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Média: R$ 3.830,11

*Salário médio bruto mensal calculado de acordo com dados 
do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED)

*Fonte: Salario.com.br
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O curso de Gestão Comercial desenvolve as competências 
necessárias para formar profissionais aptos a gerenciar a área 

comercial de organizações, com foco na articulação, planejamento 
e tomada de decisões sobre as vendas em negócios diversos.

Com a formação em Gestão Comercial, o profissional é capaz de 
elaborar análises comerciais; realizar estudos de viabilidade 

econômica, financeira e tributária; planejar pesquisas de mercado e 
gerenciar sistemas de informações comerciais, dentre outras 

habilidades estratégicas para o sucesso financeiro de negócios.

Por ser uma formação de caráter técnico, a matriz curricular é 
composta majoritariamente por disciplinas diretamente relacionadas 

à prática da Gestão Comercial e suas áreas mais relevantes, como 
modelos e sistemas de gestão, contabilidade, planejamento 

estratégico, gestão de custos e direito do consumidor, bem como 
algumas disciplinas teóricas que embasam a prática profissional, 

como Matemática Financeira, Sociologia e Antropologia, Cidadania e 
Responsabilidade Social, entre outras.
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Por se tratar de uma área com amplas possibilidades de atuação, 
a remuneração do profissional de Gestão Comercial pode variar 
conforme o setor escolhido e ainda o tempo de experiência, que 
permite chegar a cargos de gerência e direção que acompanham 

altas médias salariais.

É válido lembrar que a qualificação do profissional para além da 
graduação, por meio de cursos e pós-graduações, também tem 

relação direta com a valorização no mercado e o aumento da 
possibilidade de chegar a remunerações mais altas.

Gosta de rotina e processos

Argumentativo e 
negociador

Organização

Inteligência emocional 
e prática (lida bem com 
pressão e tomada de 
decisões)

Facilidade de liderança, 
empatia e trabalho em 
equipe

Boas habilidades 
comunicativas

Interesse pelos setores 
de Economia e Finanças

A escolha da universidade é determinante tanto para garantir a 
melhor experiência acadêmica, de modo que os anos de formação 

entreguem todos os conhecimentos técnicos e práticos necessários 
para a atuação profissional, quanto para a entrada no mercado de 

trabalho, que exigirá justamente tal preparação.

Por isso, escolha cursar Gestão Comercial no Centro Universitário 
capaz de fornecer a formação de excelência que você precisa!

Conheça alguns dos diferenciais do curso de
Gestão Comercial EAD do UNIFAA:

1

2

3

Rápida inserção no 
mercado de trabalho

Curso personalizado no seu 
ritmo - autonomia

Gamificação e Ações Hands On

Nos cursos EaD UNIFAA o conteúdo é liberado de 
acordo com seu progresso, à medida que você 
conclui uma etapa. Dessa forma, você realiza o curso 
no seu ritmo, com uma Trilha de Aprendizagem 
ajustada conforme seu desempenho, e pode contar 
com a equipe de tutores e dos polos presenciais 
caso necessite de algum suporte. Mesmo a 
distância você nunca está sozinho!

A graduação em Gestão Comercial do 
UNIFAA se encaixa na formação de 
Tecnólogo e pode ser concluído em 2 anos 
(4 semestres), o que garante ter seu 
diploma e poder executar essa nova 
profissão em um curto espaço de tempo.

O curso conta com workshops práticos e oficinas que 
são uma verdadeira imersão, como o Insight Night 
(uma madrugada inteira com os alunos reunidos em 
torno de uma ideia empreendedora e inovadora. Um 
evento multidisciplinar, com todos os cursos de gestão 
do UNIFAA, e que tem como entrega o planejamento, a 
estruturação e apresentação de um "produto" final). 
A metodologia UNIFAA coloca o aluno no centro da 
experiência de aprendizagem. A cada novo período os 
alunos são orientados por um professor em um Projeto 
Integrador no qual consolidam o conhecimento 
adquirido nas diversas disciplinas.

"A área de Gestão Comercial
apresenta-se como um setor 

importante para a manutenção e
o crescimento das empresas.

O Gestor Comercial precisa desenvolver
uma visão abrangente da organização, uma vez

que, além de verificar o processo produtivo, a Gestão
Comercial ainda se aplica às rotinas administrativas, atuando

 desde os fornecedores de matéria-prima até o acompanhamento do 
setor de suporte e pós-venda, proporcionando maior competitividade 

e eficiência à empresa onde atua.

Os campos de trabalho são abrangentes: o profissional pode atuar 
em organizações de bens de consumo e industriais; comercialização 

de insumos; planejamento, desenvolvimento de projetos, 
assessoramento técnico e consultoria; prestadoras de

serviços de consumo final; varejistas, atacadistas
e de representação comercial; Institutos, Centros

de Pesquisa e Instituições de Ensino, dentre outras.

No UNIFAA, a formação capacita profissionais com competências para 
encontrar soluções inovadoras em processos nos quais estejam 

presentes a técnica, o respeito aos princípios éticos e a busca pela 
excelência."

