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Apresentação do curso
O MBA em Gestão Comercial e Inteligência de Mercado do UNIALFA - Centro Universitário Alves 
Faria oferece aos seus participantes uma matriz curricular em sintonia com as necessidades 
dos gestores e profissionais de vendas. Ela apresenta conteúdos e troca de experiências 
que desenvolvem conhecimentos e habilidades. O objetivo é aprender a pensar e agir 
estrategicamente para a obtenção de resultados por meio de seus times e da interação 
com todas as demais áreas da empresa e do mercado. 

Essa formação é alcançada por meio da troca contínua de informações e experiências entre 
alunos, professores e estudos de caso, adquirindo insumos para extrapolar os desafios e 
responsabilidades de suas carreiras. Dessa forma, o curso foi estruturado para compatibilizar 
as necessidades dos gestores e profissionais de vendas. Ele é desenvolvido por meio da 
disseminação de conceitos, estudos de casos e resolução de problemas nas diversas 
atividades de vendas e de gestão.

O MBA em Gestão Comercial e Inteligência de Mercado da UNIALFA é composto por 
disciplinas de gestão em conjunto com conteúdos específicos, possibilitando aprofundar o 
conhecimento em gestão estratégica de vendas. Assim, o curso promove o aperfeiçoamento 
da capacidade de atuar em equipe, obtendo alta performance da mesma e visando um 
diferencial competitivo. Concomitantemente, a carga horária oferecida de 360 horas sendo 
60 horas delas para execução específica de abordagens práticas no desafio empresarial 
(ambiente real do mercado em uma empresa do grupo ou parceira) Além de outras inúmeras 
horas de experiências práticas e dinâmicas em sala de aula, é um grande diferencial para 
consolidação dos conceitos e técnicas abordadas e oportunidade de networking.

Objetivos
O curso de pós-graduação em MBA em Gestão Comercial e Inteligência de Mercado da 
UNIALFA visa desenvolver conhecimentos e habilidades em diversos conteúdos da área 
comercial, por meio de uma sólida formação teórico/prática, da troca de experiências em 
sala de aula e interação com o mercado. Assim, o curso busca fornecer conhecimentos 
sobre planejamento e gestão da força de vendas, e habilidades para liderar, trabalhar em 
equipe, comunicar, negociar e gerar diferenciais competitivos.

• Gerar Base para tomada de decisões e gestão sadia de um ambiente 4.0.

• Adquirir noções práticas de implementação do Sistema Integrado de Gestão.

• Desenvolver as habilidades de gestão e comunicação.

• Consolidar ferramentas de apoio à tomada de decisão.

• Fornecer Base para a criação de um ambiente focado em inovação e prático.

• Criar o espaço para desenvolvimento das pessoas através dos espaços de networking.
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Público-Alvo
Gestores e profissionais que atuam ou desejam atuar na área comercial, com formação 
em áreas e setores econômicos diversos. Pessoas que buscam desenvolvimento e 
aprimoramento de habilidades e competências para a operação e gestão de suas atividades, 
com resultados que impulsionem sua carreira e as organizações em que atuam.

Diferenciais

• Ênfase nas interações práticas;

• Inteligência de mercado;

• Professores de mercado;

• Desafio empresarial;

• Parcerias com empresas e instituições.

Regulamentações
O programa está em acordo com as disposições da Resolução MEC/CNE/CES Nº 1, DE 6 DE ABRIL 
DE 2018, em seu Art. 8º.
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Matriz curricular
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Inovação Comercial, Empreendedorismo e Design Thinking

Carreira Corporativa e Soft Skills

Formação de Política Comercial

Supply Chain

Big Data, IoT e E-commerce para Vendas

Cultura de Dados e Pesquisa de Mercado

Inteligência e Estratégia Competitiva de Mercado

Geomarketing: go to marketing e inteligência geográfica de mercado

Business Strategy e Sales Analytics

Negociação Estratégica 360º e Gestão de Conflitos

Vendas em Ambientes Competitivos: do Atacado ao Varejo

Gestão Estratégica de Vendas Consultivas de Alta Perfomance

Marketing: do Off ao On

Neuromarketing, Jornada do Consumidor: CX, UX e CS e CRM

Trade de Marketing: Campanhas de Vendas e Endomarketing

Aspectos legais na relação de consumo

Desafio Empresarial com Storytelling e Gamification: jogos estratégicos

Total: 360h
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Módulos
Design Thinking e Inovação - 20 horas
A disciplina irá trabalhar ferramentas imprescindíveis para resolução de problemas. Muito 
mais do que um instrumento estimular a cultura para a inovação, o Design Thinking traz uma 
metodologia que busca soluções criativas de problemas através de desenhos de produtos e 
serviços capazes de alinhar às estratégias corporativas à experiência desejada de consumo, 
onde o foco é o cliente.  A metodologia desta disciplina está centrada nos três princípios-
chave do Design Thinking: empatia e pesquisa de campo, pensamento colaborativo e não 
linear e diversidade. Afinal, todos têm algo a ensinar e também a aprender na empresa e na 
vida.

