
 
 

 
COORDENAÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO E EXTENSÃO 

PROJETO PEDAGÓGICO EXTENSIONISTA 
PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EXECUTIVA  

CURSO LIVRE DE EXTENSÃO 
 
 
Curso: Gestão da Força de Vendas 

 
Modalidade: Curso Livre de Extensão – Presencial 

 
Carga horária: 32 horas/aula  

 
Departamento/Coordenação: Coordenação de Pós-Graduação e 
Extensão 

 
OBJETIVOS DO CURSO 
 
O curso faz parte do Programa de Educação Executiva (PdEE) e visa: 
 

• Ofertar ao mercado um Programa de Gestão da Força de Vendas com enfoque 
prático e com quebra de paradigmas sobre a forma de como gerenciar e 
administrar uma equipe de vendas.  

• Oferecer 04 módulos que contemplem os assuntos de responsabilidade do 
Gestor da Força de Vendas. 

• Instigar os profissionais a atuarem voltados para a filosofia do verdadeiro 
método ganha/ganha/ganha. 

• Desafiar os gestores comerciais a praticarem o método TBC na gestão de sua 
equipe, através da prática do Coaching em Vendas. 

• Propor a quebra de paradigmas ortodoxos, utilizados de forma ineficaz nos dias 
atuais nos modelos de remuneração e reconhecimento do esforça da equipe de 
vendas. 

• Trabalhar as técnicas de liderança e motivação da equipe, mediante 
fundamentação teórica e cases simulados 

 
 
A QUEM SE DESTINA: 
 
Destina-se a gestores de equipes de vendas (supervisores, gerentes e 
Diretores) e a gestores de outras áreas afim que desejam ampliar o 
conhecimento sobre a área comercial e contribuir para a evolução e o 
aprimoramento da equipe de vendas.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
DIFERENCIAIS DO CURSO 
Realizado na modalidade presencial. Foi construído com base nas demandas 
do mercado. Dispõe de material didático dinâmico e atualizado; e será 
ministrado por profissionais qualificados com expertise na área, que trazem 
as perspectivas atuais sobre o desenvolvimento de habilidades, 
conhecimentos e ferramentas de Modalidades de elaboração do Orçamento 
de Vendas; Método de distribuição das metas individuais; Elaboração de 
planos atrativos de Remuneração da equipe de vendas; Como exercer de 
forma transparente, clara e objetiva a liderança junto à equipes de vendas, 
sem perder o foco e a autoridade e Práticas motivacionais do grupo. 

 
 
 
 
 
 

ESTRUTURA DO MÓDULO I 
 
 

Módulo: Módulo I – Planejamento e Orçamento de Vendas 
Carga horária: 8 horas 
Aulas: 2 aulas presenciais 

 
Departamento/Coordenação: Coordenação de Pós-Graduação e Extensão 

 
Objetivos  
• Capacitar os participantes sobre a escolha da metodologia correta de 

elaboração da Previsão de Vendas e Elaboração do Orçamento de 
Vendas 

• Apresentar, demonstrar e aprimorar os participantes sobre as diversas 
técnicas de orçamento de vendas; 

• Demonstrar e praticar a formula de cálculo da atribuição individualizada 
de metas de acordo como potencial de cada categoria de vendedor 

 
 
Diferenciais do Módulo 

 
Composto por uma fundamentação teórica necessária ao bom entendimento 
de seu conteúdo e será trabalhado em sua maior parte com cases práticos 
simulados, debates e discussões sobre a aplicabilidade de cada técnica de 
orçamentação das vendas. 
 

 
Ementa: 

Métodos de elaboração do Orçamento de Vendas e critérios para definição e 
distribuição das metas individuais 

 



 
 
 

 

Conteudo 

• Contextualização – a relação das vendas com os demais 
setores da empresa  

• A importância de se ter um orçamento de vendas realista 
• A Previsão de Vendas  
• O Planejamento de Vendas e o Orçamento de Vendas 
• O potencial de Mercado e o Potencial de Vendas 
• Objetivos do Orçamento de Vendas 
• Etapas da elaboração do Orçamento de vendas 
• Principais métodos de Orçamento de Vendas 
• Atribuição das metas por categoria de vendedor 
• Desenvolvimento de cases práticos simulados 
• Debate e discussões sobre os cases 
 

 
 
 
 
