VICENTE MACCHIONI
BUSINESS CONSULTANT
Vicente Macchioni é Consultor de Negócios
da Basilaris. A sua principal função é
desenvolver atividades de Formação e
Consultoria no mercado Brasileiro.
Vicente, formou-se em Propaganda e
Marketing na ESPM, Faculdade de Marketing
e Propaganda, em 1977. Complementou a
sua formação com diversos cursos
profissionais de Gestão, Vendas e
Marketing, que juntamente com a vivência
de muitos anos na área de treinamento e
vendas na Xerox Brasil, onde teve a
oportunidade de contribuir para o alcance
das metas e objetivos estabelecidos pela
empresa, muito contribuiu para atingir os
seus objetivos também na área de vendas.
Iniciou a sua carreira profissional em 1974,
como Consultor de vendas na Xerox Brasil.
Passados uns anos, passou a atuar no
segmento de Grandes Contas, atendendo os
principais clientes como IBM e Ford, na área
de copiadoras e impressoras.
Posteriormente entre 1980 e 1985, foi
Consultor de Macro Contas, atendendo a
maior instituição financeira do Brasil, o
Banco Bradesco.

Em 1986 foi o responsável pela criação e
implementação do Departamento de
Telemarketing da Xerox, desde a contratação
e treinamento do pessoal, até ao
acompanhamento dos resultados.
Foi depois também Supervisor de Vendas, até
que em 1990, assumiu a área de treinamento
de vendas da Xerox, onde teve a
oportunidade de complementar a sua
formação.
Aqui, desenvolveu o programa Concessionário
de Vendas, com a contratação e treinamento
de aproximadamente 2.500 pessoas,
vivenciando no mercado as técnicas
desenvolvidas em sala de aula.
Em 1999, constitui a empresa Macchi
Consultoria & Treinamento, para continuar
ministrando os cursos de Gestão, Motivação e
Habilidades em Vendas à equipe da Xerox em
todo o Brasil, tal como a outras empresas.
Neste período tem o 1º contacto com a
Gazing Performance, empresa que ganhou o
contrato para fazer o treinamento dos
colaboradores da Xerox, e conhece também a
Basilaris que colabora e representa a Gazing
em Portugal, Angola e Brasil. Decide então
juntar-se à Basilaris para continuar a
promover e ministrar poderosas ferramentas
de treinamento e alargar o mercado.

