
CURSO DE EXTENSÃO
EXPANSÃO TERRITORIAL 
DE SUCESSO NO VAREJO



EXPANSÃO TERRITORIAL DE SUCESSO NO VAREJO
No Curso de Extensão em Expansão Territorial de Sucesso no Varejo serão analisadas 

as falhas e acertos em momentos de expansão de grandes empresas do varejo nacional 

através de lojas próprias e/ou franquias de variados segmentos. "Cases" internacionais 

de sucesso ou fracasso também serão analisados, incluindo as entradas e saídas do 

mercado brasileiro. 

 

 

OBJETIVOS
Analisar diferentes modelos de expansão de empresas varejistas e as ferramentas 

utilizadas durante os processos. Verificar a partir do estudo de casos, os reais motivos 

para os resultados obtidos em cada operação. 

 

 

PÚBLICO-ALVO

 Alunos, Gerentes, Empresários, franquiados e demais profissionais interessados em 

expandir seus negócios de verejo.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
 .: Expansão territorial de empresas e as ferramentas utilizadas durante o processo.

 (4h/a)

 .: Assertividade na escolha de um Ponto de Venda e os fatores que podem influenciar 

na decisão. (4h/a)

 .:Técnicas para avaliação de pontos de vendas já constituídos e formas de gerar uma 

expansão duradoura a partir de novos pontos. (4h/a)

 .: Minimizar a possibilidade de fracasso durante o processo de expansão. (2h/a)

 .: Verificar possíveis ações da concorrência. (2h/a)

 .: Análise de Mercados (Regionais, Mesorregionais, Nacionais). (2h/a)

 .: Viabilidade de abertura de um novo Ponto de Vendas. (2h/a)

 .: Verificação de características para implantação de novas lojas. Lojas próprias x franquias.

 (3h/a)

 .: Como analisar a viabilidade do negócio (de cada novo ponto). (3h/a)

 .: Como traçar uma estratégia de expansão. Fusão, aquisição ou crescimento orgânico. (4h/a)

 .: O que pode influenciar o sucesso ou fracasso de uma nova loja (visão do dono). (2h/a)

 

 

 

CARGA HORÁRIA
32 horas/aula



DOCENTE

MODALIDADE
Presencial 

 

 Alex Gasparetto 

Executivo com experiência na gestão estratégica de vendas, Alex Gasparetto é 

especializado no desenvolvimento de áreas comerciais no varejo, envolvendo 

prospecção, estruturação de estratégias gerenciais, avaliações técnicas, 

negociações de contratos, administração de carteira de clientes, negociações, 

administração de custos e orçamentos, definição de metas e análise de margens 

de rentabilidade. Atuou em cargos de alta gestão no Grupo Pão de Açúcar, 

Lojas Colombo, Grupo Silvio Santos, Ponto Frio e Grupo RBS.

 

 

 

·G raduado em Ciências Econômicas – UNISINOS – RS - Brasil

·M BA em Gestão no Varejo – FIA/USP - SP – Brasil

·M BA em Gestão Profissional – FIA/USP – SP - Brasil

·L eader, Professional & Executive Coach – SBC-SP - Brasil



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

INVESTIMENTO

R$ 379,00 
20% alunos e ex-alunos (R$ 303,20)

3x no boleto
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