 
Professor: Antonio Carlos Richter 
 
Prof. Antonio Carlos Richter- formado em Ciências Econômicas pela Fundação de Estudos 
Sociais do Paraná e em Direito pela Universidade Tuiuti do Paraná. É pós-graduado em 
Administração com ênfase em Finanças pela FAE Business School; MBA  em Marketing pelo 
IBMEC, Especialização em Orçamento Empresarial Integrado pela FGV e Especialização em 
Planejamento Estratégico pela Universidade de Los Andes – Bogotá. Em seus mais de 40 anos 
de experiência profissional ocupou cargos como Assistente Téc. de Economia e Finanças na 
TELEPAR; Gerente de Planejamento Econômico-Financeiro, Gerente Financeiro, por mais de 
quinze anos ocupou cargos Superintendente de Vendas e de Diretor Comercial em 
multinacionais de médio e grande porte, tendo sob sua responsabilidade, equipes comerciais de 
até 480 vendedores. Foi Consultor em RH por mais de 3 anos e desde 1985 é professor de 
Orçamento Empresarial na pós graduação da FAE Business School, há 10 anos professor de 
Gestão da Força de Vendas no curso de graduação em Administração da Faculdade Internacional 
ESIC Marketing Business School e no curso de MBA em Marketing na Universidade Federal do 
Paraná. Ocupou ainda cargo de assessor do presidente do Lactec, do Instituto de Florestas do 
Paraná e da Compagas.  

 
 
 

ESTRUTURA DO MÓDULO II 
 
 

Módulo: Módulo II – Remuneração da Força de Vendas 
Carga horária: 9 horas 
Aulas: 3 aulas presenciais 

 
Departamento/Coordenação: Coordenação de Pós-Graduação e Extensão 

 



 
 
Objetivos  

• Apresentar, demonstrar e aprimorar as técnicas de elaboração de um 
plano consistente e motivacional de remuneração da força de vendas 

• Capacitar os participantes a elaborarem Planos de Remuneração da 
Força de Vendas que sejam atrativos, consistentes e motivadores. 

• Demonstrar a importância de se ter um Plano eficiente de 
Remuneração da Força de Vendas para se atingir os objetivos 
comerciais da empresa. 

 
Diferenciais do Módulo 

 
O módulo será trabalhado mostrando a aplicabilidade de um sistema de 
remuneração variável que possa ser utilizado como recompensa pelos 
resultados alcançados pela força de vendas. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Conteudo 
 
 
 

 
 

• Conceituação de Remuneração Variavel em Vendas 
• As diversas formas de composição da Remuneração da 

Força de Vendas 
• A importância dos Indicadores de Desempenho 
• Principais componentes da remuneração da força de 

vendas 
• Mix de remuneração fixa e variável 
• Estratégia Comercial e o Perfil da equipe de força de 

vendas 
• O uso estratégico das variáveis de remuneração como 

fator de motivação da força de vendas 
• Recompensas Financeiras ou em Bens? Quando e como 

utilizar cada uma delas 
 

 
 
Professor: Antonio Carlos Richter 
 
Prof. Antonio Carlos Richter- formado em Ciências Econômicas pela Fundação de Estudos 
Sociais do Paraná e em Direito pela Universidade Tuiuti do Paraná. É pós-graduado em 
Administração com ênfase em Finanças pela FAE Business School; MBA  em Marketing pelo 
IBMEC, Especialização em Orçamento Empresarial Integrado pela FGV e Especialização em 
Planejamento Estratégico pela Universidade de Los Andes – Bogotá. Em seus mais de 40 anos 
de experiência profissional ocupou cargos como Assistente Téc. de Economia e Finanças na 
TELEPAR; Gerente de Planejamento Econômico-Financeiro, Gerente Financeiro, por mais de 
quinze anos ocupou cargos Superintendente de Vendas e de Diretor Comercial em 
multinacionais de médio e grande porte, tendo sob sua responsabilidade, equipes comerciais de 
até 480 vendedores. Foi Consultor em RH por mais de 3 anos e desde 1985 é professor de 
Orçamento Empresarial na pós graduação da FAE Business School, há 10 anos professor de 
Gestão da Força de Vendas no curso de graduação em Administração da Faculdade Internacional 
ESIC Marketing Business School e no curso de MBA em Marketing na Universidade Federal do 



 
 
Paraná. Ocupou ainda cargo de assessor do presidente do Lactec, do Instituto de Florestas do 
Paraná e da Compagas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTRUTURA DO MÓDULO III 
 
 

Módulo: Módulo III – Liderança e Motivação da Equipe de Vendas 
 
Carga horária: 8 horas 
Aulas: 2 aulas presenciais 

 
Departamento/Coordenação: Coordenação de Pós-Graduação e Extensão 

 
Objetivos  

• Entender a importância do líder junto a força de vendas visando atingir 
os objetivos comerciais 

• Capacitar os participantes sobre a necessidade do entendimento e 
compreensão da importância do papel do líder junto à equipe 

• Apresentar e debater o papel do líder e suas responsabilidades na 
gestão moderna de equipes 

• Conscientizar os participantes sobre a importância do papel do líder 
como catalizador motivacional da equipe 

• Apresentar as diversas formas de estimular a motivação do grupo 
• Debater sobre as qualidades, características e habilidades que um 

líder deve ter para que tenha uma equipe de vendas constantemente 
comprometida e motivada 