Carlos Antônio da Silva Carvalho,
Coordenador do Curso de Gestão 

Comercial EAD do UNIFAA

Dica do
coordenador

A matriz curricular do curso de Gestão Comercial
EAD do UNIFAA é composta por Teoria, Prática,
Atividades Complementares e Extensão,
de modo a integrar as facilidades e a
flexibilidade de uma graduação a distância
com a vivência prática necessária para formar alunos 
realmente qualificados para o mercado de trabalho.

A cada semestre, os alunos são incentivados por meio de um 
Projeto Integrador, que permite vivenciar a Gestão 
Comercial de diferentes formas, como na formulação de 
planos de negócios e projetos de inovação.

No modelo EAD do UNIFAA, o aluno tem autonomia no seu 
processo de aprendizagem, por meio de métodos ativos de 
ensino, e o apoio constante do corpo docente da 
instituição.

Os momentos a distância acontecem com a facilitação do 
Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), espaço que 
reúne o material didático e disponibiliza as atividades de 
estudo. O aluno tem à disposição materiais atualizados e 
inovadores, com diversas etapas de conhecimento como 
desafios, questões, e-books, dicas do professor e Saiba Mais, 
e ainda pode acessar a Sala de Tutoria e Webconferências 
(aulas ao vivo) — tudo no seu tempo e do seu jeito. Os 
momentos presenciais, por sua vez, acontecem nos polos 
EAD espalhados em diferentes regiões do Rio de Janeiro.

O UNIFAA é o MELHOR Centro
Universitário do estado do
Rio de Janeiro!

São os mais de 50 anos de tradição e história
que, unidos à qualidade de ensino reconhecida
pelo MEC, corpo docente de excelência e meto-
dologia de ensino diferenciada garantiram ao
Centro Universitário de Valença o título de
MELHOR Centro Universitário do estado do
Rio de Janeiro.

Com opções de cursos de graduação presencial,
semipresencial e à distância, além de diferentes
opções de pós-graduação, o Centro Universitário
é composto por estrutura moderna com três campi:

Campus Sede - Salas de aula modernas, laboratórios para atender aos variados
cursos e disciplinas, Clínica Odontológica e Policlínica Veterinária;

Campus Saúde - Hospital e Maternidade Escola;

Hospital Veterinário Escola - Fazenda experimental para os alunos de Medicina
Veterinária.

No UNIFAA, o ensino é voltado para a prática: por meio da metodologia ativa
de ensino, todo o processo de aprendizagem é formulado para que o aluno se
torne o protagonista do saber, em um ambiente inovador que garante a  formação
integral do estudante.

Tipo: Tecnólogo //  Duração: 4 semestres

Visão sistêmica e estratégica

Focado em resultados e 
produtividade

Para saber se o curso de Gestão Comercial é para você, 
confira algumas das aptidões e características que podem ser 

especialmente úteis para o aluno de Gestão Comercial:

Cidade de ValençaCidade de Valença

O UNIFAA está localizado no município de Valença,
no sul do estado do Rio de Janeiro, a 89 km da capital.
Com cerca de 76,5 mil habitantes, Valença é vizinha dos

municípios de Rio das Flores, Vassouras e Barra do Piraí.

Além da tradição histórica ligada às várias fazendas da
região e do potencial para o ecoturismo, Valença também
é conhecida como uma cidade universitária, com um polo
que atrai estudantes de outras regiões do estado e do

país para viver a experiência acadêmica em um ambiente
acolhedor e preparado.

A instituiçãoA instituição

Os conhecimentos e habilidades
desenvolvidos na formação em
Gestão Comercial permitem que o
profissional atue em diferentes
áreas do mercado de trabalho,
tais como:

• Gestão da área Comercial de organizações
de qualquer porte (privadas ou públicas)

• Gestão financeira e tributária

• Consultoria Comercial

• Pesquisa de mercado

• Empreendedorismo/Gestão do próprio negócio

https://www.instagram.com/unifaa.ead/
https://api.whatsapp.com/send?phone=552424530728&text=Ol%C3%A1!%20Acabei%20de%20ver%20o%20e-book%20do%20curso%20de%20Gest�o%20Comercial%20EAD%20UNIFAA%20e%20gostaria%20de%20mais%20informa%C3%A7%C3%B5es.
https://www.unifaa.edu.br/polos-ead?utm_source=e-book-curso&utm_medium=e-book&utm_campaign=vestead&utm_term=ead-gestao-comercial-e-book-apresentacao_ead-gestao-comercial-e-book-apresentacao&utm_content=ead-gestao-comercial-e-book-apresentacao
https://unifaa.edu.br/cursos/graduacao-distancia?utm_source=e-book-curso&utm_medium=e-book&utm_campaign=vestead&utm_term=ead-gestao-comercial-e-book-apresentacao_ead-gestao-comercial-e-book-apresentacao&utm_content=ead-gestao-comercial-e-book-apresentacao

