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Desde 2005 estamos
especializados em agentes
comerciais comissionistas
como via de exportação
para todo o tipo de sectores
em diversos países.

CADEXPORT oferece desde 2005 um serviço integral de consultoria especializada na procura e selecção de agentes comerciais comissionistas em diversos
países.
Altamente qualificados, possuidores de vastos contactos comerciais e remunerados exclusivamente com comissões sobre vendas, os agentes comerciais são
uma atraente via de acesso a mercados para empresas exportadoras de todo
o tipo.
Não obstante, procurar e atrair agentes comerciais a uma nova proposta é
complexo. Um acesso restrito, uma fortíssima concorrência de empresas locais
e estrangeiras para captar os seus serviços, personalidades fortes e independentes, as evidentes barreiras idiomáticas e culturais dificultam a identificação
do agente comercial idóneo.
CADEXPORT está acreditada pelo seu profundo conhecimento destes profissionais e uma vasta experiência na identificação e selecção de agentes em
muitos sectores.
O nosso factor diferencial é que somos especialistas em agentes comerciais.

PROCESSO
As nossas campanhas decorrem ao longo de cinco fases:

Contactamos pessoalmente
agentes comerciais
previamente filtrados
para apresentar-lhes a sua
empresa e a sua oferta de
colaboração.

1

Definimos consigo o perfil dos agentes mediante o nosso Formulário
de Empresa.

2

Em seguida, filtramos a nossa base de dados para identificar os agentes
que cumprem o perfil que nos solicitou. Contactamos pessoalmente
com os agentes seleccionados, apresentando-lhes a sua empresa, o seu
produto ou serviço e a sua proposta de colaboração.

3

Apresentamos-lhe o número de candidatos previamente acordado
enviando-lhe o correspondente perfil cego, ou seja: com toda a informação do agente salvo os seus dados pessoais.

4

O cliente selecciona, dos perfis apresentados, os candidatos que melhor
se adaptem às suas necessidades segundo os seus próprios critérios.

5

Cadexport faculta-lhe os dados pessoais dos candidatos por si elegidos
para que possa manter contacto directo com eles a partir deste momento.

Esqueça os serviços que o fazem esperar para obter resultados. No prazo
máximo de oito semanas, contadas desde o início do processo, CADEXPORT
pô-lo-á em contacto com agentes comerciais filtrados segundo o perfil que
nos solicitou.
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Todos os agentes
apresentados terão acesso
ao canal de vendas que
o cliente nos solicite e
confirmado o interesse na
sua agência comercial.

AS NOSSAS GARANTIAS
A primeira e mais importante: se não lhe apresentamos agentes, não há
nenhum custo para a sua empresa.
Acresce o nosso estrito processo de selecção que nos permite garantir que
todos os agentes que apresentamos cumprem todos estos critérios:
1

O agente vende nos canais especificados pelo cliente.

2

Todos os agentes receberam informação sobre a empresa cliente, produtos ou serviços e proposta de agência comercial.

3

O agente manifestou interesse na proposta respondendo positivamente
à oferta.

BENEFÍCIOS PARA A SUA EMPRESA
Estude todos os perfis
apresentados antes da
selecção definitiva e escolha
unicamente aqueles que
melhor se adaptem às suas
necessidades.

1

Pô-mo-lo em contacto com comerciais comissionistas que previamente
tenham confirmado o seu interesse na oferta da empresa e contem com
capacidade de venda imediata do seu produto ou serviço - criamos o
ambiente mais favorável para que se chegue a um acordo de colaboração.

2

O cliente realiza um triplo filtro: define o perfil dos agentes, o número
de agentes que quer que lhe apresentemos e, por último, selecciona
exclusivamente aqueles que melhor se adaptam às suas necessidades e
interesses.

3

CADEXPORT assume o desafio e arrisca com a sua empresa: mais de
50% dos nossos honorários dependem do número de candidatos que o
cliente seleccione no final do processo.

LIMITAÇÕES DO SERVIÇO
CADEXPORT filtra e selecciona os candidatos com base nos canais (clientes
tipo) e áreas geográficas em que actuam conforme a informação proporcionada pelo cliente no Formulário de Empresa. Não filtramos de acordo com
nenhum outro critério.
Se a sua negociação posterior com os agentes apresentados se rompe, por qualquer motivo não relacionado com a nossa selecção, não nos responsabilizamos
nem oferecemos contraprestação de nenhum tipo. Tenha em conta que este é um
serviço de apresentação de agentes, não um serviço de contratação completo.
Não garantimos que todas as apresentações se convertam em contratações nem
temos controlo sobre as actuações ou decisões dos agentes comerciais validados.
A informação que lhe facultamos sobre os agentes seleccionados é a seguinte:
nome, email, número/s de telefone, morada, os mercados a que tem aceso, os
produtos/serviços que actualmente vende e a área geográfica que cobre.
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SERVIÇOS COMPLEMENTARES
Durante o processo de procura dos agentes pode contratar adicionalmente
os seguintes serviços:

CADEXPORT assume o desafio
e arrisca com a sua empresa:
mais de 50% dos nossos
honorários dependem do
número de candidatos que o
cliente selecione no final do
processo.

1

Gestão de agenda de reuniões com os agentes - tanto nos seus escritórios como no país de actuação dos agentes.

2

Acompanhamento durante a duração da agenda - serviço de assessoria comercial e interpretação.

3

Assessoria legal - pomos à sua disposição um contrato de agência
comercial adaptado à legislação vigente no destino e assessoramo-lo
sobre os aspectos legais relevantes.

COMO CONTRATAR-NOS
Muito fácil: envie-nos, preenchendo com a maior precisão possível, o nosso
Formulário de Empresa.
Permitir-nos-á conhecer a sua empresa e o tipo de agente que procura para
melhor o assessoramos no decorrer da campanha.
Alguma dúvida? Entre em contacto connosco para saber mais sobre como
como os agentes comerciais podem beneficiar a sua empresa e como podemos ajudá-lo com os nossos serviços.

FORMA DE PAGAMENTO
CADEXPORT divide os seus honorários em duas fases, cada qual com a
correspondente tarifa:
TARIFA DE APRESENTAÇÃO DE AGENTES: no início da campanha de selecção,
estabelecemos um pagamento em função do número de agentes a apresentar
à sua empresa.
TARIFA POR AGENTE SELECCIONADO: posteriormente, uma vez tenha o cliente seleccionado os agentes com que definitivamente quer estabelecer contacto, cobramos uma prima de êxito por cada candidato escolhido. Se o cliente não selecciona
nenhum candidato, não há lugar a nenhum custo adicional neste contexto.

DATOS DE CONTACTO
international@cadexport.com
www.cadexport.com
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