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1. COORDENAÇÃO ACADÊMICA 
 

Coordenação Acadêmica do Módulo Básico de Gestão 

Prof. ISNARD MARSHALL JUNIOR ‐ Doutor ‐ Universidade Federal do Rio de Janeiro 

Coordenação Acadêmica do Módulo Ênfase Gestão Comercial 

Prof. LUIZ CARLOS SEIXAS DE SÁ ‐ MSc. – HEC School of Management - Paris 

 

2.  APRESENTAÇÃO   
 
 
O MBA em Gestão Empresarial: ênfase em Gestão Comercial foi projetado segundo as mais 

recentes demandas do ambiente empresarial, em multidisciplinaridade. 

O curso aborda uma grande diversidade de conceitos e práticas, essenciais à formação de 

profissionais que buscam agir e intervir no mundo de negócios, cada vez mais globalizado e 

competitivo. 

Este curso tem como foco os profissionais interessados em crescer nas suas posições 

profissionais, aumentando sua visão geral na gestão de negócios.  

 

O participante é incentivado a desenvolver sua capacidade e habilidade para pensar e decidir, 

através de troca de experiência e do trabalho em equipe. 

 

É apresentado de forma estruturada, considerando as diversas áreas do saber importantes 

para uma organização, além de oferecer especificamente uma concentração na área de 

Gerenciamento de Projetos. 

 

3.  OBJETIVOS GERAIS DO CURSO 
 
• Desenvolver uma visão holística das atividades empresariais, focando na criação de valor para a empresa. 

Oferecer conhecimentos técnicos aos alunos para se tornarem gestores líderes, tanto no ambiente 

das organizações nas quais trabalham, quanto no desenvolvimento de negócios próprios. 

• Relacionar o ferramental teórico à prática de gestão, por meio de um jogo de negócios. 

• Trabalhar o autoconhecimento de competências comportamentais para instrumentalizar o aluno a 

elaborar um projeto de carreira. 
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4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO CURSO 

 

Módulo básico de gestão: estrutura curricular comum aos cursos de outras áreas de conhecimento. 

• Desenvolver a visão estratégica do aluno. 

• Desenvolver habilidades básicas de gestão, construindo as competências técnicas fundamentais à 
formação de um líder. 

 

Módulo ênfase: aprofundamento do conhecimento específico de Gestão Comercial. 

• Desenvolver competências que adicionem valor ao desempenho de funções estratégicas em 
áreas ligadas à Gestão Comercial; 

• Desenvolver a capacidade de negociar e inovar, alinhando as estratégias e os processos da área 
de Gestão Comercial às demandas do mercado, adicionando valor aos clientes e à empresa; 

• Aprimorar habilidades pessoas e interpessoais que facilitem a liderança de equipes de vendas; 

• Desenvolver a capacidade de visão estratégica com a finalidade de adotar novas abordagens em 
relação ao mercado; 

• Desenvolver a capacidade de reconhecer competências com a finalidade de construir equipes de 
alto desempenho. 

 

5.  PÚBLICO ALVO 

• Profissionais que tenham concluído a graduação e com, no mínimo, cinco anos de experiência na 
área; 

• Profissionais cujo ponto alcançado em suas carreiras os obriga novos níveis de formação 
acadêmica; 

• Profissionais que desejam ampliar os conhecimentos na área de gestão comercial como forma de 
maximizar o resultado da organização de forma sustentável; 

• Gestores que busquem aperfeiçoar competências relacionadas à liderança de equipes, à visão 
estratégica e às decisões relativas ao processo comercial. 

 

6. CERTIFICAÇÃO     
 

6.1. Os cursos de Pós‐Graduação Lato Sensu, MBA, nível Especialização da Fundação Getulio 
Vargas atendem às determinações da Resolução do CNE/CES nº 1 de 08/06/2007, do Conselho 
Nacional de Educação e da Câmara de Educação Superior. 
 
6.2. Será outorgado pela Fundação Getulio Vargas o certificado de “Curso de Pós‐Graduação 
Lato Sensu, MBA em Gestão: Comercial, Nível Especialização” aos participantes que 
atenderem a todos os critérios de aprovação estabelecidos no regulamento do curso do 
módulo nacional. 
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6.3. Será outorgado pela Universidade da Califórnia ‐ Irvine, o certificado de “Business and 
Management for International Professionals” aos participantes deste módulo internacional. 
 
