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1. COORDENAÇÃO ACADÊMICA   
 

Prof. LUIS CARLOS SEIXAS DE SÁ 
Economista (PUC-RJ). Doutorando – ISCTE (Lisboa). Mestre em Administração de Empresas 

(MBA), pela HEC School of Management - França, sendo o 2º ano realizado na London 

Business School (LBS). Mestre em planejamento organizacional pela FGV - EBAPE. 

Idealizador, professor convidado e há 20 anos Coordenador Acadêmico Executivo dos 

Programas de Pós-Graduação MBA em Marketing; MBA em Gestão Estratégica de Serviços e 

Co-coordenador acadêmico do MBA em Marketing Digital da Fundação Getulio Vargas em 

inúmeras cidades do Brasil. Como executivo, ao longo de 18 anos exerceu a Diretoria 

Executiva de Marketing da Bradesco Seguros; a Gerência Nacional de Vendas da American 

Express e as Gerências de Marketing e Planejamento Estratégico do Citibank. Há 18 anos é 

Sócio-Diretor da SÁ & ASSOCIADOS – Integradora de Conhecimentos Ltda. – empresa 

especializada em Consultoria e Treinamento em Estratégia Empresarial, Marketing e Vendas. 

 
 

2.  FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS   
 

Fundada em 20 de dezembro de 1944, a FGV, instituição de direito privado, 

sem fins lucrativos, nasceu com o objetivo de promover o desenvolvimento 

socioeconômico do Brasil por meio da formação de administradores 

qualificados, nas áreas pública e privada. Ao longo do tempo ampliou sua 

atenção para outras áreas de conhecimento, sendo sempre reconhecida pela 

qualidade e excelência ao produzir e difundir conhecimento por meio de suas 

Escolas e Centros de Pesquisa: 
 

FGV EAESP - Escola de Administração de Empresas de São Paulo 

FGV EBAPE - Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas 

FGV EPPG - Escola de Políticas Públicas e Governo 

FGV EESP - Escola de Economia de São Paulo 

FGV EPGE - Escola Brasileira de Economia e Finanças 

FGV Direito SP - Escola de Direito de São Paulo 

FGV Direito Rio - Escola de Direito do Rio de Janeiro 

FGV CPDOC – Escola de Ciências Sociais 

FGV EMAp - Escola de Matemática Aplicada 

FGV RI - Escola de Relações Internacionais 

Projetos – Consultoria para organizações públicas e privadas 

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, distribuídos por meio de Instituições 

Conveniadas. O Instituto é composto pelo FGV Management, Programa de Pós-
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Graduação; pelo FGV Online, Programa de Ensino a Distância; pelo FGV in company, 

Programa de Cursos Customizados; pela Central de Qualidade e Inteligência de 

Negócios, responsável pela manutenção da qualidade e padrão de excelência FGV, 

em qualquer lugar do país onde os programas do IDE estejam sendo oferecidos; e 

pela Certificação de Qualidade, que compartilha a qualidade do conhecimento e do 

ensino produzidos na FGV com os cursos de graduação em Administração e 

Economia de outras instituições do país.  
 

Por intermédio de parcerias com diversas universidades da Europa, Ásia 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. 
 

Os programas da FGV são oferecidos no ABC Paulista pela Strong: 

 

Campus Almirante 

Rua Almirante Protógenes, 290, Jardim – Santo André 

fgvabc@strong.com.br 
 

Campus Jacarandás 

Av. Industrial, 1455, Jardim – Santo André 

santoandre.fgv@strong.com.br 
 

Campus São Caetano do Sul 

Av. Goiás, 383, 2º Andar – São Caetano do Sul 

saocaetano.fgv@strong.com.br 
 

4433 3222 | 4433 6166 | 3996 5668 

www.strong.com.br  

 
 

4. ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE EMPRESAS – EBAPE 
 

A EBAPE foi criada em abril de 1952, com o apoio das nações unidas, voltada 

inicialmente para o aperfeiçoamento de profissionais do setor público brasileiro, 

e teve um papel pioneiro no ensino universitário ao instituir o primeiro curso 

superior de Administração Pública do país. Com o passar dos anos, expandiu 

sua atuação também para a área de gestão empresarial privada, oferecendo 

uma série de programas de educação continuada, bem como mantém um 

amplo programa de pesquisas e consultoria técnica a empresas e entidades do 

governo. A Escola conquistou credibilidade, legitimidade e uma capacidade 

surpreendente de agregar conhecimento de alto nível aos seus estudantes, 

introduzindo-os em um processo produtivo de excelência. 

 
 

mailto:fgvabc@strong.com.br
mailto:santoandre.fgv@strong.com.br
mailto:saocaetano.fgv@strong.com.br
http://www.strong.com.br/
http://www.strong.com.br/
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5. SOBRE O MBA EM GESTÃO COMERCIAL 
 

Atualmente, a demanda por profissionais capazes de gerenciar ou executar o 

processo de gestão comercial é constante e crescente. Em um mercado 

globalizado, exigente e concorrido, e diante da diversidade de ofertas, o 

consumidor já não é tão fiel a empresas ou marcas. Com isso, empresas que 

não se adaptam a essa nova conjuntura estão fadadas ao fracasso, pois não 

basta ter uma marca, serviço ou produto ancorado em feitos do passado. Faz-

se necessário gerenciar as expectativas e os desejos dos consumidores 

ofertando novos produtos e serviços com valor percebido diferenciado. 
 

O MBA em Gestão Comercial proporciona um completo conjunto de teorias e 

ferramentas que permitirão a obtenção de resultados comerciais dentro de 

princípios éticos e morais, valorizando, de forma permanente, a tomada de 

decisões que contribuam para o atingimento das metas da organização, sem 

abrir mão da sua responsabilidade social. 
 

Os participantes do MBA são estimulados a pensar de maneira sistêmica, de 

forma a compreenderem a complexidade da função vendas e que a integração 

desta com as demais áreas funcionais é fundamental para a obtenção de bons 

resultados comerciais de forma permanente e consistente. Sua metodologia 

combina análise de casos, exercícios, simulações e discussões dirigidas, além 

de utilizar um atualizado referencial teórico para dar substância e concretude 

ao conteúdo apresentado. 

 

6. OBJETIVOS 
 

O MBA em Gestão Comercial tem como principal objetivo capacitar o profissional 

a atuar de forma estratégica na área comercial de uma organização, 

conquistando e fidelizando clientes em um mercado globalizado, dinâmico, 

exigente e concorrido. Você irá adquirir: 

 Competências técnicas, comportamentais e gerenciais que permitam aos 

responsáveis pelas áreas comercial e de vendas, desempenhar as suas 

funções estratégicas e táticas com maior eficiência, eficácia e efetividade; 

 Competências interpessoais para um cenário global de negócios volátil, 

incerto, caótico e ambíguo; 

 Experiências práticas e boas práticas de vendas, considerando a realidade 

comercial das empresas que vivem em um contexto globalizado; 

 Capacidade de inovação nas ações comerciais das suas organizações; 

 Habilidades pessoais e interpessoais que facilitem a liderança de equipes 

de alto desempenho de vendas. 
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7. A QUEM SE DESTINA  
 

Este curso destina-se aos profissionais que desejam ampliar seus 

conhecimentos na área de gestão comercial: 

 Gestores de equipes comerciais, interessados em conhecer tendências 

modernas aplicadas na gestão comercial e, consequentemente, melhorar 

a qualidade das suas decisões relativas ao processo comercial; 

 Profissionais ligados às áreas comercial e de vendas de todos os 

segmentos (consumo, industrial, varejo e serviços), interessados no seu 

desenvolvimento individual e como time; 

 Empreendedores e executivos gerais de empresas que pretendam 

conhecer e extrair mais valor da área comercial das suas organizações; 

 Profissionais indiretamente ligados à área de vendas, mas que desejam 

compreender melhor o impacto da sua área funcional sobre os resultados 

comerciais das organizações (logística, controladoria, finanças, compras e 

outras análogas). 

