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Prezado (a) Sr. (a.), 

 

Agradecemos seu interesse em nossos programas de ensino e lhe cumprimentamos pela 

iniciativa de buscar o seu aperfeiçoamento profissional.  

 

Você está recebendo o programa do curso de MBA Gestão Comercial da Escola de Negócios e 

Seguros. Nele você encontrará todas as informações sobre o curso e outros detalhes, como 

período de realização, horário, local e procedimentos para efetivação de sua matrícula.  

 

As inscrições devem ser realizadas através do nosso site e a nossa equipe dará prosseguimento 

às atividades necessárias de confirmação de matrícula. 

 

 

                                                                    Atenciosamente, 

 

Mario Couto Soares Pinto 

DIRETOR DE ENSINO SUPERIOR 

www.ens.edu.br/mba
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A ESCOLA DE NEGÓCIOS E SEGUROS (ENS) 

 

Fundada em 1971, a Escola de Negócios e Seguros (ENS) tem a missão de desenvolver o 

mercado de seguros por meio da geração e difusão de conhecimento e da capacitação de 

profissionais. Atuando dentro do modelo da educação continuada, a Instituição atende às 

necessidades dos profissionais brasileiros, ajudando-os a enfrentar um mercado com forte 

competitividade. 

 

Desde a sua criação, a ENS vem contribuindo com o desenvolvimento da indústria do seguro ao 

oferecer programas educacionais, apoiar pesquisas técnicas, publicar vasta gama de títulos e 

promover eventos. Nesse período, também vem se notabilizando pela troca de experiências 

com instituições de ensino do Brasil e exterior, ao estabelecer convênios de cooperação técnica. 

 

Em 2005, obteve parecer favorável do Ministério da Educação – MEC para ministrar, no Rio de 

Janeiro, o Bacharelado em Administração de Empresas com Linha de Formação em Seguros e 

Previdência, o primeiro do País com essas características. Assim, a ENS confirmou seu 

comprometimento com a alta qualificação de profissionais para um setor que vem se tornando 

cada vez mais complexo. 

 

Presente em mais de 60 localidades de todas as regiões do Brasil, por meio da atuação de duas 

coordenações regionais (Rio de Janeiro e São Paulo) e de parcerias com outras instituições, a 

ENS atende a mais de 40 mil alunos e participantes por ano, em cursos e outros programas 

educacionais, presenciais e online. Consegue, assim, manter e expandir o elevado padrão de 

qualidade que é sua marca, bem como ratificar sua condição de maior e melhor escola de 

seguros do Brasil. 

 

APRESENTAÇÃO DO CURSO 

 

O MBA em Gestão Comercial da ENS visa atender a uma demanda crescente de capacitação e 

desenvolvimento de profissionais da área comercial, face às novas exigências e expectativas dos 

clientes e consumidores, motivadas pelo avanço exponencial das novas tecnologias de 

informação e comunicação em um contexto de acirramento da concorrência, nos âmbitos local 

e global. 

Sendo assim, os profissionais da área comercial são aqueles que têm grande responsabilidade 

de trazerem para as empresas resultados em Vendas e Lucratividade, a partir de princípios éticos 

alinhados com os valores, estratégias, metas e responsabilidade social das organizações. 

 

Espera-se que ao longo do curso o participante aprimore: 
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• O seu conhecimento de temas relacionados à evolução da Gestão Comercial, a partir 

das melhores práticas existentes nas empresas brasileiras e internacionais e instituições de 

ensino; 

 

• O seu networking e as trocas de experiências entre os participantes com diferentes 

backgrounds e vivências organizacionais e também com os professores; 

 

• O seu conhecimento da Gestão Comercial inseridas no contexto da Gestão Empresarial. 

Além de temas técnicos específicos da Gestão Comercial, o participante obterá conhecimentos 

de estratégia, marketing, finanças, liderança e gestão de pessoas que o prepararão para uma 

carreira bem-sucedida em Gestão Comercial. 

 

• A sua capacidade de inovação buscando novas soluções para as suas empresas e que 

aumentem a produtividade e rentabilidade da área comercial e a sustentabilidade dos negócios. 

 

O MBA em Gestão Comercial será conduzido por profissionais de grande renome nacional 

atuantes no mercado com larga experiência profissional e elevada qualificação acadêmica. 

 

Ao término do MBA o aluno terá a possibilidade de desenvolver um Projeto Comercial inovador 

de grande valia para a empresa em que atua ou para o desenvolvimento do seu próprio negócio.   

 

 

PÚBLICO-ALVO 

 

O curso é voltado para profissionais que tenham uma formação superior e atuem nos mais 

diversos segmentos de mercado, que queiram aprofundar os seus conhecimentos em Gestão 

Comercial e que ambicionem avançar a sua carreira ou desenvolver o seu próprio negócio de 

forma efetiva e consistente. 

 

REQUISITOS 

 

Graduação completa. 

 

MÉTODO DE ENSINO 

 

Ao longo do curso os participantes serão instigados a aprimorar suas habilidades de gestão 

comercial e de negócios, em um ambiente de aprendizagem vibrante. O curso tem um formato 

de ensino que contempla etapas conceituais e práticas. Além das exposições dialogadas entre 

Professor-Alunos, os participantes trocarão experiências e aprendizados, engajando-se na 

discussão de cases, apresentações, debates e outras dinâmicas que favorecerão e 

desenvolvimento de novos insights e o aprimoramento do conhecimento. 
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ESTRUTURA CURRICULAR 

 

O MBA em Gestão Comercial tem duração aproximada de 18 meses e contempla 432 horas/aula 

presencias, distribuídas em 18 disciplinas de 24h/a, sendo 2 disciplinas realizadas a distância.  

Essas disciplinas estão contidas em 4 grandes módulos, a saber: 

 

Módulos  Disciplinas C/H 

GESTÃO ESTRATÉGICA E 

LIDERANÇA DE EQUIPES 

Gestão Estratégica 24h/a 

Gestão de Relacionamento e Customer Experience Management 24h/a 

Gestão Estratégica do Portfólio de Clientes 24h/a 

Gestão de Pessoas 24h/a 

Liderança e Formação de Equipes de Alta Performance 24h/a 

Negociação e Administração de Conflitos 24h/a 

     

GESTÃO FINANCEIRA-   

COMERCIAL 

Finanças Empresarias 24h/a 

Custos e Formação de Preços de Produtos e Serviços 24h/a 

Gestão de Compras e de Fornecedores 24h/a 

Administração e Métricas de Vendas 24h/a 

Planejamento e  Orçamento de Vendas 24h/a 

     

GESTÃO DE CANAIS E 

MARKETING 

Gestão da Distribuição Integrada Multicanal 24h/a 

E-Commerce e Plataformas de Negócios 24h/a 

Comunicação Integrada de Marketing na Era Digital 24h/a 

Direito das Relações de Consumo 24h/a 

Marketing de Negócios Varejistas 24h/a 

     

JOGOS E PROJETO 

COMERCIAL  

Jogos de Negócios 24h/a 

Projeto Comercial 24h/a 
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AVALIAÇÃO 

 

Para ter direito à certificação, o aluno deverá cursar com assiduidade e ser aprovado, 

obrigatoriamente, em todas as disciplinas do curso.  