Formação de startups, empreendedorismo e economia criativa - 10 horas
A inovação empreendedora ganha cada vez mais espaço no mundo de negócios. O Ambiente 
de Startups imprime um novo ritmo na aplicação de negócios. Rntenda mais sobre este 
novo modelo de trabalho, sobre o ambiente de Encubadoras, como o empreendedorismo 
corporativo pode acelerar o crescimento de organizações e trazer novas soluções para o 
negócio. Como inovar e como estimular a criação de sua equipe e como criar um ambiente 
que estimule a inovação no negócio.

Liderança e motivação da força de vendas - 20 horas
Entender e definir o papel da liderança no processo de vendas, o perfil e características do 
líder e sua capacidade de compreender a importância das pessoas na implementação das 
diretrizes e alcance dos objetivos e da sua capacidade de lidar com os fatores restritivos e 
propulsores da motivação humana na condução de times de alta performance. 

Gestão de Pessoas com foco em resultados - 20 horas
A disciplina apresenta uma visão estratégica da área de Recursos Humanos, com destaque 
para a responsabilidade de cada gestor, independentemente da área de atuação dentro 
da organização. Compreende a evolução dos conceitos de recursos humanos à gestão de 
pessoas, os recursos humanos como função estratégica para obtenção de resultados, o 
alinhamento estratégico da gestão de pessoas aos valores e estratégias organizacionais. 
Aborda-se também modelos de planejamento e políticas de recursos humanos. 

Gestão de Marketing: planejamento, táticas e pesquisa - 20 horas
A disciplina aborda os conceitos fundamentais de Marketing e sua aplicação em empresas 
com atuação tanto em mercados business-to-consumer (B2C) como em mercados 
business-to-business(B2B). Dentre os tópicos abordados destacam-se orientações da 
empresa ao mercado, o mix de marketing, planejamento estratégico de marketing, pesquisa 
de mercado, comportamento do consumidor, segmentação, seleção de mercados-
alvo e posicionamento, o ciclo de vida do produto, a gerência de produtos e serviços e a 
comunicação integrada de marketing. É dada ênfase à administração mercadológica do 
portfólio de produtos/serviço, tanto quantitativamente, quanto qualitativamente.
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Marketing de Relacionamento e Comportamento do Consumidor - 20 horas
Desenvolve o foco da competição por participação e lealdade na empresa. Discute as melhores 
alternativas para criar diferenciais para atrair e, principalmente, manter clientes. Objetiva 
entender a importância da fidelização para geração de valor e para uma melhor rentabilidade 
da empresa.

Etiqueta empresarial e Gestão do tempo  - 10 horas
Proporcionar o conhecimento a respeito das regras de tratamento, conduta e apresentação 
pessoal que devem ser observadas no ambiente de trabalho e atividades sociais relacionadas 
ao mesmo, proporcionando um atendimento personalizado, com boas maneiras, ética e a 
gestão do tempo para o desempenho das atividades com alta performance.  

Gamification - Jogos Como Estratégia para Desenvolvimento - 10 horas
Assim como em um jogo de tabuleiro, o ambiente corporativo imprime escolhas e estratégias, 
saber tomar a decisão certa e motivar a equipe de forma lúdica e simples pode fazer toda a 
diferença do resultado final. Neste Módulo, você viverá uma verdadeira experiência de imersão.

Gamification é uma tendencia no ambiente corporativo, e você aprenderá tecnicas e novas 
aplicações para ampliar o resultado na organização. Aprenda as regras e então jogue melhor.

Ferramentas de Coaching e inteligência emocional Aplicadas às Vendas - 
20 horas
Atua com ferramentas efetivas para ajudar seu coachee gestor/vendedor a ter sucesso naquilo 
que busca, seja ao transmitir informação técnica ou motivacional, contribuindo para que a ação 
do seu coachee seja coerente com sua intenção, evitando a sabotagem de seus próprios planos 
e o desvio do foco principal de atenção e ação, na busca do desenvolvimento de competências 
necessárias para o desempenho das atividades, na liderança de suas equipes e na solução 
para o cliente.  

