RETAIL TOUR EM SÃO PAULO - 2018
Objetivo
Sao Paulo Retail Tour é um programa de formação complementar com dois dias seguidos de atividades práticas em
ambiente experimental exclusivo (Retail Lab) e atividades em campo (visitas guiadas ao varejo de São Paulo).
Trata-se de um formato inovador e de uma oportunidade única para aquisição e desenvolvimento de novos
conhecimentos, insights e relacionamentos.
O programa tem por objetivo garantir atualização e acesso a novos conhecimentos de maneira rápida e aplicada, por
meio de atividade no Retail Lab da ESPM e por observação ao varejo de São Paulo. Especificamente, objetiva-se:
1.Realizar workshop em ambiente experimental, onde se pode aplicar na prática, os conceitos teóricos
apresentados;
2.Levar os participantes a diversos pontos comerciais de São Paulo, realizar visitas às lojas, shopping centers e
demais formatos varejistas, para aprender com quem inova e tem sucesso;
3.Promover integração, team work e desenvolvimento de novas habilidades aos participantes.
Ao final, espera-se que os participantes adquiram novos conhecimentos em varejo e consigam aplicá-los com

A quem se destina
Iniciantes na área de varejo que buscam assimilar rapidamente conceitos fundamentais e obter informações
relevantes; Jovens Profissionais com interesse no tema, que ocupam cargos de coordenação ou gerência júnior,
buscando crescimento, ascensão profissional e/ou aceleração na carreira. Profissionais Maduros, entre 10 e 20 anos
de experiência na área, que ocupam cargos de liderança de equipes e estão buscando a consolidação da carreira, ou
querem se manter competitivos e atualizados.

A quem não se destina
A acadêmicos e profissionais sêniores que já atuam na área.

Indicado para
- iniciantes
- jovens profissionais

Metodologia
Aulas expositivas com uso de material baseado em bibliografia atualizada, em pesquisas recentes e em outras
publicações.
Programa com 16hs, realizado em dois dias seguidos, das 8 às 17h. O primeiro dia é realizado no Laboratório
Experimental de Varejo da ESPM - Retail Lab - em Sao Paulo, com conteúdos teóricos e atividades práticas.
No segundo dia, o grupo sai a campo, seguindo roteiro pré-definido, para visitar lojas e fazer observações relativas
ao tema do programa.
Será oferecido transporte com saída e retorno na ESPM - Rua Alvaro Alvim, 123. Vila Mariana, São Paulo - SP.

Programa
Primeiro dia: Retail Lab da ESPM
1)Local: Rua Alvaro Alvim, 123 - Vila Mariana - SP.
2)das 8h30 às 10h30, apresentação de conteúdos teóricos e conceituais;
3)das 10h45 às 12h30: atividades práticas em grupo;
4)almoço, das 12h30 às 13h30 (não incluso no programa);
5)das 13h30 às 15h00: atividade prática no Retail Lab, também em grupo;
6)15h15 às 17h30: elaboração do plano de ação para aplicação no próprio negócio;
Encerramento.
Segundo dia: Visitas Guiadas (Retail Tour)
7.visitas guiadas (Retail Tour) com duração de oito horas (incluindo o tempo de deslocamento).
8.Inicio as 8h00, término as 17h00.
9.Locais: super e hipermercados, drogarias, petshops, moda e decoração.
Temas a serem observados: vitrines, comunicação de PDV, layout interno, exposição de mercadorias, sistema de
atendimento, nível de sortimento de produtos, imagem de preço, ponto e localização da loja.

Professor(es)
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Professor(es)
Ricardo Pastore
Fundador, Coordenador e Professor do Núcleo de Varejo da ESPM e Retail Lab. Doutorando e mestre em Varejo;
pós-graduado em Marketing pela ESPM. Graduado em Economia pela PUC-SP. Trinta anos de experiência em
grandes redes varejistas onde atuou como executivo em cargos como diretor de operações, diretor comercial e
diretor geral. Consultor de varejo, atende indústrias e redes de lojas com programas de treinamento e de
consultoria em trade marketing e gestão estratégica de varejo.

