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SIGA: MMBAGC15_01 

 

  

1. COORDENAÇÃO   

Luiz Carlos Seixas Sá - Economista (PUC-RJ). Doutorando – ISCTE (Lisboa). Mestre em 

Administração de Empresas (MBA), pela HEC School of Management (França). Mestre em 

Planejamento Organizacional pela FGV-EBAPE, Rio de Janeiro. 

 

2.  FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS   

 

É uma instituição de direito privado, sem fins lucrativos, fundada em 20 de dezembro de 

1944, com o objetivo de ser um centro voltado para o desenvolvimento intelectual do país, 

reunindo escolas de excelência e importantes centros de pesquisa e documentação focados na 

economia, na administração pública e privada e na história do país. 

 

A estrutura acadêmica da FGV é composta por Escolas e Institutos, com grande tradição e 

intensa produção intelectual: 

 

CPDOC - Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil 

Direito SP - Escola de Direito de São Paulo 

Direito Rio - Escola de Direito do Rio de Janeiro 

EAESP - Escola de Administração de Empresas de São Paulo 

EBAPE - Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas 

EESP - Escola de Economia de São Paulo 

EPGE - Escola de Pós-Graduação em Economia 

EMAp - Escola de Matemática Aplicada 

FGV Projetos – Consultoria para organizações públicas e privadas 

FGV Social – Centro de Políticas Sociais 

IBRE - Instituto Brasileiro de Economia 

IDE – Instituto de Desenvolvimento Educacional 

 

3.  INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL - IDE   

 

O IDE foi criado no final de 2003 com o objetivo de coordenar e gerenciar uma rede de 

distribuição única para os produtos e serviços educacionais produzidos pela FGV, através de 

suas Escolas e Institutos.  

Por intermédio de parcerias com diversas universidades da Europa e dos Estados Unidos, os 

alunos dos cursos administrados pelo IDE têm a possibilidade de participar de programas de 

curta, média ou longa duração em universidades estrangeiras. 

4.  CERTIFICAÇÃO  

  

O curso de MBA em Gestão Comercial é certificado pela Escola Brasileira de Administração 

Pública e de Empresas – EBAPE. 

mailto:alphaville.fgv@strong.com.br
http://www.strong.com.br/unidades/osasco/
mailto:osasco.fgv@strong.com.br
http://www.strong.com.br/unidades/osasco/


 

STRONG FGV- Alphaville: STRONG FGV- Osasco: 

Alameda Tocantins, 125, Barueri, SP (11)3711-1000 
Av. Dos Autonomistas, 1400, Osasco, SP 
(11)2789-6161 

alphaville.fgv@strong.com.br ou acesse nossa página: 
www.strong.com.br/unidades/alphaville/ 

osasco.fgv@strong.com.br ou acesse nossa página: 
www.strong.com.br/unidades/osasco/ 

 

2 
 

 

ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE EMPRESAS – 

EBAPE  

 

Criada em Abril de 1952, a Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas da 

Fundação Getulio Vargas (EBAPE/FGV) tem desempenhado importante papel na formação 

de quadros universitários e governamentais no Brasil e em outros países da América Latina e 

África. 

 

Desde seu início, ministra cursos de administração em nível de pós-graduação e 

especialização, bem como mantém um amplo programa de pesquisas e consultoria técnica a 

empresas e entidades do governo. 

  

A EBAPE oferece, juntamente com outras Escolas da FGV, cursos de pós-graduação lato 

sensu através do programa FGV Management. Estes cursos, em diversas especialidades, são 

oferecidos, na modalidade aberta ou para corporações específicas, sob coordenação executiva 

do Instituto de Desenvolvimento Educacional (IDE). 

 

 

 

5. SOBRE O MBA 

 

Líder nacional destacado, presente nas mais importantes cidades brasileiras, o MBA em 

Gestão Comercial da FGV oferece aos participantes o estado da arte sobre teoria e prática, 

que envolvem as decisões comerciais inseridas no contexto da gestão empresarial. Assim, o 

MBA em Gestão Comercial apresenta disciplinas relacionadas à gestão de equipes de vendas 

e consumidores, planejamento e gestão de vendas e métricas de vendas e marketing. 

