
PÓS-GRADUAÇÃO
GESTÃO COMERCIAL E ESTRATÉGICA 

PARA NEGÓCIOS DE MODA



A IMPORTÂNCIA DA PÓS-GRADUAÇÃO: 
ASCENSÃO PROFISSIONAL

Com um mundo em constante transformação, cenário de mudanças exponenciais 
e oportunidades crescentes, somente será bem-sucedido aquele profissional que 
estiver qualificado e atualizado com as tendências de sua área de atuação, ao 
mesmo tempo em que desenvolve novas competências. Um curso de pós-graduação 
faz isso por você! A pós-graduação auxilia a ampliar conhecimentos já adquiridos, 
ensina e/ou complementa habilidades técnicas e comportamentais e é de 
fundamental importância no desenvolvimento de uma competência muito 
valorizada nos dias de hoje: o networking, ou seja, formar uma rede de contatos, 
rede de relacionamento.

O QUE UM CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DEMANDA

- Responsabilidade com as entregas e prazos; 
- Um profissional autônomo, que lê, pesquisa, busca informação e produz 
   novos conhecimentos;
- Alguém preparado para interagir em grupo, com colegas e professores; 
- Um profissional que participe e contribua com a troca produtiva de ideias;
- Alguém comprometido com o seu desenvolvimento pessoal e consequentemente 
  do grupo no qual está inserido. 

Este repertório de habilidades faz com que o profissional advindo de um curso 
de pós-graduação seja mais atraente para o mercado de trabalho porque: 

- Produz mais e de modo mais eficiente;
- Possui adaptabilidade, flexibilidade e inteligência emocional para lidar com 
   as demandas do mercado;
- Desenvolve habilidades interpessoais, como a capacidade de integração em 
   um grupo de trabalho já existente;
- Desenvolve ou aperfeiçoa potenciais de liderança e gestão de equipes; 
- Aperfeiçoa o conhecimento técnico, que em algumas áreas é o diferencial 
   competitivo mais valorizado pelas empresas.

Curso que atualiza e capacita o profissional que está no mercado de trabalho ou que 
planeja mudar de área de atuação e confere habilidades técnicas específicas a 
determinada área. Quem quer alavancar a carreira opta por uma especialização 
porque é um curso rápido, voltado para uma finalidade específica que a graduação, 
mais generalista, não contemplou ou que o mercado profissional demanda. 
 
- É necessário diploma de curso superior para se matricular;
- O curso pode ser presencial ou a distância;
- Normalmente as aulas são quinzenais e nos finais de semana;
- Duração de 1 a 2 anos, com carga horária mínima de 360h/aula;
- A frequência de 75% nas aulas é obrigatória;
- Exige Trabalho de Conclusão do Curso (TCC);

Especialização Lato Sensu  



GESTÃO COMERCIAL E ESTRATÉGICA PARA NEGÓCIOS 
DE MODA

O Curso de Pós-Graduação em Gestão Comercial e Estratégica de Negócios de Moda 
tem como base três pilares: inteligência relacional, aplicabilidade de ferramentas de 
gestão e conexão com a realidade mercadológica e de vendas do mercado de moda. 
A inteligência relacional nesta equação é a norteadora das competências e habilidades 
da equipe de vendas, fato que transcende a valorização de um bom ambiente de 
trabalho, vai além ao passo que o transforma em um processo de estímulo criativo, 
inovador e focado nos resultados e nas pessoas. As ferramentas de gestão servem 
neste contexto ao apoio para a coleta e processamento das informações de maneira a 
tornar a tomada de decisão mais assertiva e com minimização de riscos. A conexão 
com o mercado se dá para estabelecer o arremate, pois de nada adianta ter as 
informações se as concepções conceituais e de posicionamento no âmbito da moda 
são equivocadas. Entender o cenário e responder às prerrogativas mercadológicas é 
conceber que a gestão comercial é parte integradora do marketing e das vendas e que 
interage e é interdependente às demais áreas organizacionais. O Curso impulsiona 
essa visão estratégica e sistêmica e propõe ao acadêmico forjar o seu negócio ou 
contribuir para o desenvolvimento da empresa onde atua.

