TRADE MARKETING
Ingresso: janeiro 2018

Informações: (51) 3218-1400 - www.espm.br/cursosdeferias

Trade Marketing

A atividade de Trade Marketing é de fundamental importância na estrutura de gestão
de empresas dos ramos industrial, serviços e varejo. O Trade canaliza, atualmente,
expressiva parte dos recursos dos setores de Marketing e Vendas, mas ainda carece
de profissionais com formação especifica na área, assim como estrutura independente
dentro das empresas. O curso tem como objetivos:
• Criar habilidades conceituais e práticas necessárias para o desenvolvimento de
estratégias e ações de Trade Marketing.
• Desenvolver habilidades e competências para incrementar as relações com os
canais de distribuição e os consumidores finais (Shopper).

Gestores e profissionais que atuam nas áreas de marketing, vendas, comunicação e
trade marketing em indústrias de produtos de consumo, redes varejistas e
distribuidores, com ênfase nos segmentos alimentar, farmacêutico, bebidas,
cosméticos, calçados e vestuário. Representantes comerciais e profissionais da área
da comunicação interessados em desenvolver habilidades nessa nova área do
marketing.

•
•
•
•

Exposições dialogadas e exemplificadas;
Debate sobre conceitos expostos;
Estudos de casos regionais, nacionais e globais;
Realização de trabalho em grupo.

Conhecimentos básicos sobre marketing, vendas e distribuição.

Rubens Sant’Anna
Especialista em Trade Marketing, com mais de 15 anos de atuação em variados
segmentos de bens de consumo, com destaque para o calçadista, alimentar, bebidas,
medicamentos, higiene e beleza, ferramentas e vestuário. É autor do livro
Planejamento de Trade Marketing. Possui Pós-Graduação em Branding e Psicologia do
Consumidor, MBA em Gestão Executiva, ambos pela ESPM, e especialização em
Gerenciamento por Categorias pela ECR Brasil. Professor titular da ESPM, Rubens
Sant’Anna introduziu no RS, em 2007, o conceito de Trade Marketing, tendo desde
então atuado para diversas empresas na implementação do setor e formado centenas
de profissionais nos cursos que idealizou.

O Curso de Férias em Trade Marketing acontece de segunda a quinta-feira das
19h00min às 22h30min, totalizando 16 horas/aula, divididas em 4 encontros de 4
horas/aula cada.

Encontros

1º
encontro

2º
encontro

3º
encontro

4º
encontro

Conteúdos abordados
Ambiente de Mercado e Trade Marketing
A disciplina apresentará os fatores ambientais que levaram ao surgimento do
Trade Marketing, bem como suas interações internas e externas nas empresas.
Serão apresentadas as bases conceituais do Trade Marketing e discutidas as
relações entre fabricantes, distribuidores, varejistas e clientes finais (Shoppers).
O conceito de Trade Marketing
A disciplina abordará o papel do Trade Marketing no processo de construção de
valor nos canais de vendas e distribuição, assim como apresentará o modelo de
Planejamento para a área. Será utilizada a metodologia de Dinâmica de Grupo
visando identificar as necessidades reais das empresas com enfoque na
elaboração do trabalho de grupo.
Neuromarketing aplicado ao Trade Marketing
Atualmente, novas tecnologias da neurociência permitem identificar os fatores
críticos que levam à tomada de decisão, observando as reações cerebrais em
tempo real. Aplicados ao ambiente de varejo, tais ferramentas oferecem aos
gestores de Trade Marketing maior eficiência na utilização dos recursos
promocionais, qualificando a experiência de compra do Shopper. Nessa
disciplina, serão apresentadas as bases teóricas do Neuromarketing e
discutidos os mecanismos de tomada de decisão de compra.
Gerenciamento por Categorias
A indústria lança mais de 15 mil novos itens (SKUs) anualmente. Estudos
apontam que deste total, 95% não passam de melhorias ou pequenos ajustes
em produtos existentes. Apenas 5% são considerados inovadores. Cabe ao

varejo criar formas de, em colaboração com seus fornecedores, aumentar a
eficiência da gôndola a partir da gestão das variáveis: mix, sortimento,
exposição e precificação. A partir da metodologia da ECR Brasil, os
profissionais terão acesso à teoria e à prática do Gerenciamento por Categorias
(GC) e seu impacto nas práticas de Trade Marketing.