 
 

8. 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 06/04/2018, do Conselho Nacional de Educação e da Câmara de 

Educação Superior. 
 

O MBA em Gestão Comercial é certificado por uma das melhores instituições de 

ensino do país, que tem grande expressão no cenário educacional: EPABE. 
 

 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; 

 Módulos Internacionais (opcionais): 

o Os principais objetivos desses cursos, são: ganhar a visão internacionalizada 

de negócios, ampliar o networking entre os participantes que são estudantes 

da FGV e executivos de empresas nacionais e multinacionais. Proporcionar a 

troca de informações com os docentes, executivos americanos ou europeus, 

adquirindo, com isso, uma formação acadêmica internacional; 

o Será outorgado pelas universidades internacionais, em seus locais de 

origem, o certificado de participação no módulo internacional respectivo; 

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

internacional cursado, aos alunos que atenderem todos os critérios de 

aprovação em ambos os cursos. 
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9. PROGRAMA 

 

MÓDULO NACIONAL 
MBA em Gestão Comercial 

 DISCIPLINAS  HORAS/AULA 

 Módulo: Gestão de Equipes Comerciais 

1 Administração de Vendas 24 

2 Liderança de Equipes de Alto Desempenho 24 

3 Aspectos Legais nas Relações de Consumo 24 

4 Comunicação Interpessoal e Corporativa 24 

5 Negociação e Administração de Conflitos 24 

6 Workshop em Formulação da Política Comercial 24 

 Módulo: Produtividade em Vendas 

7 Desenho e Gestão Integrada de Canais de Vendas 24 

8 Finanças para não Financeiros 24 

9 Gestão de Tributos 24 

10 Formação e Administração de Preços 24 

11 Economia Comportamental e Tomada de Decisão 24 

12 Workshop em Sales Analytics 24 

 Módulo: Tendências em Gestão Comercial 

13 Fundamento de Gerenciamento de Projetos 24 

14 E-commerce e Internet das Coisas 24 

15 Customer Experience Management e Social Commerce 24 

16 Mídias Digitais e Vendas 24 

17 Big Data para Vendas 24 

18 Workshop de Planejamento de Vendas & Marketing 24 

 
CARGA HORÁRIA TOTAL 432 
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MÓDULOS INTERNACIONAIS [OPCIONAL] 
HORAS/

AULA 

Business and Management for International Professionals 
University of California – Irvine 

54 

Innovation 
University of California – Santa Cruz e Irvine 

54 

Public Policy, Finance and Investment Strategies 
University of Chicago – Harris School 

49 

China Business & Economic Strategies for Managers 
Chinese University of Hong Kong 

40 

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

40 

Management of Innovation. Quality, Clusters, International Brands and Business. 
Fondazione CUOA – Business School – Itália 

40 

Innovation and Entrepreneurship 
School of International Business and Entrepreneurship Stuttgart – Alemanha 

80 

International Business Law 
University of California – School of Law – Irvine 

54 

 

 

10. DESCRITIVO DAS DISCIPLINAS 

 
1. Administração de Vendas 

Implementação das estratégias de vendas. Planejamento e gestão da força de 

vendas. Política de remuneração. Supervisão de vendas. Gestão de conflitos, 

controles e métricas de vendas. 
 

2. Liderança de Equipes de Alto Desempenho 

Conceito e teorias de liderança. Modelos de liderança contingencial. Poder e 

influência nas organizações. Novos modelos de liderança. Liderança de equipes 

de alto desempenho. Pipeline de liderança e desenvolvimento de líderes. Líder-

coach. Inteligência emocional e competências do líder eficaz. 
 

3. 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. 

