FALCONI promove palestras gratuitas sobre gestão durante
a APAS Show 2018
Após sucesso na edição de 2017, FALCONI retorna à APAS Show com série de
palestras na Arena da Gestão
São Paulo, 07 de maio de 2018 – A FALCONI Consultores de Resultado, uma das
maiores consultorias de gestão do Brasil, promoverá palestras gratuitas sobre gestão
efetiva no varejo durante a APAS Show 2018, maior evento mundial do setor
supermercadista. A consultoria marcou presença na última edição da feira e, devido à
grande procura do público, está de volta este ano com o stand batizado de Arena da
Gestão do Varejo APAS FALCONI.
Com duração de 45 minutos, as palestras serão ministradas por consultores da
FALCONI com ampla experiência e atuação no segmento varejista. Entre os principais
temas estão formas de gerir gastos com eficiência, otimização de processos
comerciais para alavancar vendas e o impacto da cultura da organização nos
resultados da empresa.
“Em um setor de margens apertadas como o supermercadista, os conceitos de gestão
com método podem significar a diferença entre estagnação e crescimento de uma
rede, seja ela pequena ou grande”, afirma Bruno Henrique, sócio da FALCONI e um
dos palestrantes confirmados para a Arena da Gestão do Varejo APAS FALCONI.
Com mais de 30 anos de experiência, a FALCONI apoia as empresas do varejo na
melhoria de seus resultados, capacitando os clientes na aplicação das melhores
práticas de gestão.
“A Arena da Gestão do Varejo APAS FALCONI foi pensada para ser um espaço onde
os supermercadistas podem aprender sobre o método usado pela FALCONI para
gerar resultados”, afirma Alexandre Ribas, sócio da FALCONI. “As principais
alavancas de desempenho que trabalhamos com os nossos clientes serão abordadas
durante as palestras”, completa.

Programação da Arena da Gestão do Varejo APAS FALCONI:

7 de Maio




17h às 17h45 - Gestão efetiva de gastos: chave para o aumento do lucro no
varejo;
18h às 18h45 - O impacto da cultura na percepção dos clientes e no resultado
da organização;
19h às 19h45 - Meritocracia: Como atrair, motivar e reter talentos no varejo;

8 de Maio




17h às 17h45 - Da compra do terreno à inauguração da loja: otimizando
prazos, eliminando atrasos e antecipando as vendas;
18h às 18h45 - Como a otimização dos processos e rotinas comerciais pode
alavancar os resultados no varejo;
19h às 19h45 - Potencializando a Gestão por categorias com o uso de
advanced analytics;

9 de Maio





16h às 17h - Produtividade: Como ter uma operação eficiente e capaz de
entregar os resultados planejados;
17h às 17h45 - Como a otimização dos processos e rotinas comerciais pode
alavancar os resultados no varejo;
18h às 18h45 - Potencializando a Gestão por categorias com o uso de
advanced analytics;
19h às 19h45 - O impacto da cultura na percepção dos clientes e no resultado
da organização;

10 de Maio




16h às 17h - Gestão efetiva de gastos: chave para o aumento do lucro no
varejo;
17h às 17h45 - Produtividade: Como ter uma operação eficiente e capaz de
entregar os resultados planejados;
18h às 18h45 - Meritocracia: Como atrair, motivar e reter talentos no varejo;

Sobre a FALCONI
A FALCONI é a consultoria de gestão líder no Brasil. Fundada pelo Professor Vicente
Falconi, a empresa auxilia as organizações públicas e privadas a alcançarem
resultados excepcionais por meio do aperfeiçoamento da gestão. Atualmente, a
FALCONI conta com uma equipe de cerca de 600 consultores, que trabalham junto
com os clientes na identificação das causas e soluções de problemas. Em 30 anos de
atuação, a consultoria já implementou mais de 5.900 projetos no Brasil e no exterior.
Mais informações para a imprensa:
Rodrigo Garcia: (11)99264-1899 / rodrigo.garcia@maquinacohnwolfe.com
Henrique Barcellos: (11)98089-2311 / henrique.barcellos@maquinacohnwolfe.com