 

São critérios essenciais para aprovação: 

 

a) Notas mínimas de 7,0 (sete) para cada disciplina; 

b) Frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento). A frequência será apurada no 

total da carga horária do Curso, devidamente registrada em diários de classe.  

 

As avaliações de rendimento escolar serão realizadas por meio de prova escrita e/ou por 

trabalho.  

 

COORDENAÇÃO ACADÊMICA 

 

Profa. VeraClau Waissman - Mestre em Administração Pública (FGV/RJ) e Economista 

(FAAP/SP), sócia-diretora da BZ Duzer Soluções Estratégicas, empresa de consultoria 

especializada em planejamento empresarial, branding, marketing, comunicação e 

sustentabilidade corporativos.  Como executiva atuou em indústrias de papel e celulose, 

farmacêutica, óleo & gás e turismo & gastronomia. Atuou ainda em consultorias para bancos, 

ONG’s e artes. É como professora convidada de diferentes instituições desde 1995, em 

disciplinas associadas à Comunicação; Marketing; Estratégia; Planejamento e Turismo. Coord. e 

co-autora do livro Estratégias de Comunicação em Marketing (2011) e co-autora do livro 

Comunicação Integrada de Marketing (2010), ambos pela editora  FG. 

 

 

EMENTAS DAS DISCIPLINAS 

 

MÓDULO DA GESTÃO ESTRATÉGICA E LIDERANÇA DE EQUIPES 
 
1. GESTÃO ESTRATÉGICA 
 
Ementa 
A gestão estratégica no novo milênio. Diretrizes estratégicas. Análise do ambiente externo: 
cenários, oportunidades, ameaças e o ambiente competitivo.  Análise do ambiente interno. 
Forças e fraquezas. Aplicação das principais ferramentas estratégicas. Matriz SWOT. 
Desenvolvimento de estratégias. Inovação pelo Oceano azul. O Balanced Scorecard (BSC).  
 
Objetivos 

 Esta disciplina tem por objetivo transmitir conceitos para permitir aos participantes 
pensarem e agirem estrategicamente, formulando estratégias competitivas, no âmbito 
do Planejamento Estratégico e Financeiro; 
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 Proporcionar uma “visão do planejamento estratégico” e sua aplicação aos profissionais 
de diferentes áreas; 

 

 Desenvolver nos participantes do curso capacidade de uso das principais ferramentas 
da gestão estratégica; 

 

 Dotar os profissionais de capacidade para efetuar análise ambiental de negócios, 
identificar oportunidades, administrar ameaças, potencializar os pontos fortes e 
controlar os pontos fracos da organização. 

 
 
Conteúdo Programático 
1. Administração estratégica e alinhamento / Alinhamento estratégico / Gestão estratégica e 
governança corporativa; 

2. Diretrizes estratégicas / Missão da organização / Visão e valores da empresa; 

3. Análise do ambiente externo / Ambiente geral / Ambiente operacional (oportunidades e 
ameaças) / Ambiente competitivo; 

4. Análise do ambiente interno / Recursos, capacidades e competências essenciais / Forças e 
fraquezas / Fatores críticos de sucesso / Análise SWOT. 

5. Formulação de estratégia competitiva / Estratégias competitivas genéricas e cadeia de valor 
/ Matriz: grid de expansão produto/mercado – Ansoff / Estratégia do Oceano Azul; 

6. Objetivos e plano de ação / Objetivo organizacional e suas características / Etapas de 
implementação do plano de ação / 5W2H; 

7. Inovação pelo Oceano azul / Os 6 princípios / As 4 ações / Os 3 níveis de não clientes;  

8. Balanced Scorecard - BSC / A perspectiva financeira, do cliente, interna e da aprendizagem / 
Integração das medidas do BSC à estratégia da empresa. 

 
Bibliografia Recomendada 
DUTRA, Ademar... [et al.]. Estratégias: formulação, implementação e avaliação: o desafio das 
organizações contemporâneas. São Paulo: Saraiva, 2010; 

HARVARD BUSINESS REVIEW, Planejamento estratégico, Rio de Janeiro: Elsevier, 2013; 

HITT, Michael A. et al. Administração Estratégica. 8ª.ed. São Paulo: Cengage Learning, 2014. 

JOHNSON, Gerry et al. Fundamentos de Estratégia. 1ªed. Porto Alegre: Bookman, 2011; 

MINTZBERG, Henry et al. Safári de estratégia: Conceitos, contextos e casos selecionados. 2.ed. 
Porto Alegre: Bookman, 2010. 

 
2. GESTÃO DO RELACIONAMENTO E CUSTOMER EXPERIENCE MANAGEMENT  
 
Ementa 
Conceitos de Satisfação versus Lealdade; Customer Experience e Customer Success; 
Restruturação dos canais de Relacioanemnto; Customer Journey 
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Mapping. 
 
Objetivo 

Conhecer, determinar e utilizar estratégias, princípios e práticas relacionadas à Gestão do 
relacionamento e experiência dos Clientes. 
 
Conteúdo Programático 
Conceitos e diferenças entre satisfação e lealdade. Escala de lealdade. Tendências nacionais e 
mundiais que afetam os clientes e o marketing. Customer Experience e Customer Success. A 
conexão emocional com os clientes. Casos de mudança de cultura e governança baseadas no 
CX. Reestruturação dos canais de relacionamento. Modelo Emocional de Relacionamento com 
Clientes (MERC). Framework das 7 funções do Marketing de Relacionamento. CRM. Customer 
Journey Mapping na prática. Transformando emoções dos Clientes. Metodologia 7 passos + 6 
camadas (CJM). Cultura CX e Índice de Foco no Customer Experience – IFCX. Competenciograma 
da equipe. Planejamento do Projeto de ações CX. Indicadores e Valores. Perfil de líderes CX.  
 
Bibliografia Recomendada 
MADRUGA, ROBERTO. Gestão do Relacionamento e Customer Experience, a revolução na 
experiência do cliente, Editora  FGV, 1ª. Edição, 2018. 

PEPPERS, Don; ROGERS, Martha. Managing Customer Experience and Relationships: a Strategic 
Framework. 3rd Edition. Hoboken, New Jersey, 2017. 

KOTLER, Philip; KARTAJAYA, Hermawan; SETIAWAN, Iwan. Marketing 4.0 – Mudança do 
Tradicional para o Digital. Conjuntura Actual Editora, 2017. 

SILVA, Fabio Gomes; ZAMBOM, Marcelo Socorro. Gestão do Relacionamento com o Cliente. 
Editora Thomson Pioneira, 2015. 

WILLIAMS, David S. Connected CRM: Implementing a Data-Driven, Customer-Centric Business 
Strategy. Editora Wiley, 2014 

CRESCITELLI, Edson, BARRETO, Iná Futino. Marketing de Relacionamento: como implantar e 
avaliar resultados. Editora Pearson, 2011 

KOSTOJOHN, Scott; PAULEN, Brian; JOHNSON, Mathew. CRM Fundamentals. 1st Edition, Editora 
Apress, 2011. 

GUPTA, Sunil; LEHMANN, Donald R. Gerenciando Clientes como Investimentos. Editora Wharton 
School Publising, 2006 

BARNES, James G. Segredos da Gestão pelo Relacionamento com Clientes – CRM. Editora 
Qualitymark, 2002. 