Gestão Estratégica e Digital Business Strategy - Da definição à implantação 
- 20 horas
Informação é o maior recurso que uma empresa pode ter, mas de nada vale a informação sem 
aplicação. Neste módulo, você aprenderá que os dados podem direcionar para as melhores 
decisões, porém existe um caminho a percorrer. Aprenda como levantar, armazenar e cruzar 
informações, de uma forma dinâmica e com base estatística, a fim de contribuir para tomada 
de decisão e melhoria de resultados. Aprenda como a inteligência artificial pode potencializar 
a informação e os resultados e quais as plataformas atuais que estão em ascensão e quais as 
melhores soluções para qual tipo de demanda.
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Inteligência e estratégia competitiva de mercado - 20 horas
A disciplina aborda os aspectos de inteligência e estratégia competitiva, tratando do 
contexto organizacional e a disciplina de inteligência como recurso essencial para a gestão 
de riscos e oportunidades para atingir os objetivos estratégicos, através da compreensão de 
sua inserção nos diferentes processos de negócio, quais são os modelos e exigências para 
estabelecer um sistema de inteligência consistente com as caraterísticas da organização, 
técnicas de direção ou condução de inteligência; o ciclo de inteligência. Fundamentos de 
estratégia competitiva, mapeamento do ambiente competitivo, formulação, estratégias 
genéricas e ferramentas de análise da estratégia. Possibilita o aprendizado sobre 
posicionamento da empresa no ambiente competitivo.

Gestão estratégica do Varejo e Franquias - 20 horas
Conceitos de administração de varejo na atual conjuntura econômica. Ciclo de vida dos 
formatos varejistas. Internet no ciclo de vida. Classificação das operações de varejo. Gestão 
de franquias. Administração de franquias. Comunicação e vendas em franquias.

Planejamento de vida e carreira - 20 horas
A disciplina será trabalhada de forma interdisciplinar, preparando o aluno para definir os 
seus objetivos individuais, que aliado aos conteúdos dos demais módulos do programa, 
possibilitam aglutinar o aprendizado para o desenvolvimento de competências especificas 
e únicas que com certeza irão contribuir para um melhor desempenho no trabalho.

Ao final do conteúdo prevê-se que o aluno consiga identificar as implicações para melhoria 
de sua carreira, fazer as ligações entre os conteúdos aprendidos como âncora para sua 
prática profissional, tudo alinhado aos seus objetivos pessoais. 

Treinamento em vendas consultivas - 20 horas
A disciplina aborda as três competências de vendas necessárias: técnicas, pessoais e 
comportamentais, focando conteúdos de Tipos de vendas: vendas complexas, vendas 
consultivas, vendas varejo, atitude em vendas (iniciativa, pró-atividade, flexibilidade, 
criatividade, determinação, otimismo, persistência, automotivação, foco, assertividade) e 
técnicas de prospecção (ativa, ações de marketing e redes sociais).

Pesquisa de Mercado e Netnografia - 20 horas
Conceitos e metodologia de pesquisa de mercado. Pesquisa quantitativa e qualitativa. 
Dados primários e secundários. Plano de pesquisa de mercado. Aplicações da pesquisa de 
mercado no ambiente on-line.
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Geomarketing: GO TO MARKETING E inteligência geográfica de mercado - 
20 horas
Entender o mercado, potencializar as oportunidades locais e segmentar os nichos identificados. 
Os estudos do Geomarketing proporcionam à empresa melhores resultados. A disciplina 
trabalha com princípios do Marketing e a contribuição do Geomarketing e o Perfil do Consumidor; 
Análise e decisões de Mercado; Potencial de Vendas por região/zona; Sistema de Informação; 
Softwares de Geomarketing; Produto, Preço e Comunicação adequados à praça em que situa-
se a empresa. O gerenciamento do modelo de como atendemos o mercado pode ser um tema 
fundamental para o sucesso e a saudabilidade de um negócio, aprenda com as políticas de 
atendimento, o modelo de gestão de tempo e o RTM. Aprenda o que é OMNICHANNEL, quais os 
modelos estratégicos, seus conceitos e aplicações, como otimizar geograficamente e quais as 
melhores escolhas de ida ao mercado.