Duração
Carga horária:

16h

Datas:

Horários:

23 e 24/1/2018

8h às 17h

Inscrições
Exclusivamente pelo site da ESPM:

www.espm.br/ferias

investimento
Data de Inscrição:
Até 14 de dezembro:
A partir de 15 de dezembro:

Preço:
R$ 1.510,00
R$ 1.680,00

Cancelamento/Adiamento
POR INICIATIVA DA ESPM: o curso poderá ser cancelado ou adiado por falta de quorum, com 48 horas de
antecedência da data prevista para seu início.
Na hipótese de cancelamento, será devolvido, AUTOMATICAMENTE, 100% do valor pago por meio de depósito na
conta bancária indicada pelo PARTICIPANTE, em até dez dias úteis.
Na hipótese de adiamento, será devolvido MEDIANTE REQUERIMENTO EXPRESSO do participante pelo e-mail
processospossp@espm.br 100% do valor pago, por meio de depósito na conta bancária indicada pelo
PARTICIPANTE, em até dez dias úteis.
A ESPM NÃO SE RESPONSABILIZA POR QUAISQUER OUTROS VALORES QUE EVENTUALMENTE TENHAM SIDO
DESPENDIDOS PELO PARTICIPANTE, SEJA A QUE TÍTULO FOR, TAIS COMO PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS,
COMBUSTÍVEL, HOSPEDAGEM ETC., EM VIRTUDE DO CANCELAMENTO OU ADIAMENTO DO CURSO.
POR INICIATIVA DO PARTICIPANTE: será devolvido 80% do valor pago. O cancelamento deverá ser solicitado pelo email processospossp@espm.br com 24 horas de antecedência do início do curso. O reembolso será efetuado por
meio de depósito na conta bancária indicada pelo PARTICIPANTE, em até dez dias úteis.
Depois deste prazo (24 horas de antecedência do início do curso), não haverá devolução do valor pago.
Também não haverá devolução do valor pago se o (a) participante desistir do curso após seu início.

Certificado
O certificado será fornecido ao final do curso, as pessoas que comparecerem a 75% das aulas. Caso o aluno falte a
última aula, o certificado poderá ser retirado na Secretaria de Pós Graduação: Campus Rodolfo Lima Martensen, a
Rua Joaquim Távora, 1.240 Vila Mariana, de segunda a sexta-feira, das 9h às 20h.
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Objetivo
O programa tem por objetivo garantir atualização e acesso a novos conhecimentos de maneira rápida e aplicada, por
meio de atividade no Retail Lab da ESPM e por observação ao varejo de São Paulo. Especificamente, objetiva-se:
1.Realizar workshop em ambiente experimental, onde se pode aplicar na prática, os conceitos teóricos apresentados;
2.Levar os participantes a diversos pontos comerciais de São Paulo, realizar visitas às lojas, shopping centers e
demais formatos varejistas, para aprender com quem inova e tem sucesso;
3.Promover integração, team work e desenvolvimento de novas habilidades aos participantes.
Ao final, espera-se que os participantes adquiram novos conhecimentos em varejo e consigam aplicá-los com
facilidade em suas atividades e negócios.
A quem se destina
Iniciantes na área de varejo que buscam assimilar rapidamente conceitos fundamentais e obter informações
relevantes; Jovens Profissionais com interesse no tema, que ocupam cargos de coordenação ou gerência júnior,
buscando crescimento, ascensão profissional e/ou aceleração na carreira. Profissionais Maduros, entre 10 e 20 anos
de experiência na área, que ocupam cargos de liderança de equipes e estão buscando a consolidação da carreira, ou
querem se manter competitivos e atualizados.
A quem não se destina
A acadêmicos e profissionais sêniores que já atuam na área.

A quem se destina
Iniciantes na área de varejo que buscam assimilar rapidamente conceitos fundamentais e obter informações
relevantes; Jovens Profissionais com interesse no tema, que ocupam cargos de coordenação ou gerência júnior,
buscando crescimento, ascensão profissional e/ou aceleração na carreira. Profissionais Maduros, entre 10 e 20 anos
de experiência na área, que ocupam cargos de liderança de equipes e estão buscando a consolidação da carreira, ou
querem se manter competitivos e atualizados.

A quem não se destina
A acadêmicos e profissionais sêniores que já atuam na área.

Indicado para
Iniciantes
Jovens profissionais

Metodologia
Aulas expositivas com uso de material baseado em bibliografia atualizada, em pesquisas recentes e em outras
publicações.
Programa com 16hs, realizado em dois dias seguidos, das 8 às 17h. O primeiro dia é realizado no Laboratório
Experimental de Varejo da ESPM - Retail Lab - em Sao Paulo, com conteúdos teóricos e atividades práticas.
No segundo dia, o grupo sai a campo, seguindo roteiro pré-definido, para visitar lojas e fazer observações relativas
ao tema do programa.
Será oferecido transporte com saída e retorno na ESPM - Rua Alvaro Alvim, 123. Vila Mariana, São Paulo - SP.