 
3. GESTÃO ESTRATÉGICA DO PORTFOLIO DE CLIENTES  
 
Ementa 
Vendas na Estratégia da Organização; Inteligência em vendas com foco do cliente (análise de 
dados); Targeting, segmentação e mensagem; Estrutura, funções e territórios de vendas – Uma 
visão estratégica; Divisão de territórios (critérios, execução e comunicação); Gestão de portfólio 
de clientes (segmentação de clientes, foco do cliente, critérios e execução); Diferentes perfis de 

http://www.travessa.com.br/Elsevier/editora/25be6659-0963-4db6-a845-999ee17c90f2
http://www.travessa.com.br/Elsevier/editora/25be6659-0963-4db6-a845-999ee17c90f2
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clientes – como planejar; Política Comercial – uma visão estratégica (além de preço e prazo, 
como transformar a política em instrumento de vendas); Onde ocorrem as vendas – o campo de 
trabalho.  
 
Objetivos 

 Destacar a importância do alinhamento organizacional para vendas; 
 

 Analisar os diferentes critérios de gestão de territórios; 
  

 Analisar a importância da inteligência no gerenciamento do portfólio dos clientes; 
 

 Desenvolver a visão estratégica na construção das políticas comerciais.  
 
 
Conteúdo Programático 

 
Vendas na Estratégia da Organização 
Foco principal da orientação 

estratégica. Alinhamento total 
entre o planejamento da empresa 
com os objetivos de vendas. 

A importância da definição do esforço da 
organização e do alinhamento entre Vendas e 
Marketing, assim como permear este 
alinhamento em todas as áreas da empresa. 

Inteligência em vendas com foco do 
cliente (análise de dados) 

Uso de dados para tomada de decisão em 
vendas 

P&L – como analisar 

Curva de oferta x demanda 

Preços 

Targeting, segmentação e mensagem; 

Conceitos de targeting e segmentação 

Importância da estrutura e alinhamento do 
targeting, segmentação e mensagem adequada 

Frequência e sequência de visitas 

Estrutura, funções e territórios de 
vendas – Uma visão estratégica 

Alinhamento com a estratégia da empresa 

Potencial semelhante para territórios 
diferentes? 

Roteirização e planejamento de visitas 

Divisão de territórios (critérios, 
execução e comunicação) 

Critérios para divisão de territórios 

Diferentes impactos para diferentes critérios 

Premiação de vendas alinhada com divisão de 
territórios – exemplos práticos 

Comunicação efetiva para força de vendas 
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Cases práticos e exercícios de divisão de 
territórios 

Gestão de portfólio de clientes 
(segmentação de clientes, foco do 
cliente, critérios e execução) 

Segmentação de clientes – critérios e execução 

Foco no cliente x foco do cliente 

Diferentes clusters de clientes devem ter 
diferentes mensagens de produto? 

Diferentes perfis de clientes – como 
planejar 

Perfil comportamental de clientes 

Segmentação por perfil 

Insights – entendendo o perfil de 
comportamento e como agir (cases práticos) 

Política Comercial – uma visão 
estratégica 

Além de preço e prazo, como transformar a 
política em instrumento de vendas 

O que é essencial na política comercial 

Exemplos de política comercial 

 
Bibliografia Recomendada 
FUTRELL, CHARLES M. Vendas: o guia completo – passo a passo par um relacionamento rentável 
e duradouro com seus clientes / Charles M. Futrell 12 ed – Porto Alegre: AMGH 2014; 

MEHTA, NICK – CUSTOMER SUCCESS: como as empresas inovadoras descobriram que a melhor 
forma de aumentar a receita é garantir o sucesso do cliente – Nick Mehta, Dan Steinman, Lincon 
Muphy 1 Ed -São Paulo: Autëntica Business, 2017; 

MEINBERG, José Luiz – GESTÃO ESTRATÉGICA DE VENDAS / José Luiz Meinberg ... (et. Al.) – Rio 
de Janeiro: Editora FGV, 2012; 

RACKMAM, NEIL - REINVENTANDO A GESTÃO DE VENDAS de Neil Rackmam e John de Vicentis 
Rio de Janeiro: Elsevier/Campus 2007; 

SPIRO, ROSANN L. – GESTÃO DA FORÇA DE VENDAS / Rosann L. Spiro, Gregory A. Rich, William 
J. Stanton 12 ed São Paulo McGraw-Hill, 2009; 

THULL, JEFF – GESTÃO DE VENDAS COMPLEXAS: como competir e vencer quando o resultado 
desejado pode ser alto /Heff Thull – Rio de Janeiro: Elsevier, 2007. 

 
4. GESTÃO DE PESSOAS 
 
 Ementa 
Cultura Organizacional e seu impacto na gestão de pessoas. Gestão por competências para a 
liderança na sociedade do conhecimento. Gestão do clima organizacional. Políticas de 
recompensa na gestão de equipes profissionais. Gestão de conflitos na gestão de pessoas. 
 
Objetivos 
Proporcionar ao aluno, condições de conduzir a gestão de pessoas, nas mais diferentes áreas da 
organização. 
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Desenvolver nos alunos, através de estímulos teóricos e práticos, competências para estruturar 
planos/políticas de gestão de pessoas, voltadas às especificidades da própria realidade. 
 
Conteúdo Programático 

Cultura e Aprendizagem 
Organizacional 
 

- O impacto da cultura organizacional nas políticas de gestão de 
pessoas 
- Disciplinas do processo de aprendizagem organizacional e 
formação de equipes 
- Deficiências de aprendizagem 
- Cultura organizacional, mudanças e melhoria contínua 

Gestão por Competências 
- Conceito de competências profissionais 
- Competências básicas e essenciais 
- Desenvolvimento das competências e a formação das equipes  

 
 
Bibliografia Recomendada 
 BAZERMAN, Max; MOORE, Don.  Processo Decisório. São Paulo: Editora Campus, 2010. 
BERGAMINI, Cecília W.  Psicologia Aplicada à Administração de Empresas – Psicologia do 
Comportamento Organizacional. São Paulo: Atlas, 2005. 

COVEY, Stephen R.  Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes.  São Paulo: Editora Best Seller, 
2007. 

DE CREMER, David. The Proactive Leader: How To Overcome Procrastination And Be A Bold 
Decision-Maker. Palgrave Macmillan, 2013 

FARAH, Flávio. Ética na Gestão de Pessoas – uma visão prática. Edições Inteligentes -  2004. 

GARDNER, Howard. Mentes que Mudam – A arte e a ciência de mudar as nossas mentes e a dos 
outros. Bookman/Artmed, 2005. 

GOLEMAN, Daniel. Trabalhando com Inteligência Emocional.  Rio de Janeiro: Objetiva, 1999. 

JABUR, Marcelo N. Liderança Generosa – Gestão para alto rendimento e satisfação. Editora Saint 
Paul, 2013 

O’CONNOR, Joseph; LAGES, Andrea. Coaching com PNL – o guia prático para alcançar o melhor 
em você e em outros. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2004. 

ROBBINS, Stephen P.  Comportamento Organizacional – 11ª Ed. Pearson/Prentice Hall, 2009. 

SENGE, Peter. A Quinta Disciplina – Arte e Prática da Organizaçao que aprende – 21ª Ed. São 
Paulo:  Best Seller, 2009. 