 

Entre os principais diferenciais exclusivos do MBA, destacamos os seguintes: 

 

✓ Programa inovador, fundamentado na aplicação prática dos conceitos e técnicas modernas 

da Gestão Comercial, utilizados pelas melhores empresas e instituições de ensino no 

âmbito nacional e internacional; 

 

✓ Corpo Docente com aproximadamente 80 professores convidados, sendo 70% Mestres 

e/ou Doutores e os demais Especialistas; 

 

✓ Conteúdo programático atualizado e material didático que contempla: apostilas, livros 

desenvolvidos pelos professores da FGV Management, especialmente para o MBA em 

Gestão Comercial e cases. 

 

✓ Tradição e Marca FGV, seus professores, alunos (cursando e formados), sinônimos de 

qualidade acadêmica e profissional ao longo dos últimos 60 anos. 

 

Este curso é oferecido com estrutura modularizada contemplando entradas anuais de alunos, o 

que proporcionará maior possibilidade de networking e, consequentemente, melhor 

aproveitamento, levando-se em conta uma maior diversidade de competências 
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6. OBJETIVO GERAL 

 

✓ Desenvolver competências que adicionem valor ao desempenho de funções estratégicas 

em áreas ligadas à Gestão Comercial; 

 

✓ Criar um ambiente de debate sobre experiências em torno da realidade das empresas num 

contexto globalizado; 

 

✓ 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. 

 

7. A QUEM SE DESTINA  

  

Este curso destina-se profissionais e gestores da área comercial de empresas públicas e 

privadas, nacionais ou transnacionais, com ou sem finalidade lucrativa; Profissionais da área 

comercial que aspirem cargos executivos em suas empresas e que demandem além de 

experiência profissional, sólidos conhecimentos sobre planejamento de vendas, 

relacionamento com canais de distribuição, gestão da força de vendas e marketing. 

 

8. METODOLOGIA  

  

O programa do curso é conduzido através de aulas expositivas, abordando aspectos 

conceituais e exemplos práticos, incluindo exercícios, discussão dirigida e apresentação de 

casos. 

 

9. AVALIAÇÃO DE APRENDIZAGEM  

  

Os participantes serão avaliados em cada disciplina através de provas individuais, sem 

consulta e trabalhos em grupos, sendo necessária a nota final de 7,0 (sete) em cada disciplina, 

para sua aprovação e certificação. 

 

10. CERTIFICAÇÃO 

 

✓ 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; 

✓ 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; 

✓ Será outorgado pelas universidades internacionais, em seus locais de origem, o 

certificado de participação do respectivo módulo internacional; 

✓ A Fundação Getulio Vargas fará o apostilamento da participação no módulo internacional 

cursado aos alunos que atenderem a todos os critérios de aprovação em ambos os cursos. 
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11. PROGRAMA  

 

MBA em GESTÃO COMERCIAL 

 Aula Inaugural e de Integração 

NÚCLEO GESTÃO DE EQUIPES DE VENDAS E CONSUMIDORES 

1 Comunicação Interpessoal e Corporativa 24 

2 Ética e Sustentabilidade 24 

3 Construção de Equipes de Alto Desempenho 24 

4 Aspectos Legais nas Relações de Consumo 24 

5 Gestão de Pessoas em Vendas 24 

6 Consumo e Processo Decisório de Compra 24 

NÚCLEO PLANEJAMENTO E GESTÃO DE VENDAS 

7 Estratégia de Vendas e Políticas Comerciais 24 

8 Planejamento de Marketing e Vendas 24 

9 Planejamento e Controle de Vendas 24 

10 Administração de Vendas 24 

11 Desenho e Gestão dos Canais de Vendas 24 

12 Formulação da Política Comercial 24 

NÚCLEO MÉTRICAS DE VENDAS E MARKETING 

13 Negociação e Administração de Conflitos 24 

14 Finanças para Gestores 24 

15 E-commerce e Internet das Coisas 24 

16 Gestão da Lealdade dos Clientes 24 

17 Tomada de Decisão 24 

18 Formação e Administração de Preços 24 

CARGA HORÁRIA TOTAL  432 
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12. MÓDULO INTERNACIONAL 

 