Projeto de Pesquisa - 10 horas
O conteúdo desta disciplina permite que o aluno tenha sua iniciação nas práticas de investigação 
e tem o propósito de discutir conceitos e características da ciência, bem como de familiarizá-lo 
com as com técnicas de estudo e de pesquisa científica. Aborda as etapas de uma pesquisa 
científica. Tipos de pesquisa. Métodos e Técnicas de pesquisa. Caracterização do objeto de 
pesquisa. Formas comuns de coleta de dados. Estruturas do projeto de pesquisa. Metodologia 
científica para elaboração de trabalhos. Técnicas básicas para pesquisa bibliográfica e uso de 
padrões de referências, resultando na elaboração de um pré-projeto de pesquisa, que é a fase 
inicial do Trabalho de Conclusão da Pós-Graduação.

Empreendedorismo e Economia Criativa - 10 horas
Parte do Desafio Empresarial, a disciplina tem caráter interdisciplinar, em que o aluno é desafiado 
a integrar os conhecimentos adquiridos nos núcleos de formação empresarial, gerencial, de 
carreira e especifico, podendo ser realizados os seguintes trabalhos: Desenvolvimento de um 
projeto: produto, serviço, criação de nova empresa, Estudo de Caso: Análise ou Criação de um 
caso visando um problema real, Criação de um evento, Projeto de cunho social para comunidade: 
Gestor Cidadão, Projeto de Consultoria a Pequenas/Médias Empresas do Mercado.

Design Thinking e Inovação (Desafio Empresarial) - 10 horas
Parte do Desafio Empresarial, a disciplina tem caráter interdisciplinar, em que o aluno é desafiado 
a integrar os conhecimentos adquiridos nos núcleos de formação empresarial, gerencial, 
de carreira e especifico, podendo ser realizados os seguintes trabalhos: Desenvolvimento de 
um projeto: produto, serviço, criação de nova empresa; Estudo de Caso: Análise ou Criação 
de um caso visando um problema real; Criação de um evento; Projeto de cunho social para 
comunidade: Gestor Cidadão, Projeto de Consultoria a Pequenas/Médias Empresas do Mercado.
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Negociação Estratégica e Liderança Sistêmica - 20 horas
Os conteúdos trazidos nesta disciplina permitem desenvolver e estimular no aluno as 
capacidades e competências necessárias à condução eficaz de uma negociação. 
Trabalhada com uma metodologia prática, simula-se situações negociais, tanto para o 
ambiente externo como interno da empresa, como por exemplo: negociação com equipe 
de trabalho. A temática conjunta de negociação e liderança na disciplina, permitirá a 
compreensão ampla do que significa ser líder dentro de uma organização, resultando assim 
que gestores consigam alcançar resultados através de equipes alinhadas e envolvidas com 
as estratégias da organização. 

Desafio Empresarial - 20 horas
A disciplina tem caráter interdisciplinar, em que o aluno é desafiado a integrar os 
conhecimentos adquiridos nos núcleos de formação empresarial, gerencial, de carreira e 
especifico, podendo ser realizados os seguintes trabalhos: Desenvolvimento de um projeto: 
produto, serviço, criação de nova empresa; Estudo de Caso: Análise ou Criação de um caso 
visando um problema real; Criação de um evento; Projeto de cunho social para comunidade: 
Gestor Cidadão, Projeto de Consultoria a Pequenas/Médias Empresas do Mercado.



unia l fa .com.br

MBA em Gestão Comercial
e Inteligência de Mercado

Doutorando em Marketing e Estratégia pela Universidade do Minho - Portugal (2018-2021), Mestre em 
Desenvolvimento Regional com a temática: Marketing Digital pela Faculdade Alfa (2012). Especialista 
em Gestão de Pessoas e Marketing pela Universidade Católica de Goiás - UCG (2005) e em Gestão 
Executiva e Inteligência de Mercado pelo IPOG (2015). Graduado em Gestão Hoteleira pelo Centro 
Federal de Educação Tecnológica de Goiás - CEFET-GO (2003). Professor da UNIALFA nos cursos 
de graduação em Administração, Engenharia Civil, Ciências Contábeis e Comércio Exterior. Tem 
experiência internacional com intercâmbio cultural no Reino Unido no qual fez uma capacitação em 
Gerenciamento da Hospitalidade em Recursos Humanos pela American Hotel e Lodging Educational 
Association emitido pela London Hotel School (2004). Possui larga experiência nas áreas de Vendas, 
Marketing, Administração, Eventos e Direito. Atuou por quase 10 anos como Consultor Comercial da 
Brasil Telecom e gestor de Marketing Digital da BL Imóveis - Borges Landeiro, foi Analista de Mercado 
do SESI e Coordenador de Educação Continuada da mesma empresa.

Coordenação
Diego Alves Jacob
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