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1. OBJETIVO DO CURSO:   

 

A Pós-graduação in Sales e Supply Chain é focada no desenvolvimento de competências relacionadas 

à gestão da cadeia de suprimentos, proporcionando as melhores práticas e principais tendências deste 

segmento. 

 

O curso visa ampliar a capacidade do profissional de avaliar e administrar os principais processos 

logísticos de forma integrada, bem como trabalhar questões relacionadas à gestão do processo e da 

força de vendas, em negociação, comunicação e apresentação, preparando o aluno para gerir, 

apropriadamente, a força de vendas com planejamento, administração de incentivos e entendimento 

de negociação e comunicação. 

 

2. PÚBLICO-ALVO E ÁREAS DE ATUAÇÃO: 

 

Profissionais atuantes ou que desejam ingressar na área de Supply Chain e Vendas e interessados em 

adquirir conhecimentos e aprimorar o entendimento na área. 

 

3. QUALIDADE ACADÊMICA: 

 

• A estrutura curricular envolve as principais competências funcionais e as mais relevantes 

ferramentas que responda aos principais desafios de um mercado altamente competitivo. 

• Corpo docente com sólida formação acadêmica, trajetória profissional desenvolvida em cargos 

de liderança e experiência prática aliada à aplicabilidade de conceitos. 

• Desenvolvimento de Networking, pois a turma é composta por profissionais atuantes em 

empresas de diversos segmentos, proporcionando uma valiosa rede de relacionamento. 

 

4. COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS: 

 

1. Entendimento e gerenciamento de um Departamento de Supply Chain. 

2. Desenvolver novos conhecimentos, novas atitudes e treinamento contínuo aos profissionais 

para o alcance de resultados satisfatórios para a organização. 

3. Competências no entendimento, modelamento e gerenciamento das operações e logística 

empresarial. 

4. Competências nas escolhas estratégicas e no compartilhamento das informações e do 

conhecimento na área. 

5. Competências necessárias para atuar em logística reversa e em logística internacional. 

6. Entendimentos estratégicos entre teoria e prática nos processos comerciais. 

7. Entendimento das principais abordagens em gestão comercial. 

8. Desenvolver ferramentas e processos de comercialização. 

9. Analisar a correlação entre o processo de comunicação em vendas e o desempenho 

profissional. 

10. Diferenciar de forma prática, os cenários de vendas em um mundo competitivo. 

11. Desenvolvimento de conhecimentos na argumentação em vendas. 
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5. ESTRUTURA CURRICULAR: 

 

• Administração de vendas e incentivos 

• Comunicação e apresentação 

• E-commerce 

• Estruturação e gestão de força de vendas 

• Gestão da cadeia de suprimentos 

• Gestão da demanda 

• Gestão da qualidade 

• Gestão de distribuição e armazenagem 

• Gestão do processo de vendas 

• Logística empresarial 

• Logística internacional 

• Logística reversa 

• Negociação 

• O futuro da função de vendas 

• Perfis de venda 

• Planejamento de sistemas e custos 

• Planejamento de vendas e operações 

• Produção, compras e estoques 

• Trabalho de conclusão - Supply Chain and Sales 


