
CURSO DE EXTENSÃO
LIDERANÇA E MOTIVAÇÃO

EM VENDAS



LIDERANÇA E MOTIVAÇÃO EM VENDAS

 O Curso de Extensão em Liderança e Motivação em Vendas é voltado aos profissionais 

que buscam ampliar seus conhecimentos na área de vendas e/ou uma nova colocação 

no mercado e por isso procuram otimizar sua capacidade produtiva e criativa. 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS
Proporcionar uma visão "macro" do cenário atual do mercado comercial/varejo. Analisar 

casos de mudanças, fusões e aquisições e as constantes mudanças que seguirão 

ocorrendo no mercado brasileiro. 

.

 

 

 

PÚBLICO-ALVO
 Alunos, líderes, supervisores, gerentes comerciais e Trainees 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
 .:Como manter a sua motivação e de sua equipe no atual cenário macroeconômico e com 

resultados, a cada dia mais incertos. (2h/a)

 .:O mercado atual & o novo perfil do consumidor. l2h/a)

 .:Coragem e capacidade de repensar o problema. (2h/a) 

 .:Senso de urgência. (1h/a) 

 .:Metas e objetivos (2h/a) 

 .:O que está impedindo você de conquistar suas metas, objetivos e sonhos? (1h/a)

 .:Com o que você está comprometido? (1h/a)

 .:Qual a grande mudança irá trazer os maiores resultados? (1h/a)

 

 

 

 

MODALIDADE

12 horas/aula 



MODALIDADE

Presencial 

DOCENTE

 

 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$ 179,00 

 20% alunos e ex-alunos (R$143,20 )

3x no boleto
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