 
5. LIDERANÇA E FORMAÇÃO DE EQUIPES DE ALTO DESEMPENHO 
 
Ementa 
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Liderança em tempos de constantes mudanças. Gestão das mudanças e melhoria contínua. 
Desenvolvimento de equipes de alto desempenho. Satisfação, motivação e produtividade. 
Relacionamento e Comunicação interpessoal para o trabalho em equipe em alto nível. 
 
Objetivos 
Estimular no aluno o desenvolvimento de competências específicas e essenciais para a liderança 
de equipes de alto desempenho, através de conteúdos que permitam a construção de um 
repertório focado na melhoria contínua da liderança e de todos os profissionais que compõem 
as equipes. 
Desenvolver, através de habilidades interpessoais e de conhecimentos técnicos sobre liderança, 
condições de estruturar e manter, em alto nível, o rendimento profissional nas equipes de 
trabalho. 
 
Conteúdo Programático 

Liderança e Gestão de Mudanças 
 

- O papel da liderança no processo de mudanças 
organizacionais 
- Resistência às mudanças e suas implicações 
- Eficiência e eficácia na gestão das mudanças 

Perfis comportamentais na formação 
de equipes de alto desempenho 

- Diferentes atributos do comportamento na 
formação de equipes de alto desempenho 
- Conceito de competências profissionais 
- A busca pelas competências prioritárias no 
desenvolvimento das equipes 

Motivação de Equipes 

- Conceitos de Motivação 
- Motivação e Satisfação – Relação decisiva para a 
gestão de equipes de alto desempenho 
- Impactos da satisfação e da insatisfação na 
gestão de equipes 
- Teorias da Motivação e sua aplicação no 
cotidiano de equipes 

 
Bibliografia Recomendada 
BAZERMAN, Max; MOORE, Don.  Processo Decisório. São Paulo: Editora Campus, 2010. 

BERGAMINI, Cecília W.  Psicologia Aplicada à Administração de Empresas – Psicologia do 
Comportamento Organizacional. São Paulo: Atlas, 2005. 

COVEY, Stephen R.  Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes.  São Paulo: Editora Best Seller, 
2007. 

FARAH, Flávio. Ética na Gestão de Pessoas – uma visão prática. Edições Inteligentes -  2004. 

GARDNER, Howard. Mentes que Mudam – A arte e a ciência de mudar as nossas mentes e a dos 
outros. Bookman/Artmed, 2005. 
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GOLEMAN, Daniel. Trabalhando com Inteligência Emocional.  Rio de Janeiro: Objetiva, 1999. 

JABUR, Marcelo N. Liderança Generosa – Gestão para alto rendimento e satisfação. Editora Saint 
Paul, 2013 

O’CONNOR, Joseph; LAGES, Andrea. Coaching com PNL – o guia prático para alcançar o melhor 
em você e em outros. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2004. 

ROBBINS, Stephen P.  Comportamento Organizacional – 11ª Ed. Pearson/Prentice Hall, 2009. 

SENGE, Peter. A Quinta Disciplina – Arte e Prática da Organizaçao que aprende – 21ª Ed. São 
Paulo:  Best Seller, 2009. 

 
6. NEGOCIAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CONFLITOS  
 
Ementa 
Liderança e negociação. O processo da negociação. Negociação estratégica e seus desafios. 
Desenvolvimento de negociações integrativas. Percepção e comunicação. Administrando 
conflitos com equipes. A confiança como base do processo. Questões éticas em negociação. 
 
 
Objetivos 
presentar uma visão ampla do processo de negociação e administração de conflitos, 
identificando suas múltiplas características, tendo como objetivo principal a instrumentalização 
do aluno para construir acordos sensatos, eficientes e que aperfeiçoar relacionamento entre as 
partes. 
 
Conteúdo Programático 

Liderança e negociação 
O papel do líder. A relação entre o líder e sua equipe. O 
líder negociador. O desenvolvimento da liderança. 
Técnicas e estudo de caso. 

O processo da negociação 
As etapas da negociação. O preparo antes de negociar. A 
coleta, seleção e análise dos dados para a negociação. 

Negociação estratégica e seus 
desafios 

Métodos e ferramentas para desenvolvimento de 
negociações estratégicas. Os cuidados com a outra parte. 
Identificação de interesses. Criatividade em negociação. 
Adoção de critérios. 

Desenvolvimento de 
negociações integrativas 

A busca do ganha-ganha. Quando fazer e quando não 
fazer concessões. Negociações como possibilidade de 
aprimorar relacionamentos. Negociando com os mais 
fortes. Negociando com quem é antiético.  
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Percepção e comunicação 
Os riscos da percepção e da intuição. Os vieses decisórios. 
Como se comunicar de maneira eficaz. A escuta ativa 
como ferramenta de comunicação.  

Administrando conflitos com 
equipes 

Os pontos positivos e negativos dos conflitos. A 
prevenção do conflito. O controle das emoções. A 
comunicação como instrumento para administrar 
conflitos. 

A confiança como base do 
processo 

As diversas dimensões da confiança. Cuidados com a 
reputação do negociador. Construindo relações que 
potencializem a confiança. 

Questões éticas em negociação 
Negociação e excelência. A finalidade das negociações. A 
ação e o desenvolvimento do pensamento ético. Estudo 
de caso. 

 
Bibliografia Recomendada 
FISHER, Roger; URY, William, PATTON, Bruce. Como chegar ao sim. Rio de Janeiro: Imago, 2015.  

ARIELY, Dan. Previsivelmente irracional. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008. 

HAMMOND, John; KEENEY, Ralph; RAIFFA, Howard. Decisões Inteligentes. Rio de Janeiro: 
Campus, 2004. 

KAHNEMAN, Daniel. Rápido e devagar: duas formas de pensar. Rio de Janeiro: Objetiva, 2012. 

MALHOTA, Deepak; BAZERMAN, Max. O gênio da negociação: as melhores estratégias para 
superar os obstáculos e alcançar excelentes resultados. Rio de Janeiro: Rocco, 2009 
 
MÓDULO DA GESTÃO FINANCEIRA - COMERCIAL 
 
7. FINANÇAS EMPRESARIAIS 
 

Objetivos 
Proporcionar ao aluno entendimento claro das ferramentas utilizadas pelo administrador 
financeiro para gerenciar a empresa, bem como sua importância para o auxilio à tomada de 
decisões. Demonstrando o campo de atuação das finanças corporativas, bem como aplicações 
específicas para a gestão do capital de giro e dos recursos da empresa. Avaliar opções de 
investimentos com vistas à melhor tomada de decisões. 
 

Ementa 
Objetivos e ambiente da administração financeira. Funções do administrador financeiro. 
Administração do capital de giro: risco x retorno, tesouraria, capital de giro próprio, necessidade 
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liquida de capital de giro, financiamentos a longo prazo e a curto prazo, administração das 
contas a receber, contas a pagar, estoques. Fontes e aplicações de recursos. Alavancagem 
financeira, operacional e total. Principais técnicas de análise de investimentos: valor presente 
líquido (VPL), valor periódico uniforme (VPU), taxa interna de retorno (TIR), taxa interna de 
retorno modificada (TIRM) e método payback. Orçamento empresarial: conceitos e prática da 
administração orçamentária. Projeção das demonstrações contábeis. 
 
