
Gestão de Vendas e Negociação Comercial
OBJETIVO
Instrumentar os participantes a responder aos atuais 
desafi os do setor comercial e atualizá-los com novas 
tecnologias, teorias e formatos, a fi m de transmitir 
conhecimentos e informações a respeito da realidade, 
bem como as perspectivas desta área no Brasil. Assim, 
possibilitando a familiarização dos estudantes com 
os novos instrumentos de gestão de negócios do 
mercado para aplicação das melhores práticas aos 
empreendimentos de todos os portes e segmentos, 
expondo conhecimentos que possam ser aplicados no dia 
a dia profi ssional, auxiliando na tomada das decisões mais 
adequadas aos respectivos negócios.

PÚBLICO-ALVO
Profi ssionais de nível superior, que procuram na 
especialização o desenvolvimento de competências para 
atuar nas diversas áreas do conhecimento, principalmente, 
que exerçam funções ligadas à área Comercial, de Vendas 
e de Negociações. Curso direcionado também a outros 
profi ssionais que desejam assumir funções estratégicas 
ou novos empresários interessados no desenvolvimento e 
implantação de negócios ou empreendimentos próprios.

INFORMAÇÕES DO CURSO
•  Inscrições abertas
• Dia/horário de aula: terça e quinta-feira, das 19h às 

22h30 (aulas semanais com intervalo entre os módulos);
• Investimento: 24 x R$ 537,00. As parcelas serão 

reajustadas após 12 meses, tendo por base o IGPM da 
FGV.

DOCUMENTAÇÃO ORIGINAL
- Diploma de curso superior;
- Histórico Escolar de curso superior (com a data de
colação de grau);
- CPF e RG;
- Comprovante de residência;
- Certidão de nascimento ou casamento.

Obs.: A documentação deverá ser entregue na Coordenação da 
Educação Permanente e Continuada no ato da assinatura do contrato.

A Univille reserva-se o direito de não realizar o curso, caso o número de 
vagas não seja preenchido.

* Verifi que condições.

BENEFÍCIO
DESCONTO DE ATÉ 25%*

Matriz curricular C/H

Empreendedorismo e inovação 28

Seminários avançados em gestão comercial 16

Merchandising e ponto de venda 28

Gestão do e-commerce 32

Técnicas e ferramentas de vendas 28

Administração de confl itos e estratégias de
negociação comercial

28

Gestão estratégica de vendas 28

Comportamento do consumidor 28

Gestão de preços, custos e fi nanças 28

Direito comercial, digital e do consumidor 28

Marketing digital e redes sociais 32

Satisfação, valor e fi delidade do cliente 28

Gestão da concorrência 28

Carga horária total 360

Joinville

especializacoes@univille.br
(47) 3461.9126

univille.br/especializacoes
/EducacaoContinuadaUniville

Sua carreira não pode esperar. Especialize-se!


