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1. COORDENAÇÃO ACADÊMICA 
 

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

 
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO CURSO 
 

 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. 

 
3. PÚBLICO ALVO 
 

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

 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. 

 

4. CERTIFICAÇÃO 
Será outorgado pela Fundação Getulio Vargas o certificado de Nível Aperfeiçoamento, aos 
participantes que atenderem a todos os critérios de aprovação estabelecidos no regulamento do 
curso. 
 
5. PROGRAMA DO CURSO 

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 E-Commerce e Internet das Coisas 24 

7 Gestão da Lealdade dos Clientes 24 

8 Formulação da Política Comercial 24 

9 Desenvolvimento de Carreira 24 

 CARGA HORÁRIA TOTAL 216 H/A 
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Detalhamento do programa: 
 

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. 

 
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. E-Commerce e Internet das Coisas 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 
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). 

 
 

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. 

 
 

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

Tendências na gestão de carreira. Qualidade de vida e empregabilidade no mundo atual. 
Autoconhecimento e carreira. Intra empreendedorismo 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. 
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