 
6.4. Será outorgado pela Universidade de Chicago o certificado de “Public Policy, Finance and 
Investiment Strategies” aos participantes deste módulo internacional 
 
 
6.5. Será outorgado pelo Instituto para o Desenvolvimento da Gestão Empresarial ‐ INDEG / 
Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa ‐ ISCTE Business School ‐ Lisboa, o 
certificado de “Gestão de Negócios” aos participantes deste módulo internacional 
 
 
6.6. Será outorgado pela Universidade Chinesa de Hong Kong, o certificado de “China Business 
& Economic Strategies for Managers” aos participantes deste módulo internacional. 
 
6.7. Será outorgado pela Fundação Getulio Vargas o certificado de “Curso de Pós‐Graduação 
Lato Sensu, MBA Executivo Internacional Gestão: Comercial, Nível Especialização”, aos 
participantes que atenderem todos os critérios de aprovação do módulo nacional e 
internacional. 
 
 
7. TCC – Trabalho de Conclusão de Curso 

 
Trabalho de final de curso, de caráter obrigatório, que deverá ser apresentado pelos alunos, 
baseados na integração de diversas disciplinas e alinhado com os objetivos do programa em 
questão. 

 
 

Os alunos deverão realizar, individualmente, o trabalho de conclusão de curso (TCC), seguindo 
as regras da ABNT/ FGV. Tal trabalho deverá ser aplicado à realidade profissional do aluno. O TCC 
deverá ser constituído de 3 (três) partes: Introdução, corpo do trabalho e conclusão. 
 
 
A orientação do TCC será definida pelo coordenador acadêmico seguindo o Regulamento do MBA. O 
professor orientador será indicado, pela FGV, até a data do início da orientação do TCC. 
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Jogos de Negócios 

Módulo Ênfase 

 

Elaboração de TCC 

 
 

8. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO 

Os professores que farão a correção do TCC seguirão os seguintes critérios: Estruturação e 
formatos de apresentação; desenvolvimento do trabalho e qualidade das pesquisas realizadas; 
referências e bibliografia; sequência lógica: introdução, desenvolvimento do trabalho e conclusão 
coerentes com a proposta do trabalho. Prazo de entrega. 

 
 

9. PRAZO E FORMA DE ENTREGA 

O TCC deverá ser entregue em uma via digital (em CD ou DVD) as folhas de assinaturas deverão 
ser entregues impressas fisicamente e assinadas, na secretaria acadêmica da unidade. O prazo 
de entrega será definido de acordo com o quadro sinótico da turma e o regulamento do MBA. 
 
 
10. DOCUMENTOS BASE 

Norma de Padronização da Apresentação de TCC em vigor. 
 

 

 

 
MÓDULOS 

Módulo Básico de Gestão 192 h/a 

Fechamento 24 h/a 

Módulo de Ênfase 192 h/a 

Fechamento 24 h/a 
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A FGV se reserva o direito de, excepcionalmente, alterar a programação do curso, sem prejuízo da carga 

horária e da qualidade 

 

 MÓDULO TCC  

1 Elaboração de TCC 0 

 

MÓDULOS   INTERNACIONAIS  

Business and Management for International Professionals 
University of California - Irvine 

54 

Finanças e Políticas Públicas 
University of Chicago - Harris School 

32 

Gestão de Negócios 
Instituto para o Desenvolvimento da Gestão Empresarial- ISCTE /INDEG - Lisboa 

40 

China Business & Economic Strategies for Managers 
Asia‐Pacific Institute of Business – Chinese University of Hong Kong 

40 

 