Conteúdo Programático 

Objetivos e ambiente da 
administração financeira 

Sistema empresa, contexto de atuação da 
administração financeira 

Funções do administrador 
financeiro 

Perfil do profissional em administração financeira e 
contexto de atuação da administração financeira 

Administração do capital de giro: 
risco x retorno, tesouraria, capital 
de giro próprio, necessidade 
liquida de capital de giro, 
financiamentos a longo prazo e a 
curto prazo, administração das 
contas a receber, contas a pagar, 
estoques 

Administração do capital de giro: risco x retorno, 
tesouraria, capital de giro próprio, necessidade liquida 
de capital de giro, financiamentos a longo prazo e a 
curto prazo, administração das contas a receber, 
contas a pagar, estoques. 

Fontes e aplicações de recursos Fontes e aplicações de recursos. 

Alavancagem financeira, 
operacional e total 

Alavancagem financeira, operacional e total. 

Principais técnicas de análise de 
investimentos: valor presente 
líquido (VPL), valor periódico 
uniforme (VPU), taxa interna de 
retorno (TIR), taxa interna de 
retorno modificada (TIRM) e 
método payback 

Principais técnicas de análise de investimentos: valor 
presente líquido (VPL), valor periódico uniforme (VPU), 
taxa interna de retorno (TIR), taxa interna de retorno 
modificada (TIRM) e método payback. 

Orçamento empresarial: conceitos 
e prática da administração 
orçamentária 

Orçamento empresarial: conceitos e prática da 
administração orçamentária. 

Projeção das demonstrações 
contábeis. 

Projeção das demonstrações contábeis. 

 
Bibliografia Recomendada 
Berk, J; DeMarzo, P. “Corporate Finance”, Stanford University. Pearson  
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Copeland, T.E; Weston, J.F. “Financial Theory and Corporate Policy”, Addison Wesley- 4th. 
Edition  

Samanez, C.P, “Gestão de Investimentos e Geração de Valor”. Pearson 

Dias, M.A.G. “Análise de Investimentos com Opções Reais - Teoria e prática com aplicações em 
petróleo e em outros setores: conceitos básicos e Opções Reais em tempo discreto”, Vol.1, 
Editora Interciência 

Damodaram, A.“Applied Corporate Finance”, Wiley, 4th. Edition, 2014 
Ross - Westerfield and Jaffe, “Corporate Finance” - Wiley, 9th. Edition  

Weygandt, J., Kimmel, D. Kieso, E., (2015), Financial & Managerial Accounting, EUA, Wiley (2nd 
edition). 

Lourenço et. al., 2015, Fundamentos de Contabilidade Financeira: teoria e casos. Edições Sílabo. 

Libby, Libby and Short, 2014, Financial Accounting: Global Edition. McGraw Hill.  

 
8. CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS DE PRODUTOS E SERVIÇOS 
 
 
Ementa 
O papel dos custos na formação do preço.  A segregação de custos e despesas entre gastos fixos 
e variáveis. O estudo da margem de contribuição e do ponto de equilíbrio e sua aplicação nas 
decisões de preços. O impacto dos custos financeiros nos preços. Os impostos incidentes sobre 
o faturamento e o seu efeito nas decisões de preços e na competitividade de venda de produtos 
e serviços. O comportamento do consumidor e o papel dos preços nas decisões de compras. Os 
fatores que influenciam a percepção de valor de produtos e serviços. A interferência da 
concorrência na formação dos preços. Os métodos e modelos de precificação. A importância da 
segmentação de mercado na estratégia de preços. A adequação da política de preços os 
diferentes momentos do ciclo de vida dos produtos e serviços. 
 
Objetivos 
Permitir aos participantes, a partir de conceitos mercadológicos e financeiros e de noções 
tributárias, definir uma política de preços de venda para suas Empresas, selecionando dentre os 
diversos modelos de precificação aqueles mais adequados aos seus segmentos de negócio. 
Ao final da disciplina, o aluno deverá ser capaz de entender os aspectos mercadológicos, 
financeiros e tributários que afetam as decisões de preços, aplicando os diversos modelos de 
precificação, alinhados com os objetivos de lucratividade de suas empresas.  
 
Conteúdo Programático 
Estratégia competitiva e objetivos empresariais; A importância dos custos na formação do 
preço; Impacto dos custos financeiro e dos tributos sobre o preço; Conceito de elasticidade-
preço e os elementos que afetam a sensibilidade-preço dos consumidores; Aspectos sócio-
ambientais e o efeito na sensibilidade dos consumidores; As decisões de preços no ambiente de 
concorrência; Métodos de definição de preços; As estratégias de preço aplicadas na 
segmentação de mercado; modelos de preço e seus impactos nas decisões de compra. 
  
Bibliografia Recomendada 
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NAGLE, Thomas T., HOGAN John E., Estratégias e Táticas de Preços – um guia para crescer com 
lucratividade – São Paulo – Pearson – 4ª ed., 2008. 

COELHO, Fabiano S. Formação de preços de productos e serviços – Rio de Janeiro – Clube de 
Autories, 2018. 

ASSEF, Roberto. Guia Prático de Formação de Preços: Aspectos mercadológicos, tributários e 
financeiros para pequenas e médias empresas – Rio de Janeiro – Elsevier, 5ª ed., 2011. 

ARIELY, Dan. Predictably Irrational, Revised and Expanded Edition: The Hidden Forces That 
Shape Our Decisions – New York - HarperCollins Publisher, 2008. 

ARIELY, Dan. Dollars and Sense: How We Misthink Money and How to Spend Smarter – New 
York HarperCollins Publisher, 2017. 

 

9. GESTÃO DE COMPRAS E DE FORNECEDORES 
 
Ementa 
Desafios do futuro e tendências disruptivas.  Da globalização à polarização global.  O processo 
de compra:  da requisição ao pagamento.  Melhores práticas, alternativas e visão estratégica em 
compras.  Curva ABC.  Gestão de compras e de fornecedores.  Medição do desempenho dos 
compradores. “Strategic sourcing”:  negociações globais e desenvolvimento de fornecedores.  
Contratos de compras e suas principais cláusulas.  Terceirização e parcerias com fornecedores.  
Aplicação de ferramentas de avaliação de mercado, da indústria e do ambiente competitivo.  
Redução de custos em compras.  Indicadores de desempenho e estratégia competitiva na cadeia 
de suprimentos.  Casos práticos para ilustrar os conceitos e serem avaliados e trabalhados em 
grupo. 
 