Para se inscrever o profissional deve preencher a ficha de inscrição on-line. Através do
link: (www.espm.br/cursosdeferias).

Inscrições abertas até 11 janeiro de 2018.

15/01 – Segunda-feira
16/01 – Terça-feira
17/01 – Quarta-feira
18/01 – Quinta-feira

Caso houver cancelamento do curso, por parte da ESPM, será devolvido ao aluno
100% do valor pago. O aluno será avisado sobre o cancelamento com, no mínimo, 24
horas de antecedência à data prevista para o início das aulas através do e-mail
cadastrado no ato da matrícula.
O aluno poderá solicitar o cancelamento da inscrição com 4 dias úteis de antecedência
ao início do curso, sendo reembolsados 80% do valor pago. Esta solicitação somente
terá validade quando realizada através do e-mail: centralinfo-rs@espm.br. Após este
prazo (4 dias úteis) não haverá devolução do valor pago. O reembolso será efetuado
através do Departamento Financeiro em até 15 dias úteis.
**A ESPM não se responsabiliza pelo ressarcimento de valores referentes a
deslocamento, passagens aéreas ou rodoviárias, hospedagem e/ou eventuais
gastos que possam surgir em virtude do cancelamento ou adiamento do curso.

O certificado será fornecido em formato digital (pdf) via e-mail, e o mesmo será
disponibilizado ao final do curso, em até 5 dias úteis, às pessoas que comparecerem a
75% das aulas. Em caso de dúvidas, o aluno poderá entrar em contato com a
Secretaria de Pós-Graduação, na Rua Guilherme Schell, 350 - Bairro Santo Antônio, de
segunda a sexta-feira, das 9h às 21h30 e aos sábados, das 9h às 13h30, ou pelo
telefone (51) 3218-1300.

ESPM – Unidade Porto Alegre
Rua Guilherme Schell, 268 – Santo Antônio – Porto Alegre - RS.

Pagamento à vista ou em até 5 (cinco) parcelas com cartão de crédito: American
Express, Visa ou Mastercard;
Pagamento à vista através de boleto impresso no site.
Pagamento à vista: R$ 725,00
Parcelamento com Cartão de Crédito: 5x de R$ 145,00
DESCONTOS
Desconto de 20% para alunos de graduação e pós-graduação da ESPM
*Ao colocar seu número de matrícula no cadastro o desconto será automático
Desconto de 20% para ex-alunos de graduação e pós-graduação da ESPM
*Neste caso entre em contato com o Setor Financeiro pelo telefone
(51) 3218-1372 e retire o seu código promocional de desconto
Desconto de 5% para alunos de Cursos de Férias, Educação Continuada e Anual de
Fotografia da ESPM
*Ao colocar seu número de matrícula no cadastro o desconto será automático
Desconto de 5% para ex-alunos de Cursos de Férias, Educação Continuada
(Extensão, Intensivos e Escola de Criação) e Anual de Fotografia da ESPM
*Neste caso entre em contato com o Setor Financeiro pelo telefone (51) 3218-1372 e
retire o seu código promocional de desconto
*DESCONTOS NÃO CUMULATIVOS

Informações:
ESPM-SUL
Rua Guilherme Schell, 350 – Santo Antônio – Porto Alegre/RS.
Central de Candidatos: (51) 3218-1400
Segunda a sexta-feira – 9h às 20h e sábado- 9h às 13h
centralinfo-rs@espm.br
www.espm.br

Cursos oferecidos neste campus:
MBA, Pós-Graduação, Graduação, Cursos de Educação Continuada e
Cursos de Férias.