COORDENAÇÃO
MSc.Kelly Cristina de Oliveira Costa

A docente é mestre em Administração pela Universidade do Estado de Santa Catarina – 
UDESC/ESAG e tem pós-graduação em Gestão Estratégica de Marketing pela Faculdade 
Estácio de Sá de Santa Catarina. Atuou no marketing e na área de vendas de laboratórios 
farmacêuticos transnacionais como Pfizer e Merck Sharp & Dhome durante 8 anos. 
Atualmente é coordenadora e professora do Curso de Gestão Comercial da Cesusc Online 
e foi coordenadora e professora do curso de Administração da Faculdade Cesusc de 2012 
a 2017, além de atuar como professora no curso de tecnologia em Marketing. Atua na 
docência há 14 anos, com disciplinas relativas à área mercadológica e de vendas. 
É professora também da pós-graduação da Faculdade Cesusc, e da Faculdade Senac, 
instituições onde leciona disciplinas de Relacionamento Interpessoal, Gestão de Marketing, 
Gestão de Marketing em Moda e Marketing de Conteúdo. 

As personas relativas ao Curso de Pós-Graduação em Gestão Comercial e Estratégica de 
Negócios de Moda são profissionais que já atuam ou desejam atuar em negócios de moda, 
sendo estes empreendedores ou colaboradores de empresas do setor. A perspectiva do 
direcionamento do curso é pautada tanto para quem intui investir em um negócio no ramo 
da moda, quanto a um profissional que deseje ou já atue numa instituição desse mercado. 
As unidades curriculares pretendem oferecer uma base sólida tanto para àqueles que 
almejem implementar um novo negócio, quanto para àqueles que já atuam ou se inclinam 
a atuar neste segmento. 

PÚBLICO-ALVO



.: Inovação e Ambientes Criativos (20 h/a)

.: Ferramentas Ágeis (20 h/a)

.: Gestão de Canais de Vendas e Logística (20 h/a)

.: Negociação Comercial e Política de Vendas para Negócios de Moda (20 h/a)

.: Gestão da Equipe de Vendas para Negócios de Moda (20 h/a)

.: Promoção de Vendas para Negócios de Moda (20 h/a)

.: Exibitécnica para Negócios de Moda (20 h/a)

.: Inteligência Comercial e Cross Selling para Negócios de Moda (20 h/a)

.: Análise Financeira de Custos e Investimentos para Negócios de Moda (30 h/a)

.: Formação Estratégica de Preços para Produtos de Moda (20 h/a)

.: Sistemas de Informação e CRM para Negócios de Moda (10 h/a)

.: Marketing de Conteúdo para Negócios de Moda (30 h/a)

.: E-commerce (20 h/a)

.: Relationship Marketing para Negócios de Moda (20 h/a)

.: Metodologia da Pesquisa (20 h/a)

DISCIPLINAS

DOCENTES CONFIRMADOS
Esp. Cristiano Costa
MSc. Eduardo Cechinel
MSc. Filipe Mesquita
MSc. Gustavo Gomes Bublitz
Dra. Juliana Vital
MSc. Kelly Cristina de Oliveira Costa
MSc. Léo Redondo
MSc. Marina Polli
MSc. Monique Wagner de Souza
MSc. Rosilane Bernard
MSc. Sérgio Schutz

DURAÇÃO DO CURSO
Aulas presenciais, aproximadamente 20 meses, conforme calendário do Curso +
4 meses para confecção do Trabalho de Conclusão de Curso.

Sexta-feira: das 19h às 23h;
Sábado: das 8h às 14h30 (30 min. intervalo).

HORÁRIO

INVESTIMENTO 
24 X R$ 395,00

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO ALUNO
Segunda a Sexta-feira das 08h às 21h30
Sábado das 8h às 12h*
*Quando houver aulas de Pós-Graduação



DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA MATRÍCULA

a) Diploma de Graduação (frente e verso);

b) Cédula de identidade (RG) – outros documentos não possuem validade para

fins de Registro;

c) CPF;

d) Comprovante de residência;

e) 01 (uma) foto 3x4 recente.

* Os documentos solicitados deverão ser entregues mediante apresentação de
original e cópia/reprodução fiel do original, em perfeito estado de leitura e
compreensão (autenticação realizada no momento da matrícula) e/ou cópias
autenticadas em cartório, em uma mesma folha A4, em perfeito estado de leitura
e compreensão.
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