Objetivos 

 Explicar a importância, o funcionamento e o processo da área de compras dentro da 

cadeia de suprimentos 

 Prover as ferramentas básicas para a administração da área de compras e do 

desenvolvimento de fornecedores 

 Fornecer alternativas que poderão ser utilizadas de forma prática para a compra de 

materiais e serviços, focando no que realmente trará valor para a empresa 

 Mostrar como se organiza um sistema eficaz de inteligência de mercado e de 

indicadores de desempenho para acompanhar a evolução da área 

 Sugerir metodologias que permitam aos compradores se preparar para realizar uma boa 

negociação e atingir os objetivos desejados 

 Demonstrar a necessidade de manter os compradores sempre atualizados com as novas 

tendências e tecnologias de mercado, trazendo ideias inovadoras e soluções criativas 

para os desafios em compras 

 Ilustrar os conceitos com casos reais vivenciados e casos observados no mercado para 

um melhor entendimento do que a empresa espera da área de compras e 

desenvolvimento de fornecedores 

Conteúdo Programático 
1. Introdução 

https://www.amazon.com/Dollars-Sense-Misthink-Money-Smarter/dp/006265120X/ref=sr_1_6?__mk_pt_BR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=dan+ariely&qid=1564158518&s=books&sr=1-6
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a. Tendências e novas tecnologias 

b. Da globalização à polarização global 

c. O processo de compra:  da requisição ao pagamento 

2. Estudo de caso mostrando a importância da padronização em compras 

3. Gestão de Compras 

a. Curva ABC  

i. A = itens estratégicos 

ii. B = itens táticos 

iii. C = itens gerais 

b. Como tratar cada tipo de item 

c. Metodologia da Cesta Básica 

d. Medição do desempenho dos compradores 

e. Organização da área de Compras 

f. Melhores práticas 

g. Visão estratégica 

4. Estudo de caso mostrando a aplicação do modelo de medição 

5. Ferramentas de avaliação de mercado, da indústria e do ambiente competitivo 

6. Preparação e execução de uma boa negociação em compras 

7. Preparação e execução de uma boa negociação em compras 

8. Estudo de caso exemplificando as etapas de uma negociação global  

9. Redução do custo do material comprado 

10. Redução do custo de comprar 

a. Contratos “guarda-chuva” 

b. Lojas internas 

c. Consignação 

d. Serviços com material aplicado 

11. Estudo de caso:  lojas internas 

12. Estoques e política de re-suprimento 

13. Desenvolvimento de Fornecedores 

14. Redução de custos em compras e “strategic sourcing” 

15. Estudo de caso mostrando um projeto de redução de custos em compras 

16. Indicadores de desempenho em compras 

17. Estudo de caso ilustrando “make or buy” 

 
Bibliografia Recomendada 
CHOPRA, Sunil e Peter Meindl.  Gestão da Cadeia de Suprimentos, Estratégia, Planejamento e 
Operações, 6ª ed./Pearson, 2015. 

BOWERSOX, Donald  et alii.  Gestão Logística da  Cadeia de Suprimentos. 4ª ed. Bookman, 2014. 

GONÇALVES, Paulo Sérgio.  Administração de Materiais. 4ª ed. Rio de Janeiro. Campus, 2013. 

BALLOU, Ronald H. Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos/ Logística Empresarial. 5ª ed. 
Bookman, 2010. 

BERTAGLIA, Paulo Roberto.  Logística e Gerenciamento da Cadeia de Abastecimento,  3ª ed. 
Saraiva, 2016 
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DORNIER, Philippe Pierre et allii.  Logística e operações globais – textos e casos.  São 
Paulo:  Atlas, 2000. 

RODRIGUES, Paulo Roberto Ambrósio et allii.  Gestão de Logística Internacional.  Rio de 
Janeiro:  Editora FGV, 2014. 

 

 

 
10. ADMINISTRAÇÃO E MÉTRICAS DE VENDAS 
 
Ementa  
Importância do alinhamento entre venda e as estratégias da organização; Implementação das 
estratégias;  Indicadores (KPI´s) em vendas; 
Gestão do funil de vendas e sua importância; Gestão do desempenho da equipe de vendas: 
Feedback e Feedforward, Delegação. Ações de vendas focando resultados. 
 
Objetivos  
Reforçar a importância estratégica e tática das ações da Administração de Vendas para a 
performance da área comercial e da própria organização. 
Trabalhar a importância estratégica e tática da administração de Vendas para a performance da 
área comercial e da própria empresa  
 
 Conteúdo Programático 
1. Importância do alinhamento: Abordar com profundidade a necessidade vital de alinhar as 

ações de vendas com as estratégias da organização; 

2. Implementação das estratégias: Trabalhar a importância da implementação e da estratégia 
no dia a dia das equipes de vendas; 

3. Indicadores de Vendas (KPI´s) e seus impactos; 

4. Gestão do funil de vendas em todas as suas fases (Leads, Prospects,Sales); 

5. Administração de vendas auxiliando a gestão do desempenho das equipes no campo; 

6. Feedback, Feedforward, Delegação: Instrumentos gerenciais fundamentais; 

7. Ações de vendas (defensivas e ofensivas) focada em resultados. 

  
Bibliografia Recomendada 
NEVES, Marcos Fava; CASTRO, Luciano Thomé e; CÔNSOLI, Matheus Alberto. Administração de 
vendas. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 2018. 238p. 
 
STANTON, William; SPIRO, Rosann. Administração de vendas. Rio de Janeiro: LTC, 2007 
 
11. PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DE VENDAS  
 
Ementa  
Previsão de vendas utilizando diversos métodos e técnicas, alinhados com as características de 
cada negócio. 
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Alinhamento dos objetivos estratégicos e desdobramento das metas da área de vendas para 
toda equipe comercial. 
Estruturação de um orçamento comercial alinhado com os objetivos estratégicos de 
faturamento, lucro e caixa. 
Desenvolvimento de um Sales Business Analysis para entender as causas raízes dos resultados 
comerciais realizados. 
Desenvolvimento de um sistema de avaliação de desempenho comercial utilizando ferramentas 
Lean Empresarial e as ações necessárias para se atingir as metas estabelecidas. 
 
Objetivos 
Utilizar com precisão os diversos métodos de previsão de vendas, de acordo com as 
características de cada negócio. Desenvolver a habilidade de capacitar, motivar e mobilizar 
equipes comerciais para se atingir as metas e compreender as causas raízes dos resultados 
obtidos no Orçamento. 
 
 Conteúdo Programático 

 Fundamentos em Planejamento Comercial 

 Métodos de Previsão de Vendas (Média Móvel, Método de Brown, Regressão Linear, 
Funil de Vendas, Sazonalidade, Clusters, Extrapolação, Econometria, Cenários) 

 A Voz do Cliente (VOC) de Noriaki Kano x Análise SWOT  

 Estratégia Comercial Predominante (sobrevivência, crescimento, manutenção, 
desenvolvimento) 

 Objetivos Estratégicos em Vendas 

 Annual Operating Plan (AOP) for Sales 

 Desdobramento das metas de vendas (regiões, famílias de produtos, canais etc.) 

 Orçamento Empresarial e Gestão Matricial 

 Painel de Desempenho Comercial (A3 Report) 

 
Bibliografia Recomendada 
WANCKE, Peter; JULIANELLI, Leonardo. Previsão de Vendas. Processos Organizacionais & 
Métodos Quantitativos e Qualitativos. 2ª ed. São Paulo: Atlas. 264p. 2011. 264p.  
 
COBRA, Marcos. Administração de vendas. 5ª ed. São Paulo: Atlas, 2014. 433p. 
 
CHIAVENATO, Idalberto; SAPIRO, Arão. Planejamento Estratégico – fundamentos e aplicações. 
3ª ed. São Paulo: Elsevier, 2015 

KATO, Jerry. Curso de Finanças Empresariais. 1ª ed. São Paulo: M. Books, 2012. 

ISMAIL, Salim, MALONE, Michael S.; VAN GEES, Yuri. Organizações Exponenciais. 1ª edição. Rio 
de Janeiro: Alta Books, 2019. 284 p.  
 
KOTLER, Philip; KELLER, Kevin L. Administração de marketing. 14ª ed. São Paulo: Pearson, 2013. 
765p.  

