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PROMOÇÃO DE VENDAS

O projeto PROMOÇÃO DE VENDAS tem como foco capacitar os colaboradores de 

estabelecimentos comerciais para a potencialização dos negócios por meio da 

aplicação assertiva de ações de Promoções de Vendas. O Curso Superior de 

Tecnologia em Gestão Comercial oferece esta capacitação como forma de contribuir 

para a evolução e reciclagem profissional dos colaboradores das empresas da 

comunidade. Esta atividade é um braço do programa intitulado COMUNICA GESTÃO.

O programa COMUNICA GESTÃO é norteado pelo desejo de aproximar os cursos de 

Gestão do Cesusc Online com o mercado, de forma a proporcionar integração do 

âmbito teórico com a prática. Disseminar as ferramentas estudadas para fomentar 

o desenvolvimento da região é a perspectiva traçada e requerida.

Sob esta premissa, neste curso inicial se abordará a questão relativa ao tratamento 

e à técnica a ser empregada para potencializar e estimular a demanda de forma a 

promover a equalização de estoques e manter a sustentabilidade financeira da empresa. 

 

 OBJETIVOS

A capacitação PROMOÇÃO DE VENDAS tem como objetivo geral desenvolver 

comercialmente os colaboradores de distintos segmentos de forma a tornar as 

empresas da comunidade mais assertivas no investimento em marketing. 

Para fomentar e respaldar o alcance do objetivo geral são dimensionados como objetivos 

específicos: capacitar os profissionais para o entendimento sobre as modalidades de 

comunicação de marketing e sobre as prerrogativas que envolvem as ações de promoção 

de vendas; desenvolver no aluno perspectivas criativas para aplicar ações promocionais 

mais assertivas; promover a compreensão acerca do relacionamento como propulsor de 

faturamento.

O curso PROMOÇÃO DE VENDAS se mostra relevante ao passo que trabalha as diversas 

formas de se aplicar adequadamente esta modalidade de comunicação de marketing. 

Atualmente as empresas perdem lucratividade por realizar o processo da ação mercadológica 

inadequadamente. Compreender os caminhos mais assertivos para gerar o valor desejado 

proporciona maior competitividade à instituição e consequentemente potencializa o 

crescimento econômico da região.

O curso PROMOÇÃO DE VENDAS visa no curto prazo capacitar os funcionários das empresas do 

entorno de forma a torná-las mais competitivas pelo direcionamento mais focado e objetivo das 

ações mercadológicas. Esta perspectiva se soma à consequência natural de aperfeiçoar a 

qualidade da gestão comercial. 

 

 



PÚBLICO-ALVO

Colaboradores de estabelecimentos comerciais;

No médio prazo, a compreensão acerca desta modalidade de comunicação impacta 

sobre a saúde financeira da empresa, que deixa de achatar a margem de lucro para 

aprender a gerar valor para a experiência do cliente. 

O desenvolvimento e a disseminação dessas prerrogativas tende a impulsionar um 

panorama econômico pautado na venda consultiva e na aplicação da gestão 

mercadológica pautada no resultado sustentável. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

A metodologia a ser aplicada seguirá as prerrogativas do Arco de Maguerez. Primeiramente 

será trabalhada a contextualização do problema relativo às consequências da aplicação 

equivocada de liquidações, com a participação e a explanação dos alunos acerca das 

situações vividas na prática. Gera-se dessa forma um fórum de discussão a fim de encontrar 

as melhores práticas empíricas do processo.

A professora responsável pela condução do curso então desenvolve dinâmicas para a 

exposição da teoria e instiga novamente os alunos a sugerirem soluções para o problema 

dimensionado. Os participantes munidos do conhecimento teórico fazem reflexões e sugerem 

novas soluções. A conclusão do curso se dá com a resolução das atividades relativas às 

reflexões propostas.

.: Promoção de Vendas: conceitos fundamentais (10h/a)

.: Promoção de Vendas e Modalidades para os Intermediários (10h/a)

.: Promoção de Vendas e Modalidades para os Consumidores (10h/a)

Kelly Cristina Costa

DOCENTES

Online

MODALIDADE



DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA MATRÍCULA

a) Cédula de identidade (RG) – outros documentos não possuem validade para

fins de Registro;

b) CPF;

c) Comprovante de residência;

* após a inscrição, os documentos podem ser encaminhados para o 

   e-mail atendimento@cesusc.edu.br

*exceto para alunos e egressos da Faculdade Cesusc

Gratuito

INVESTIMENTO
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