FGV

ACTION EM
GESTÃO COMERCIAL
EXCELÊNCIA NA GESTÃO
COMERCIAL POR MEIO DO
APRENDIZADO EM AÇÃO

O FGV Action é um programa que visa ao desenvolvimento de um projeto
inspirado em desafios reais da organização, utilizando o conhecimento
acadêmico e a mentoria FGV. Na turma aplicada ao tema de gestão
comercial, o projeto será embasado em questões relacionadas à
estratégia de gestão comercial da organização, considerando as
adversidades de processos, tecnologia, pessoas e estrutura.

Turmas: uma equipe de
até quatro participantes
por organização.

SEJA UMA DAS ORGANIZAÇÕES
DESTE PROGRAMA!

METODOLOGIA
FGV ACTION

O FGV Action está estruturado em quatro fases:
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DESCUBRA

INOVE

CONSTRUA

AVALIE

Descoberta de
oportunidades
para alavancar
os resultados no
tema estratégico
definido.

Desenho de
novas soluções
focalizadas em
desafios
e contexto
específico
da organização.

Detalhamento
da solução
aprovada.

Avalie os
resultados
para direcionar
novos ciclos de
aprovação.

Definição de
objetivos.

Criação de
um plano de
mudança.
Implantação,
quando
aplicável.

Conduzido por Professores e Especialistas FGV,
o programa conta com encontros coletivos e
de mentoria customizados por organização.

APLICAÇÃO
EM GESTÃO COMERCIAL

Alinhados com a metodologia DICA, apresentamos os módulos da turma de Gestão

OBJETIVOS MÓDULOS

Comercial e os objetivos de cada um:

DESCUBRA

INOVE

CONSTRUA

AVALIE

3 semanas

5 semanas

5 semanas

2 semanas

Análise do
ambiente e
oportunidades
de negócios

Posicionamento
e planejamento
comercial

Excelência na
gestão comercial

Controle e
resultados de
vendas

Compreender o
ambiente de negócios
da organização
(contexto interno e
externo) e identificar
oportunidades para
alavancar a gestão
comercial.

Desenhar as soluções
para as oportunidades
identificadas na etapa
anterior, de forma
que o modelo de
gestão comercial seja
reposicionado.

Detalhar as soluções/
inovações priorizadas.

Qualificar o desafio
da gestão comercial
definindo seu foco em
termos de alavancas de
performance (cultura
e valores; liderança
e pessoal; estratégia;
estrutura; tecnologia e
processos).

Priorizar as inovações
a serem detalhadas na
etapa seguinte.
Criar um plano de
transformação da
gestão comercial da
organização.

Especificar os
requisitos de
tecnologia, processos
e pessoas para
implementar
mudanças.

Avaliar os resultados
de vendas com base
na construção de
dashboards, KPIs e
auditoria de vendas.

Definir e estabelecer
processos e
mecanismos de
avaliação e controle.
Criar plano de
implantação detalhado.

A duração deste programa é de aproximadamente sete* meses, com carga horária
total de 66 horas, na modalidade virtual síncrona.
A FGV conta com excelente infraestrutura digital e ferramentas para promover um
ambiente dinâmico, de troca e aprendizagem mesmo à distância.
Os encontros coletivos acontecerão às terças-feiras, das 8h às 12h, e os encontros de
mentoria, às quintas-feiras, entre 8h e 18h (a definir com cada organização). Serão
seis encontros de mentoria ao todo, com duração de uma hora cada um.
*intervalo de um trimestre para iniciar a fase “Avalie”.

Entre em contato pelo nosso site:
www.fgv.br/in-company-action