MÓDULO NACIONAL 

MBA em Gestão: Comercial 

 MÓDULO BÁSICO DE GESTÃO HORAS /AULA 

1 Gestão de Pessoas 24 

2 Negociação e Administração de Conflitos 24 

3 Fundamentos de Gerenciamento de Projetos 24 

4 Gestão Estratégica 24 

5 Economia Empresarial 24 

6 Matemática Financeira 24 

7 Contabilidade Financeira 24 

8 Marketing 24 

 MÓDULO DE FECHAMENTO   

1 Jogos de Negócios   24 

 MÓDULO ÊNFASE  

1 Estratégias de Vendas e Políticas Comerciais 24 

2 Planejamento e Controle de Vendas 24 

3 Administração de Vendas 24 

4 Desenho e Gestão dos Canais de Vendas 24 

5 Aspectos Legais nas Relações de Consumo 24 

6 Marketing no Ambiente Digital 24 

7 Gestão da Lealdade dos Clientes 24 

8 Formulação da Política Comercial 24 
   

 MÓDULO DE FECHAMENTO   

1 Desenvolvimento de Carreira 24 

  

CARGA HORÁRIA TOTAL 432 
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Detalhamento do MÓDULO BÁSICO DE GESTÃO 
Disciplina Carga horária 

1. Gestão de Pessoas 24 h/a 
Ementa:  

Condicionantes externos e as mudanças organizacionais. Tendências da gestão organizacional 
contemporânea. Alinhamento dos interesses corporativos e individuais. Comportamento 
humano na organização. 

 
Disciplina Carga horária 

2. Negociação e Administração de Conflitos 24 h/a 
Ementa:  

Aspectos conceituais associados ao processo de negociação. Negociação: aspectos 
relacionais. Negociação: aspectos substantivos. Negociação: aspectos processuais de 
execução. 

 

Disciplina Carga horária 
3. Fundamentos de Gerenciamento de Projetos 24 h/a 
Ementa:  

Histórico e conceituação de projeto, programa e gerência de projeto. Caracterização do ciclo de 
vida e processos de um projeto. Introdução as áreas de conhecimento segundo o PMI (Project 
Management Institute). Integração entre áreas de conhecimento e processos. Estruturas 
organizacionais para gerenciamento de projetos. Características desejáveis no Gerente de 
Projetos. 

 
Disciplina Carga horária 

4. Gestão Estratégica 24 h/a 
Ementa:  

A evolução do pensamento estratégico. Administração estratégica e alinhamento. 
Referenciais estratégicos Análise do ambiente interno e externo. A formulação da estratégia 
competitiva. Objetivos estratégicos. O balanced scorecard (BSC). 
 

 

Disciplina Carga horária 
5. Economia Empresarial 24 h/a 
Ementa:  

A teoria da oferta e da demanda. Os mercados competitivos e não competitivos. A 
mensuração da atividade econômica pela ótica da produção e dos preços. As políticas 
monetária e fiscal e estabilização da economia. 

 

Disciplina Carga horária 
6. Matemática Financeira 24 h/a 
Ementa:  

Relações fundamentais e taxa de juros. Regime de juros simples e de juros compostos. 
Séries Uniformes de pagamento. Sistemas de amortização de dívidas. Desconto de títulos e 
duplicatas. VPL e TIR 
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Disciplina Carga horária 
7. Contabilidade Financeira 24 h/a 
Ementa:  

A contabilidade e o sistema de informação contábil. Estrutura das demonstrações contábeis. 
Método das partidas dobradas. Regime de caixa e regime contábil de competência. Análise 
econômico-financeira das demonstrações contábeis. 

 

Disciplina Carga horária 
8. Marketing 24 h/a 
Ementa:  

Conceitos e definições básicas de Marketing. Comportamento do consumidor. Segmentação e 
posicionamento de mercado. Mix de Marketing frente ao mercado: produto, preço, distribuição e 
comunicação. Influência da tecnologia nas estratégias de Marketing. Tendências de Marketing: 
Marketing Digital e Métricas de Marketing. 

 

Detalhamento do MÓDULO FECHAMENTO 

Disciplina Carga horária 
1. Jogos de Negócios 24 h/a (carga horária fixa) 
Ementa:  

Aplicações dos conhecimentos aprendidos ao longo do curso em atividades que simulem 
situações reais do cotidiano da atividade empresarial. Decisões de estratégia, de marketing e os 
aspectos comerciais. Decisões relativas aos aspectos operacionais e da gestão de pessoas. 
Decisões no âmbito da gestão econômico-financeira. 
 

