
CURSO DE EXTENSÃO
PLANEJAMENTO DE VENDAS-

GESTÃO NO VAREJO



PLANEJAMENTO DE VENDAS - GESTÃO NO VAREJO
 O Curso de Extensão em Planejamento de Vendas busca fortalecer as competências 

para quem deseja atuar ou já atua na condução de equipes e processos comerciais 

em cenário competitivo. 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS
Compreensão otimizada e prática de técnicas e ferramentas para um planejamento

 comercial com foco total em projeção e superação de resultados. Garantir o cumprimento 

de cronogramas organizados e, ao mesmo tempo, ousados para obtenção de metas e 

objetivos em prazos mais curtos e com esforço concentrado, evitando perda de foco 

durante a execução. 

 

.

 

 

 

PÚBLICO-ALVO

 Alunos, Supervisores, Corretores, Franquiados e Funcionários/Varejo.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

 .:Características do Local (2h/a)

 .:Características da População  (2h/a)

 .:Características Econômicas (2h/a) 

 .:Propagando e Promoção (4h/a) 

 .:Concorrência (2h/a) 

 .:Fornecedores (1h/a)

 .:Pessoal (2h/a)

 .:Legislação (1h/a)

 .:Material do Ponto de Vendas  (4h/a)

 .:Merchandising – Conceito (1h/a)

 .:Fatores percebidos (2h/a)

 .:Características do Merchandising feito por VAREJISTAS (2h/a)

 .:E o tal «consumidor»? (1h/a)

 .: Validação (2h/a)

 .:Gráficos, planilhas, projeções. (2h/a)

 

 

 

 

PÚBLICO-ALVO

30 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$ 359,00 

 

 

20% alunos e ex-alunos (R$287,20 )

3x no boleto
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