


Já se foi o tempo em que um bom faro para
o negócio era capaz de sustentar o suces-
so de empresas atacadistas distribuidoras.

Não que ele esteja obsoleto, pelo contrário. A in-
tuição do dono e a experiência no mercado estão
em voga mais do que nunca. O que acontece é
que há um armamento pesado que se passou
a utilizar por aí afora para responder pela profis-
sionalização da gestão. É o requinte da estratégia
tomando fôlego nas salas de aula. Com a necessi-
dade de se acompanhar as tendências do merca-
do, a capacitação se tornou fundamental e a pro-
cura por cursos na área vem crescendo ano a ano.
Muitas instituições de ensino decidiram estruturar
grades focadas no desenvolvimento dos profissio-
nais para campos como Varejo, Logística e Distri-
buição. "O aumento da procura pelos cursos na
área de varejo nos últimos nove anos teve um cres-
cimento aproximado de 200%", diz o coordenador
de cursos do Provar/ FIA, Marcos Luppe.

O perfil do novo profissional também ganha
novas nuanças. "Hoje, o profissional precisa
ser mais generalista, em vez de permanecer
focado apenas na sua atividade. As empresas
estão procurando pessoas que consigam en-
xergar toda a cadeia e que ao mesmo tempo
conheçam a fundo sua área específica", aponta

o coordenador de cursos de Logística do Se-
nac, Diogo Teixeira.

Tanto indústrias como prestadores de serviços
buscam entender cada dia mais o canal e áreas
complementares capazes de proporcionar o di-
ferencial competitivo desejado - uma tendência
que se reflete na variedade de públicos que pro-
curam as escolas. "O setor atacadista distribui-
dor é muito importante e a profissionalização veio
para ficar. Empreendedores, herdeiros, executi-
vos de nível médio, gerentes, profissionais em
início de carreira, etc, todos querem adquirir co-
nhecimento, inclusive em outras áreas", conta o
coordenador do Núcleo de Varejo da ESPM -
Escola Superior de Marketing, Ricardo Pastore.

Entre os cursos que mais se destacam atual-
mente estão os de Logística. "Como é uma área
onde a infraestrutura é bastante deficitária, há
carência de profissionais qualificados", explica
Luppe. Por causa de seu grande potencial, a pro-
cura por especializações na área vem crescen-
do, com muitos profissionais migrando para o
setor em busca de oportunidades.

Mais um ano começa e esta é a melhor oca-
sião para você conhecer os cursos e escolher
quais dentre eles podem ajudar sua empresa.
Selecionamos alguns deles para você.



São Paulo - SP
Extensão em Gestão no Varejo
Provar/FIA
Esse curso tem por objetivo transmitir
aos participantes conhecimentos aprofundados
sobre a gestão de processos varejistas,
propondo-se a oferecer uma visão integrada sobre
o tema, que ajude o funcionário na tomada
de decisões, Entre os módulos estão os seguintes:
gestão estratégica no varejo, inteligência
e competitividade no varejo, logística e supply
chain, técnicas de negociação, layout
de loja e branding.
Duração: 144 horas
Informações: (11) 3894-5007 ou pelo e-mail
cursos@provar.org ou no site www.provar.org

Extensão em Marketing no Varejo
Provar/FIA
Como trabalhar a marca no varejo é o foco desse
curso, que discute os conceitos, práticas
e tendências do marketing de varejo como
ferramenta de análise e argumento para
o desenvolvimento de planos e ações de vendas.
Duração: 144 horas

Especialização em Logística e Distribuição
Provar/FIA
Vivência é a palavra-chave desse curso, que além
das aulas inclui visitas monitoradas a empresas
de logística e distribuição em São Paulo. Alguns
módulos abordados são: estratégias de redes
de abastecimento, canais de distribuição, logística,
distribuição e cadeia de abastecimento, logística
reversa, projeto de rede logística, simulação
e auditoria em logística.
Duração: 400 horas/aula - 500 horas/atividades
Informações: (11) 3894-5007 ou pelos sites
www.provar.org e www.logisticaedistnbuicao.com.br

MBA em Gestão e Estratégia em Varejo
FGV - Fundação Getulio Vargas
Com foco nas ações realizadas dentro do varejo,
o curso é dividido em quatro módulos -
um de introdução e outros três de Gestão, Mix de
Produtos e Gestão da Cadeia de Abastecimento,
Pessoas e Processos no Varejo e Estratégia Varejista -,
que se aprofundam nos vários aspectos do tema, desde
as bases de finanças para o setor até os processos

cotidianos de precificação, marketing na gôndola, serviços
e atendimento no varejo, gerenciamento de categorias
e cadeia de suprimento, que envolvem diretamente
a atividade do atacado distribuidor.
Duração: 360 horas
Informações: 0800 772-2778 ou www.fgv.br/mba-sp

MBA Executivo
IBMECSP
Curso desenvolvido para gerentes, empreendedores
e especialistas de várias formações, que tenham
sólida formação acadêmica e uma significativa
experiência profissional, e que almejem aprimorar
seus conhecimentos e avançar rumo a uma carreira
executiva ou empreendedora, capaz de gerar
resultados positivos e reconhecimento pelo mercado.
Duração: 22 meses (610 horas)
Informações: (11) 4504-2400, pelo e-mail
contato@isp.edu.br ou www,ibmecsp,edu,br/mba

Marketing no Varejo; gestão,
estratégias e negócios
Senac São Paulo
O curso aborda uma ampla faixa de aspectos
relacionados ao tema, apresentando e discutindo
as novas estratégias e formatos adotados pelo
marketing no varejo, dos conceitos à aplicação
prática no ponto-de-venda.
Duração: 18 meses
Informações: 0800 883-2000 ou www.sp.senac.br

Extensão em Trade Marketing em
produtos e serviços
Senac SP
Esse curso visa preparar o aluno para desenvolver
um planejamento de trade marketing, área que vem
crescendo no setor. Comportamento de compra e consumo,
estratégia de canais, ativação de marca e estudo
de mercado são alguns dos temas abordados no programa,
O curso exige, como pré-requisitos, noções de matemática
e de Excel intermediário.
Duração: 80 horas
Informações: 0800 883-2000 ou www.sp.senac.br

Extensão em Gerência de Operações Logísticas
Senac SP
Desenvolve competências de gerenciamento dentro de uma
visão sistêmica da cadeia de suprimentos, alinhando os
objetivos estratégicos e operacionais. Controle de operações



logísticas, gerenciamento de relacionamento com
clientes, parceiros e fornecedores fazem parte
das disciplinas do programa,
Duração: 30 horas

Extensão em Logística de Varejo e Canais
de Distribuição
Senac SP
Destinado ao varejo e ao atacado
distribuidor, o curso visa capacitar
profissionais para gerenciar o fluxo de
produtos e informações dos processos
logísticos ligados aos canais de venda por
meio da integração e da sincronização da

cadeia de suprimentos, da redução de custos
e do aprimoramento do nível de serviço.
Duração: 30 horas

MBA Administração e Negócios
Trevisan Escola de Negócios
Voltada para recém-formados, essa grade inclui
módulos sobre gestão estratégica, gestão de
operações e logística, gestão contábil e financeira
e gestão de negócios internacionais.
Duração: 24 meses
Informações: (16) 3344-3238/3481
ou posgraduacao@trevisan.edu.br
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