 

Detalhamento do MÓDULO ÊNFASE 

Disciplina Carga horária 
1. Estratégias de Vendas e Políticas Comerciais 24 h/a 
Ementa:  

Análise do mercado. Matriz SWOT e postura estratégica. Estratégias de crescimento. 
Estratégias de competição. Estratégias de inovação. Estratégias de comercialização. Papel e 
elementos da política comercial. Elaboração da política comercial. 

 

Disciplina Carga horária 
2. Planejamento e Controle de Vendas 24 h/a 
Ementa:  

Previsão de vendas. Objetivos e metas de vendas. Controle das atividades de vendas. 
Controle da rentabilidade das contas. Métodos quantitativos e qualitativos de 
administração comercial. Orçamento de vendas. 
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Disciplina Carga horária 
3. Administração de Vendas 24 h/a 
Ementa:  

Implementação das estratégias de vendas. Organização e tamanho da força de vendas. 
Política de remuneração. Avaliação do desempenho e feedback. Supervisão de vendas. 

 

Disciplina Carga horária 
4. Desenho e Gestão dos Canais de Vendas 24 h/a 
Ementa:  

Conceito de canal de marketing. Tipos de intermediários. Fluxos de canal. Desenho de canal. 
Gestão de canal. Conflitos de canal. Ações comerciais direcionadas aos canais. 

 

Disciplina Carga horária 

5. Aspectos Legais nas Relações de Consumo 24 h/a 

Ementa:  

Histórico das relações de consumo. Princípios e conceitos. Política nacional das relações de 
consumo. Direitos básicos. Responsabilidade civil. Prevenção e reparação de danos. Decreto 
7962/13 e aplicação nas relações de consumo. 

 

 

Disciplina Carga horária 
6. Marketing no Ambiente Digital 24 h/a 
Ementa:  

A Internet e os Negócios. Multiplicação das operações One Stop Shop e o uso da precificação 
dinâmica em larga escala. O paradigma da computação em nuvem como suporte à nova era 
do varejo. Conceitos, plataformas e estratégias para E-Commerce.  
Tendências em E-Commerce. 

 

 

Disciplina Carga horária 
7. Gestão da Lealdade dos Clientes 24 h/a 
Ementa:  

O processo evolutivo do novo paradigma relacional. As limitações do marketing 
transacional. A evolução do mercado (tecnologia, preferências, hábitos). A construção de 
valor através do relacionamento. A importância estratégica da longevidade e da retenção. 
Fidelização e lealdade. Fatores que estimulam e influenciam a fidelização e a lealdade, 
qualidade, satisfação, confiança e comprometimento. Mensuração e aprimoramento da 
satisfação do cliente. CRM e Social CRM. Ferramentas de CRM. Implantação de CRM. 
Multicanalidade (omni-channel). Customer experience, database marketing. Métricas de 
Mensuração da Lealdade (Churn Rate, LTV, NPS, CES). 
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Disciplina Carga horária 
8. Formulação da Política Comercial 24 h/a 
Ementa:  

Formulação da política comercial. Integração dos elementos do plano de vendas. 
Implementação da política comercial. Elaboração e apresentação da política comercial. 
Mapeamento das melhores práticas. 

 

 

Detalhamento do MÓDULO FECHAMENTO 

 

Disciplina Carga horária 
1. Desenvolvimento de Carreira 24 h/a 
Ementa:  

Tendências na gestão de carreira. Qualidade de vida e empregabilidade no mundo atual. 
Autoconhecimento e carreira. Intraempreendedorismo como diferencial competitivo. Ética e carreira 
no contexto globalizado. Gestão de networking. Marketing Pessoal. Gestão de conflitos de 
interesses. Modelo de Negócios Pessoal Business Model You. 

 

 

Detalhamento do MÓDULO: Elaboração de TCC 

 

Disciplina Carga horária 
1. Orientação de TCC - Comercial - 
Ementa:  

Princípios da metodologia científica para elaboração de trabalhos acadêmicos. Métodos de 
pesquisa. Técnicas básicas para pesquisa bibliográfica. Uso de padrões de referência (ABNT). 
Elaboração de anteprojetos, projetos e trabalhos finais de produção acadêmica. Plano do TCC 
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