CURSO 
CARGA 

HORÁRIA 

Business and Management for International Professionals 

University of California - Irvine 
54 

Public Policy, Finance and Investment Strategies 

University of Chicago - Harris School 
49 

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 

Management of Innovation, Quality, Clusters, International Brands 

and Business – Fondazione CUOA – Centro Universitario 

Organizzazione Aziendale – Vicenza - Itália 

40 

International Business Law 

University of California - Irvine 
54 

Study Abroad in Innovation Management 

School of International Business and Entrepreneurship (SIBE) 

Stuttgart - Alemanha 

80 

Innovation 

University of California – Santa Cruz (Silicon Valley) / Irvine 
54 

 

 

 

13. DESCRITIVO DAS DISCIPLINAS 

 

 Comunicação Interpessoal e Corporativa 

Comunicação humana: elementos, tipos e objetivos. Etapas do processo lógico de 

comunicação. Barreiras à Comunicação humana. Elementos fundamentais da comunicação 

empresarial. Técnicas de apresentação: Estrutura, conteúdo e planejamento. 

 

 Ética e Sustentabilidade  

Ética, moral e valores. Ética e poder nas organizações. Desafios éticos. Responsabilidade 

social e governança corporativa. Sustentabilidade como vantagem competitiva. 
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 Construção de Equipes de Alto Desempenho 

Trabalho em equipe. Equipes de alto desempenho. Gestão de equipes de alto desempenho. 

Estratégias de desenvolvimento de equipes de alto desempenho. 

 

 Aspectos Legais nas Relações de Consumo 

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. 

 

 Gestão de Pessoas em Vendas 

O modelo de gestão por competências. Definição do perfil desejado do profissional da área de 

vendas. Liderança de equipes de vendas. Recrutamento e seleção de vendedores. Treinamento 

e desenvolvimento de vendedores. 

 

 Consumo e Processo Decisório de Compra 

Teorias da racionalidade econômica, comportamental, psicanalítica, social, antropológica e 

cognitivista. Fatores de influência no comportamento de compra. Tipos de compra e processo 

decisório de consumo. O comportamento do consumidor organizacional. Perfil do 

comportamento do consumidor brasileiro. Papéis sociais, personalidades e estilos de vida de 

consumidores na internet. 

 

 Estratégia de Vendas e Políticas Comerciais 

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. 

 

 Planejamento de Marketing e Vendas 

Conceitos e aplicações do marketing. Tendências do marketing no mercado atual. Decisões 

estratégicas de marketing. Decisões táticas de marketing. Marketing interno. Integração entre 

marketing e vendas. 

 

 Planejamento e Controle de Vendas 

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. 

 

 Administração de Vendas 

Implementação das estratégias de vendas. Organização e tamanho da força de vendas. Política 

de remuneração. Avaliação do desempenho e feedback. Supervisão de vendas. 

 

 Desenho e Gestão dos Canais de Vendas 

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. 
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 Formulação da Política Comercial 

Elaboração da política comercial. Mapeamento de melhores práticas. 

  

 Negociação e Administração de Conflitos 

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

Negociação: aspectos substantivos. Negociação: aspectos processuais de execução. 

 

 Finanças para Gestores 

O que é finanças. O processo de criação de riqueza nas organizações. Os objetivos da gestão 

financeira e o seu impacto na gestão empresarial. Noções gerais de contabilidade e o uso dos 

indicadores de desempenho. A matemática financeira como instrumento de medição de valor. 

Fluxo de caixa. Métodos de Avaliação de Projetos de Investimento. 

 

 E-commerce e Internet das Coisas 

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. 

 

 Gestão da Lealdade dos Clientes 

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).  

 

 Tomada de Decisão 

Conceito e tipos de decisão. O decisor. Decisão coletiva. Erros e vieses mais comuns no 

processo decisório. Fases do processo decisório. Ferramentas e técnicas do processo 

decisório. Modelos para tomada de decisão. Razão e intuição na tomada de decisão. 

 

 Formação e Administração de Preços 

O papel do preço na estratégia comercial. O ambiente de negócios. Estratégia competitiva e 

objetivos empresariais. Influência dos fatores mercadológicos na decisão de preços. A 

importância dos custos na formação do preço. Impacto dos custos financeiro e tributário sobre 

o preço. Métodos de definição de preços. Políticas e administração de preços. 
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