Programa
Aulas expositivas com uso de material baseado em bibliografia atualizada, em pesquisas recentes e em outras
publicações.
Programa com 16hs, realizado em dois dias seguidos, das 8 às 17h. O primeiro dia é realizado no Laboratório
Experimental de Varejo da ESPM - Retail Lab - em Sao Paulo, com conteúdos teóricos e atividades práticas.
No segundo dia, o grupo sai a campo, seguindo roteiro pré-definido, para visitar lojas e fazer observações relativas
ao tema do programa.
Será oferecido transporte com saída e retorno na ESPM - Rua Alvaro Alvim, 123. Vila Mariana, São Paulo - SP.
Segundo dia: Visitas Guiadas (Retail Tour)
7.visitas guiadas (Retail Tour) com duração de oito horas (incluindo o tempo de deslocamento).
8.Inicio as 8h00, término as 17h00.
9.Locais: super e hipermercados, drogarias, petshops, moda e decoração.
Temas a serem observados: vitrines, comunicação de PDV, layout interno, exposição de mercadorias, sistema de
atendimento, nível de sortimento de produtos, imagem de preço, ponto e localização da loja.

Professor(es)
Ricardo Pastore
Prof. Ricardo Pastore
Fundador, Coordenador e Professor do Núcleo de Varejo da ESPM e Retail Lab. Doutorando e mestre em Varejo;
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pós-graduado em Marketing pela ESPM. Graduado em Economia pela PUC-SP. Trinta anos de experiência em
grandes redes varejistas onde atuou como executivo em cargos como diretor de operações, diretor comercial e
diretor geral. Consultor de varejo, atende indústrias e redes de lojas com programas de treinamento e de
consultoria em trade marketing e gestão estratégica de varejo.

Duração
Carga horária:

16h

Datas:

Horários:

23 e 24/1/2018

8h as 17h30

Inscrições
Exclusivamente pelo site da ESPM:

www.espm.br/ferias

investimento
Data de Inscrição:
Até 14 de dezembro:
A partir de 15 de dezembro:

Preço:
R$ 1.510,00
R$ 1.680,00

Cancelamento/Adiamento
POR INICIATIVA DA ESPM: o curso poderá ser cancelado ou adiado por falta de quorum, com 48 horas de
antecedência da data prevista para seu início.
Na hipótese de cancelamento, será devolvido, AUTOMATICAMENTE, 100% do valor pago por meio de depósito na
conta bancária indicada pelo PARTICIPANTE, em até dez dias úteis.
Na hipótese de adiamento, será devolvido MEDIANTE REQUERIMENTO EXPRESSO do participante pelo e-mail
processospossp@espm.br 100% do valor pago, por meio de depósito na conta bancária indicada pelo
PARTICIPANTE, em até dez dias úteis.
A ESPM NÃO SE RESPONSABILIZA POR QUAISQUER OUTROS VALORES QUE EVENTUALMENTE TENHAM SIDO
DESPENDIDOS PELO PARTICIPANTE, SEJA A QUE TÍTULO FOR, TAIS COMO PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS,
COMBUSTÍVEL, HOSPEDAGEM ETC., EM VIRTUDE DO CANCELAMENTO OU ADIAMENTO DO CURSO.
POR INICIATIVA DO PARTICIPANTE: será devolvido 80% do valor pago. O cancelamento deverá ser solicitado pelo email processospossp@espm.br com 24 horas de antecedência do início do curso. O reembolso será efetuado por
meio de depósito na conta bancária indicada pelo PARTICIPANTE, em até dez dias úteis.
Depois deste prazo (24 horas de antecedência do início do curso), não haverá devolução do valor pago.
Também não haverá devolução do valor pago se o (a) participante desistir do curso após seu início.

Certificado
O certificado será fornecido ao final do curso, as pessoas que comparecerem a 75% das aulas. Caso o aluno falte a
última aula, o certificado poderá ser retirado na Secretaria de Pós Graduação: Campus Rodolfo Lima Martensen, a
Rua Joaquim Távora, 1.240 Vila Mariana, de segunda a sexta-feira, das 9h às 20h.
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