
CURSO
GERENTE DE
SUPERMERCADO 5.0

Início dia 12 de julho de 2020

Inscrições: www.sympla.com.br

Inscrições abertas
2ª turma

Realização:



78 horas de conteúdo39  encontros de duashoras 
Às segundas, terças equartas

Aulas em plataformaon-line
Experientes
especialistas do
Brasil
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desenvolvimento para gestores
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Com o objetivo de suprir a necessidade do mercado em contar com profissionais qualificados
de alta performance, e fornecer ampla visão do cenário de atuação, surgiu a ideia do curso.

Gerente de Supermercado 5.0 será ministrado por experientes profissionais especialistas no
assunto, e terá como diferencial a ênfase na formação operacional, e não na gestão
administrativa, como quase todos os cursos de varejo no mercado. 

 O gerente geral deve ser um generalista, ou seja, conhecer os diversos setores da loja e suas
especificidades. É comum que tal conhecimento só seja adquirido com muitos anos de
trabalho. Somente alguns profissionais tiveram a oportunidade de estagiar por um período em
todas as áreas da loja. 

O curso gerente de supermercado 5.0 vem suprir essa demanda e complementar a formação
de gerentes ou futuros gerentes de supermercados, hipermercados, atacarejos, mercadinhos,
etc.



 
 

Profissionais com nível superior ou curso
médio, com ao menos dois anos atuando em
cargos de chefia em lojas de alimentos.
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idealizadores e
coordenadores

 

Marcos Escudeiro MSc Marcelo Ramalho MSc
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A Neoconnection surgiu em 2017 com a missão de conectar pessoas ao
conhecimento. A sua visão é aproximar talentos através de eventos que
propiciem crescimento e aprendizado.

O objetivo é gerar transformação e Inspirar pessoas a serem o melhor que
podem ser, tanto no desempenho profissional e de seus negócios como na
vida pessoal.

Por meio dos seus cursos e eventos, a Neoconnection quer agregar
conhecimento, trazendo o melhor conteúdo e os palestrantes renomados,
conectados com as tendências do mercado, para que o público e as
empresas
possam, por meio dessas informações privilegiadas, melhor o seu
desempenho.



o CURSO
O curso contempla as principais áreas de atuação 
de um Gerente Geral de operação de loja

Higiene e Manipulação de Alimentos
Sistemas modernos de embalagens
para alimentos
Gestão de Equipes
Gestão de Riscos, prevenção de perdas,
desperdício de alimentos
Gestão de resíduos
Imprensa e relacionamento com a
comunidade
Infraestrutura de TI
Pesquisas de localização, marca e
consumidor
Ambientação e comunicação na loja
Legislação Trabalhista na loja

Legislação do Consumidor
Lei Geral de Proteção de Dados
Frios
Panificação
Vinhos
Café
Açougue e demais proteínas in natura
Hortifruti
Queijos
Rotisseria
Infraestrutura e manutenção predial, elétrica e
refrigeração
Demonstração de resultados



especialistas

Marcos Escudeiro MSc

 

Mais de 40 anos de experiência no mercado de consumo, tendo sido responsável pela gestão
que levou por 5 anos o SUPERMERCADO CÂNDIA à maior venda por m² do Brasil no início dos
anos 90.
Participou no turnaround do GRUPO PÃO DE AÇÚCAR, como Diretor Executivo responsável
pela bandeira EXTRA.
Foi apontado como um dos “Vencedores 1993” pela Revista EXAME (Jan/94).
Participou da concepção e operação de startup das empresas: ATACADO VILA NOVA (hoje
TENDA ATACADO), ECON SUPERMERCADOS (private equity do Bank of America),
NOSSOSUPER (primeira rede de supermercados de Angola para o Governo de Angola), HOME &
COOK (Grupo SEB).
Participou como diretor da expansão da rede Outlet Premium Brasil.
É mestre em Gestão da Competitividade FGV-EAESP.
Cursou especialização para Presidentes de empresas na FGV-EAESP em convênio com a YPO -
Young Presidents’ Organization: “Crescimento e Turnaround: A Perspectiva do Presidente” e
“Marca e Identidade”.
Completou curso para Conselho de Administração – IBGC – Instituto Brasileiro de Governança
Corporativa.
Graduado em Comunicação Social – Marketing pela ESPM – Escola Superior de Propaganda e
Marketing. 



Juliana PiaiOsair Ribeiro 
da Silva

Eduardo dos Santos
Araújo

Clóvis Almeida Fábio Caldas

especialistas

Marcelo Ramalho MSc

Professor FGV • USP •Esalq • BSP • Autor • Consultor • Palestrante

Mestre em Gestão para a Competitividade pela FGV EAESP
Mestrando pela Universidade Fernando Pessoa – Portugal
Administrador de empresas, International MBA em Marketing – Ohio University – FGV; China &
Brazil The Future Program – China – Shanghai Jiao Tong University; Financial Mathematics –
FGV; Consultant Thompson certificate; Retail – EUA - Youngstown State University – FIA
Especialista em educação corporativa para grandes empresas com Instituições e Consultorias
internacionais
Especialista em programas e palestras de inovação, marketing, empreendedorismo, design
thinking, planejamento estratégico e temas relacionados à motivação de equipes
Consultor empresarial de marketing, planejamento estratégico e inovação
Professor da Fundação Getúlio Vargas e USP Esalq, Business School São Paulo, entre outros
programas e Instituições;
Atuou em diversas empresas e clientes como Bradesco, Stihl, Massey Ferguson, Cless, Yamaha,
Obramax, Thompson Management Horizons, Deloitte, Condor Tecnologias não Letais, Kenwood,
Xerox, RIC Record, Laureate International Universities. Gasparin, Veneto Gelato, Aquarius
Panificadora. JC Group, Oxford University Press Brasil



INSCRIÇÕES

 
Vagas limitadas!

www. .com.br

https://www.sympla.com.br/curso---gerente-geral-de-supermercado-50__1143174
https://www.sympla.com.br/curso---gerente-geral-de-supermercado-50__1143174


PROMOÇÃO

 
Contato: 
Maria Almeida Garcia 
(41) 99109-7011