 
Diferenciais do Módulo 

 
O módulo é composto por uma fundamentação teórica, leitura e debates 
sobre os diversos estilos de liderança, desenvolvimento de trabalhos em 
equipe, seguido de dinâmicas em grupo e discussões sobre o aprendizado. 
Será estimulado a que cada participante faça uma reflexão sobre qual a 
melhor forma de se quebrar paradigmas antigos e implementar novas 
técnicas de gestão junto à força de vendas. 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Conteudo 
 
 

 
 

• Contextualização e Conceituação de Líder e Liderança 
• Principais diferenças entre um Líder e um Gerente 
• Principais Estilos de Liderança 
• Principais características e habilidades que um Líder deve ter 
• Características de uma liderança de alta performance 
• Os 12 maiores atributos de um Líder 
• Os principais papeis de um Líder 
• Debate: como liderar uma equipe de vendas 
• Como se dá a Motivação da equipe de vendas 
• Benefícios obtidos com a Motivação da Equipe 
• A importância de se ter uma equipe motivada e comprometida 
• A recompensa como fator motivacional 
• Formas de motivar as equipes de vendas 
• Desenvolvimento de exercícios simulados sobre liderança 

 
 
Professor Gilmar Silva de Andrade 
 
 

ESTRUTURA DO MÓDULO IV 
 
 

Módulo: Módulo IV – Coaching em Vendas – uma visão transcendente de 
treinamento e capacitação constante e individualizado da força de vendas 
Carga horária: 9 horas 
Aulas: 3 aulas presenciais 

 
Departamento/Coordenação: Coordenação de Pós-Graduação e Extensão 

 
Objetivos  

• Demonstrar aos participantes a importância do líder no dia a dia da 
equipe 

• Capacitar os participantes desenvolverem um acompanhamento 
contínuo e eficaz, voltado ao treinamento, desenvolvimento e 
capacitação continua dos membros de sua equipe 

• Demonstrar aos participantes como deve se dar o acompanhamento e  
avaliação de desempenho da equipe de vendas 

• Apresentar modelos alternativos e atuais de avaliação de desempenho 
• Habilitar aos participantes para identificar, elaborar e implantar planos 

de melhoria individuais de desempenho. 
• Desenvolver atividades práticas que forcem à reflexão do grupo sobre 

a validade das técnicas apresentadas. 
 

 
Diferenciais do Módulo 

 



 
 

O módulo é composto por uma fundamentação teórica, é inovador quanto ao 
quesito do Acompanhamento e Avaliação da Força de Vendas. É 
desenvolvido em sua maioria com cases práticos simulados que forçam os 
participantes à reflexão sobre a necessidade da quebra  de paradigmas e os 
benefícios que serão adquiridos com a prática do Coaching em Vendas. 
 

 
 

 
 
 
 
 
Conteudo 
 
 
 
 

 
 

• Contextualização e Conceituação 
• O que vem a ser o Coaching em Vendas 
• Coaching em Vendas – uma transformação mental 
• Como aplicar o Coaching em Vendas (o método TBC 80 X 20) 
• Construindo uma visão transcendente com auxílio do Coaching 

em Vendas 
• O aprendizado contínuo com o Coaching 
• O processo de operacionalização do Coaching em Vendas 
• O Coaching como ferramenta de estabelecimento de confiança 

mútua e de comprometimento de cada indivíduo 
• Os formulários de Acompanhamento do Coaching 
• A forma e a periodicidade das reuniões de avaliação do 

Coaching 
• Construindo os indicadores de desempenho de 
• Construindo os formulários de acompanhamento do Coaching 
• Desenvolvimento de exercícios simulados sobre liderança 

 
 
 
 
 
Professor: Antonio Carlos Richter 
 
Prof. Antonio Carlos Richter- formado em Ciências Econômicas pela Fundação de Estudos 
Sociais do Paraná e em Direito pela Universidade Tuiuti do Paraná. É pós-graduado em 
Administração com ênfase em Finanças pela FAE Business School; MBA  em Marketing pelo 
IBMEC, Especialização em Orçamento Empresarial Integrado pela FGV e Especialização em 
Planejamento Estratégico pela Universidade de Los Andes – Bogotá. Em seus mais de 40 anos 
de experiência profissional ocupou cargos como Assistente Téc. de Economia e Finanças na 
TELEPAR; Gerente de Planejamento Econômico-Financeiro, Gerente Financeiro, por mais de 
quinze anos ocupou cargos Superintendente de Vendas e de Diretor Comercial em 
multinacionais de médio e grande porte, tendo sob sua responsabilidade, equipes comerciais de 
até 480 vendedores. Foi Consultor em RH por mais de 3 anos e desde 1985 é professor de 
Orçamento Empresarial na pós graduação da FAE Business School, há 10 anos professor de 
Gestão da Força de Vendas no curso de graduação em Administração da Faculdade Internacional 
ESIC Marketing Business School e no curso de MBA em Marketing na Universidade Federal do 
Paraná. Ocupou ainda cargo de assessor do presidente do Lactec, do Instituto de Florestas do 
Paraná e da Compagas.  
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