Regulamentação e marketing para crianças e para adultos. 
 

4. Comunicação Interpessoal e Corporativa 

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

comunicação. Barreiras à comunicação humana. Novas abordagens e tendências 

em comunicação. Comunicação e tecnologia. Comunicação interpessoal: técnicas 

de apresentação. A comunicação corporativa e os seus objetivos. 
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5. Negociação e Administração de Conflitos 

Aspectos conceituais associados ao processo de negociação. Aspectos relacionais: 

hierarquia e status, condicionantes culturais, modelos de estilos e comportamento 

dos negociadores, consenso e relacionamentos. Aspectos substantivos: metas e 

resultados reais, risco e incerteza, qualidade e acordo de níveis de serviço. 

Aspectos processuais de execução: estratégia e estilo do negociador, 

desenvolvimento da negociação, encerramento e implementação do acordo. 

 

6. Workshop em Formulação da Política Comercial 

Elementos essenciais da política comercial. Papel estratégico de vendas. 

Elaboração e apresentação da política comercial. Práticas com estudo de caso. 

 

7. Desenho e Gestão Integrada de Canais de Vendas 

Conceito de canal de marketing. Tipos de intermediários: atacadistas, varejistas, 

distribuidores e agentes facilitadores. Fluxos de canal. Desenho de canal. 

Gestão de canal: seleção, motivação e avaliação dos membros do canal. 

Conflitos de canal. Ações comerciais direcionadas aos canais. Trade Marketing. 

 

8. Finanças para não Financeiros 

O que são finanças. Processo de criação de riqueza nas organizações. Noções 

gerais de contabilidade e o uso dos indicadores de desempenho. Uso da 

matemática financeira como instrumento de medição de valor. Fluxo de caixa. 

Métodos de Avaliação de Projetos de Investimento. Contabilidade gerencial e 

análise de custos. 

 

9. Gestão de Tributos 

Sistema tributário brasileiro. Tributos incidentes no faturamento. Regimes de 

tributação, real, presumido e simples nacional. Tributos e contribuições sobre 

faturamento e lucro. Imposto sobre a renda da pessoa jurídica. 

 

10. 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. 

 

11. Economia Comportamental e Tomada de Decisão 

Campo da economia comportamental. Decisão nas organizações. Julgamentos, 

decisões e racionalidade. Modelo racional de tomada de decisão. Heurísticas e 

vieses. Percepção e vieses perceptuais. Tomada de decisão nas organizações. 

Árvores de decisão. Decisões sob risco e incerteza. 
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12. Workshop em Sales Analytics 

Sales Analytics: conceito e vantagens. Monitoramento de vendas. Gestão de 

equipes pela Sales Analytics. Relatórios e painéis de Sales Analytics. Sistemas 

analíticos de venda. Previsão de tendências e resultados de venda. Métricas de 

Sales Analytics. 

 

13. Fundamentos de Gerenciamento de Projetos 

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. 

 

14. 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. 

 

15. Customer Experience Management e Social Commerce 

Jornada do cliente. Customer experience. Gestão da satisfação dos clientes e 

fidelização. Introdução ao Social Commerce. Criação de ações de Social 

Commerce. 

 

16. Mídias Digitais e Vendas 

Fundamentação sobre mídias digitais. Modelos de negócios digitais. Ferramentas 

mobile de ativação e relacionamento com clientes. Google Ads. SEO – Search 

Engine Optimization. 

 

17. Big Data para Vendas 

Fundamentos de Big Data. Big Data Analytics para apoio a tomada de decisão. 

Aplicações do Big Data em vendas. Big Data para recrutamento e seleção. 

Integração do dado off-line e on-line. 

 

18. Workshop de Planejamento de Vendas & Marketing 

Interseção entre marketing e vendas. Decisões estratégicas do Plano de 

Vendas. Funil de vendas. Decisões táticas do Plano de Vendas. Práticas com 

estudos de caso. 
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