MARTINS, Eliseu. Contabilidade de custos. 11ª ed. São Paulo: Atlas, 2015. 370p. 
 
MOREIRA, Julio Cesar T. Administração de vendas. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 
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NEVES, Marcos Fava; CASTRO, Luciano Thomé e; CÔNSOLI, Matheus Alberto. Administração de 
vendas. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 2018. 238p. 
 
STANTON, William; SPIRO, Rosann. Administração de vendas. Rio de Janeiro: LTC, 2007 
 
 
MÓDULO DA GESTÃO DE CANAIS DE MARKETING 
 
12. GESTÃO DA DISTRIBUIÇÃO INTEGRADA MULTICANAL 
 
Ementa 
Gestão da cadeia de suprimentos e adequação aos sistemas distributivos. Parâmetros que 
ordenam o canal de distribuição: tipos, funções, serviços, custos, rentabilidade e participantes. 
Trade Marketing. A integração do mundo físico e digital no varejo. Desafios da gestão e da 
operação omnichannel. Conexão do trade marketing com a proposta omnichannel. O 
Intelligence Fullfilment. Shopping Journey: análise e entrega de soluções. 
 
Objetivos 
Analisar, avaliar, organizar e administrar as diversas formas competitivas para atender as 

demandas de mercado por meio dos canais de distribuição. 

Conteúdo Programático 

Gestão da cadeia de suprimentos e 
adequação aos sistemas distributivos 

Inserção do canal de distribuição dentro da 
cadeia de suprimentos 
As decisões logísticas influenciadas pela 
cadeia de suprimentos e afetando o canal 
de distribuição.  

Parâmetros que ordenam o acesso ao 
mercado 

Canal de distribuição direto, indireto e 
multicanal.  
Canal simples, paralelo ou integrado; o 
conceito omnichannel  
Variáveis que afetam a decisão do tipo de 
canal. 
Os Fluxos Distributivos: as tarefas e 
serviços executadas no canal de 
distribuição. 

Intermediários no canal de distribuição 

O atacado, distribuidor e o canal híbrido 
atacarejo  
Varejo com loja físicas e sem loja com a 
venda porta a porta, e.commerce 
Agentes facilitadores executando tarefas 
para o fabricante, atacado ou varejo. 
  A presença de intermediários: atacado, 
varejo e agentes facilitadores 

Fluxos distributivos 
O vender: informação, comunicação, 
política de vendas e pedido. 
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O entregar:  Transporte e operações 
logísticas, posse física e propriedade. 
O financiar: Financiamento, risco e 
cobrança. 

Omnichannel 
A integração dos canais de distribuição 
quanto a forma, local, praticidade e 
velocidade de compras do cliente.  

Shopping Journey 
As atividades do procurar, comprar e 
receber do cliente, a jornada de comprar. 
O ciclo de compra do cliente. 

Intelligence Fullfilment 
Automação, soluções tecnológicas, 
integração. 

Trade Marketing 

As atividades para fazer fluir os produtos 
por meio dos canais de distribuição. 
Shopper Marketing 
Gerenciamento de Categoria 
O Plano de Cliente – JPB (Joint Business 
Plan) 

 
Bibliografia Recomendada 
ROSENBLOON, BERT – CANAIS DE MARKETING – UMA VISÃO GERENCIAL/ Bert Rosenbloom 8ª 

Ed. – São Paulo: Cengage Leaning ,2014 

BALLOU, RONALD H. – GERENCIAMENTO DA CADEIA DE SUPRIMENTOS/ LOGISTICA 

EMPRESARIAL / Ronald H. Ballou – 5ª ed – Porto Alegre: Bookman, 2006;  

COUGHLAN, ANNE T. – CANAIS DE MARKETING Anne T. Coughlan (et.Al.) 6ª ed. - Porto Alegre: 

Bookman, 2002 

BOWERSOX, DONALD J. – GESTÃO DA CADEIA DE SUPRIMENTOS / Donal J. Bowersox (et.Al)  – 

Porto Alegre: Bookman, 2006 

MOTTA, RODRIGUES - TRADE MARKETING – TEORIA E PRÁTICA PARA GERENCIAR OS CANAIS DE 

DISTRIBUIÇÃO / Rodrigo Motta (Et Al.)– Rio de Janeiro: Alta Books, 2008 

CONSOLI, MATHEUS – SHOPPER MARKETING: ESTRATÉGIA INTEGRADA DE MARKETING PARA A 

CONQUISTA DE CLIENTE NO PONTO DE VENDA - Matheus Consoli (et.Al.) – São Paulo: Atlas, 

2011 

MADRUGA, Roberto. GESTÃO DO RELACIONAMENTO E CUSTOMER EXPERIENCE, Gestão do 

Relacionamento e Customer Experience. Roberto Madruga -  São Paulo: Atlas, 2018. 

 
 
13. E-COMMERCE EM MULTIPLAS PLATAFORMAS 
 

Ementa 
A Internet e os negócios;  
Operações, tecnologia e segurança; 
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Entendendo o público-alvo: o consumidor on-line; 
Marketing em negócios na Internet; 
E-commerce no Brasil. 
 

Objetivos 
A Internet das Coisas.  
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. 

 
Conteúdo Programático 
A Internet das Coisas. 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. 
 
14. COMUNICAÇÃO INTEGRADA DE MARKETING NA ERA DIGITAL 

 

Ementa 
A passagem da comunicação do modelo industrial para o pós-industrial. O fenômeno da cauda 
longa. As novas audiências, a segmentação e o leitor engajado. O marketing baseado no big data, 
o efeito dos algoritmos, as mídias digitais. As estratégias de comunicação integradas (on-line e 
off-line), a comunicação 360 graus, as melhores práticas para as marcas na área de serviços nas 
mídias digitais. 
 

Objetivos 
Apresentar, discutir e promover o conhecimento sobre as características do ecossistema da 
comunicação digital, suas oportunidades e desafios para o mundo corporativo e o marketing 
contemporâneo.  

 
Conteúdo Programático 

Visão histórica do modelo 
industrial e pós-industrial de 
comunicação. 

- O modelo industrial da comunicação de massa no século XX 
- O modelo pós-industrial da comunicação 
- O ecossistema do ambiente digital 
- Características gerais das audiências e produção de 
informação 

O fenômeno da cauda longa 

- A teoria da calda longa 
- Segmentação das audiências 
- Efeitos e desafios para a comunicação digital 
- Estratégias e boas práticas 

Mídias Digitais I 
- Teorias das Mídias Digitais 
- A associação em redes 
- Formato das redes: limites e oportunidades 

Mídias Digitais II 
- Desafios e perspectivas das mídias móveis,  
- Acompanhamento de métricas e de clientes nas redes 
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Tecnologia, comunicação e 
dados 

- O impacto da tecnologia na produção, distribuição e 
consumo 
- Dados, Big Data e usos para produção de estratégia de 
comunicação 

A comunicação 360 
- Integração das estratégias off-line e on-line de comunicação 
- Alinhamento com os stakeholders 

Marketing 4.0 I 
- O conceito de marketing digital 
- Desafios para o marketing no ecossistema das redes 
- Marketing 4.0: características e estratégias 

Marketing 4.0 II 

-  Modelos de consumidor 
- Estratégias segundo os mercados 
- As marcas e as imagens que elas inspiram 
- Estudos de caso 

