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Ementa

Administração de Vendas tem como objetivo apresentar a área de vendas aos discentes,
mostrando a importância da área comercial e atendimento aos clientes. Aborda os temas:
introdução a vendas e qualidade no atendimento e a sua relação com o marketing;
planejamento e gestão da força de vendas; análise ambiental e concorrencial em
administração de vendas; organização de vendas; gestão de talentos em vendas; controle,
tendências e desafios na gestão de vendas.

Conteúdo

1. Introdução a vendas e qualidade no atendimento e a sua relação com o marketing e
estratégia organizacional:

• Conceitos iniciais: o negócio da organização e o cliente. Vendas, qualidade,
atendimento, marketing, estratégia e administração de vendas.

• A complexidade dos temas em vendas, tipos de vendedores e a ação de vendas.
• Vendas em diferentes contextos: venda pessoal, venda no varejo, venda

industrial/empresarial

2. Planejamento e gestão da força de vendas:
• Formação de uma estrutura de administração de vendas: métodos de gestão de vendas.
• Planejamento e organização estratégica da força de vendas.
• Implementação da força de vendas.
• Controle da força de vendas.

3. Análise ambiental e concorrencial em administração de vendas:
• O ambiente interno e externo em vendas e suas relações: Fatores controláveis e

incontroláveis.
• A pesquisa de marketing e a relação com a pesquisa de vendas.
• Análise da concorrência em vendas: concorrência, ameaças e oportunidades.

4. Organização de vendas:
• Estrutura física para a administração de vendas.
• Especialização de vendas.
• Determinação de territórios e quantitativo de vendas.
• Quotas e potencial de vendas.
• A importância e administração de reuniões para otimizar a estratégia de vendas.
• Gestão de talentos em vendas.

5. Tendências e desafios na gestão de vendas:
• Fluxo e gestão da informação sobre clientes, consumidores e concorrência.
• Tecnologia e inovação em vendas.
• Vendas e o ambiente de crises e incertezas.
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