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Objetivos

Os principais objetivos da presente unidade curricular são conhecer as estratégias de gestão comercial desde um
ponto de vista de marketing, conferindo uma vantagem competitiva às vendas. É objetivo da UC analisar técnicas
comerciais de gestão do produto e de vendas, capacitando os estudantes para uma correta aplicação das políticas
de marketing associadas à venda. Complementarmente, pretende-se analisar e capacitar os estudantes para
estratégias de e-marketing, assim como o papel das políticas de produto, preço, comunicação e distribuição no
âmbito da gestão operacional do marketing.

Resultados da Aprendizagem
Serão transferidos conhecimentos sobre a relação do marketing-mix com a gestão comercial, o papel do marketing
relacional (CRM), estratégias de pricing e decisões/implicações de diferentes modelos de distribuição da gestão
estratégica comercial. Desde modo, os estudantes poderão desenvolver competências na tomada de decisões
estratégicas que afectam a gestão comercial de uma organização/empresa.
Adicionalmente, serão transferidos conhecimentos na área das funções do pessoal de venda e correspondente
papel estratégico, desenvolvimento e gestão da força de vendas, bem como a determinação da eficiência e
performance da mesma.
Conteúdos Programáticos

Parte I

- Marketing-mix (revisiting the marketing-mix and implications in commercial management)
- Marketing Relacional
- Pricingstrategies
- Placement decisions
Parte II

- Funções do pessoal de venda
- O papel estratégico da função de vendas
- Desenvolvimento da força de vendas
- Gestão da força de vendas
- Determinação da eficiência e performance da força de vendas
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Métodos de Ensino e de Aprendizagem
A primeira parte dos conteúdos programáticos indiciarão sobre a gestão comercial, nomeadamente, em termos de
oferta (produtos e serviços), comunicação e promoção, distribuição e gestão de relacionamentos com os clientes.
A segunda parte incidirá sobre a gestão de vendas propriamente dita, como seja gestão da força de vendas,
eficiência e performance da força de vendas.
Métodos de Avaliação
Avaliação contínua com base nos seguintes elementos obrigatórios de avaliação:
a) Teste: 50%
b) Trabalho teórico-prático: 50%, decomposto em duas dimensões:
i) Trabalho: 25%
ii) Apresentação e defesa: 25%