 
Bibliografia Recomendada 
ANDERSON, Chris. A cauda longa. Elsevier Brasil, 2006. 
JENKINS, Henry, Cultura da Convergência. 2. Edição, Aleph, São Paulo, 2009 
______________, GREEN, Joshua; FORD, Sam. Cultura da conexão, criando valor e significado 
por meio da mídia propagável. Aleph, São Paulo, 2015.  
MARTINO, Luís Mauro Sá. Teoria das mídias digitais: linguagens, ambientes e redes. Vozes, 
Petrópolis, 2ª edição, 2015. 
TAPSCOTT, Don; WILLIAMS, D. Anthony. Wikinomics: como a colaboração em massa pode 
mudar o seu negócio. Nova Fronteira, Rio de Janeiro, 2007. 
KOTLER, Philip; KARTAJAYA, Hermawan; SETIAWAN, Iwan. Marketing 4.0: Do tradicional ao 
digital. Sextante, Rio de Janeiro, 2017 
SHIRKY, Clay. Lá vem todo mundo: o poder de organização sem organizações. Zahar, Rio de 
Janeiro, 2012. 
SUMPTER,  David. Dominados pelos Números: do Facebook e Google às fake News. Os 
algoritmos que controlam nossas vidas. Bertrand Brasil, Rio de Janeiro, 2019. 
 
15. DIREITO DAS RELAÇÕES DE CONSUMO   
 
Objetivo 
APRENDER a solucionar problemas nas relações com os consumidores 
ADEQUAR-SE à Lei Geral de Proteção de Dados 
 
Conteúdo Programático 
Princípios e conceitos da relação entre consumidor e fornecedor. Direito de arrependimento. 
Garantia legal/garantia contratual. Vícios dos produtos/serviços. Acidentes de consumo. 
Responsabilidade Civil pelo Vicio e Fato do produto e serviço. Excludentes e atenuantes da 
Responsabilidade Empresarial. Recall. Propaganda enganosa/abusiva. Práticas abusivas. Lei 
Geral de Proteção de Dados. Comércio eletrônico. 
 
16. Marketing de Negócios Varejistas 
 
Ementa 
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Conceitos básicos, panorama atual e tendências do varejo. Omnichannel. Formatos de varejo. 
Estratégia de varejo. Principais oportunidades de obtenção de vantagem competitiva 
sustentável no varejo. Composto de varejo. Localização Comercial. Apresentação física da loja e 
visual merchandising. Promoção de vendas no Varejo. Cálculos para o planejamento e controle 
da promoção. 
 
Objetivos 
Conceitos básicos, panorama atual e tendências do varejo. Omnichannel. Formatos de varejo. 
Estratégia de varejo. Principais oportunidades de obtenção de vantagem competitiva 
sustentável no varejo. Composto de varejo. Localização Comercial. Apresentação física da loja e 
visual merchandising. Promoção de vendas no Varejo. Cálculos para o planejamento e controle 
da promoção. 
 
Conteúdo Programático 

Conceitos do varejo e do marketing praticado pelos empreendimentos varejistas físicos, na era 
da omnicanalidade. Principais diferenças entre os objetivos e o escopo do marketing varejista e 
o trade marketing. Tendências relevantes do varejo mundial; temas relevantes discutidos nas 
mais recentes convenções NRF Retail’s Big Show, incluindo o omnichannel / Varejo 4.0, o New 
Retail e o uso da tecnologia no varejo. Formas de propriedade ou de relacionamento entre 
instituições, com destaque para o sistema de franquias como modelo e expansão. Conceitos do 
franchising e requisitos para a formatação de uma rede de franquias. Definição da estratégia de 
varejo: aspectos fundamentais em um negócio varejista físico. O composto de varejo. Exemplos 
práticos de sucesso que envolvam inovação ou disrupção na prática do varejo nacional e/ou 
mundial. 

Bibliografia Recomendada 
BERNARDINO, Eliane et al. Marketing de Varejo na era omnichannel. Rio de Janeiro : FGV, 2019.  

KOTLER, P. et al. Marketing 4.0: do tradicional ao digital. Rio de Janeiro : Sextante, 2017. 

LEVY, WEITZ & GREWAL. Retailing Management, 10th Edition. New York : McGraw-Hill Higher 
Education, 2018.  

PARENTE, Juracy & BARKI, Edgard. Varejo no Brasil: Gestão e Estratégia. São Paulo, Atlas, 2014.  

SERRENTINO, Alberto. Varejo e Brasil: reflexões estratégicas. 2. ed. São Paulo: Varese, 2016.  
MÓDULO DE JOGOS E PROJETO COMERCIAL 
 
17. Jogos de Negócios 
 
Ementa 
Ferramenta de simulação, no formato gamificação, para enfatizar os pontos principais do 
processo de tomada de decisões e o valor do trabalho em equipe, em ambiente seguro. Desafios 
de diferentes áreas, tais como como marketing, recursos humanos, produção, logística, finanças, 
dentre outras, serão propostos para que os grupos de participantes possam pensar estratégias, 
aplicar conceitos, elaborar alternativas, negociar, exercitar sua capacidade de liderança, 
persuasão, consenso e tomada de decisões, sendo expostos a variados tipos de cenários. 
 
18. Projeto Comercial 

https://blog.ceem.com.br/academia-ou-pratica-qual-o-melhor-jeito-de-estudar-marketing/
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Ementa 
Nessa disciplina os alunos serão desafiados a implementar nas empresas em que trabalham ou 
em seus próprios negócios um Projeto Comercial relevante e inovador, a partir da 
operacionalização de inúmeros temas vistos ao longo do MBA em Gestão Comercial.  
Essa disciplina ocorrerá de forma presencial e de forma remota, com a orientação de um 
Professor dedicado aos alunos.  

 

 

MATERIAL DIDÁTICO E AMBIENTE EAD 

 
MATERIAL DIDÁTICO 
 
O curso terá um espaço no Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA onde serão 
disponibilizados os conteúdos indicados pelos docentes para leitura e/ou apoio ao estudo.  
 
 
AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM– AVA 
 
 
Foi estruturado para propiciar aos alunos uma sala virtual repleta de conteúdos e atividades de 
interação e comunicação, que são: 
 

 Espaço para disponibilização de arquivos com informações e referências importantes do 

curso, tais como: manual do aluno, regulamentos, horário, entre outros. 

 Bibliotecas virtuais com acervo digital multidisciplinar com mais de 8 mil títulos para 
consultar e ler em qualquer tempo e lugar. 

 Espaço para a disponibilização dos conteúdos por disciplina indicados pelo docente para 

leitura e/ou estudo. 

 Últimos avisos é o mural de comunicação do curso, ou seja, todas as mensagens são 

publicadas nessa área. 

 Espaço para entrega do trabalho acadêmico. 

 Fale Conosco é uma área exclusiva de comunicação com a Escola. 
 

 

Obs.1: as turmas serão confirmadas em até 1 dia útil após o término das inscrições. 

O cancelamento que se caracteriza pela desistência do aluno antes da realização de qualquer 

disciplina, obedecerá ao disposto no contrato/termo de prestação de serviços educacionais.  

Na falta de "quórum" na opção escolhida o candidato poderá participar da análise de perfil para 

outros cursos disponíveis ou solicitar restituição integral do valor pago. 

 

 


