2017) para R$ 40,2
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mil (mar/2017).

Sobre o Embracon

Há 28 anos no mercado de consórcios, a
empresa possui mais de 115 mil clientes
ativos, 600 parceiros no território nacional,
cerca de 110 filiais no país e em torno de 3 mil
funcionários. É uma das maiores e mais
conceituadas empresas especializada em
consórcio de automóveis, motos e imóveis. A
filosofia de trabalho se baseia em conhecer e
atender às necessidades dos clientes que
encontram na instituição solidez, credibilidade
e uma vasta gama de produtos e serviços. O
Embracon é autorizado e fiscalizado pelo
Banco Central do Brasil e associado à ABAC
(Associação Brasileira das Administradoras de
Consórcios). Visite o
site: www.embracon.com.br


