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Enquanto algumas empresas reclamam da crise no varejo 

tradicional, outras realizam muitas vendas pela internet. 

Hoje, crianças, adolescentes, adultos e idosos estão conectados, e 

as empresas que perceberam isto, estão realizando muitas 

vendas. Desde 2008, as vendas na internet crescem em média 

20% ao ano o Brasil, e segundo pesquisa do Google, até 2021 as 

vendas devem dobrar. O grande diferencial do Marketing Digital, 

é que mesmo com pouco investimento, é possível conseguir 

excelentes resultados. Com muitas empresas investindo em 

marketing digital, faltam profissionais qualificados, e para 

atender esta demanda de mercado, surgiu a Academia Digital. 

QUEM SOMOS
A Academia Digital foi a 
primeira empresa em Curitiba a 
criar um curso presencial 
focado na formação de 
Gestores de Marketing Digital 
com duração de 2 meses. 
Já formamos mais de 1.000 
profissionais e já tivemos 
alunos da Áustria, Angola, Chile 
e de diversas cidades do Brasil.
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ESTE CURSO É INDICADO PARA:
» Empreendedores: que desejam divulgar sua 
empresa e realizar vendas pela Internet.

» Jornalistas, profissionais de Marketing e 
Publicidade: que desejam melhorar seus resultados 
ou trabalhar como consultores de marketing digital.

» Diretores, Gestores e Coordenadores: que 
desejam realizar vendas pela internet e coordenar 
uma equipe ou agência de marketing digital.

» Profissionais de outras áreas que desejam 
realizar transição de carreira para Marketing Digital.

PRÉ-REQUISITOS:
Não é necessário 
nenhum pré-requisito 
para realizar o curso.

Recomendamos levar 
um Notebook para 
realizar atividades em 
sala de aula.





O PROFESSOR DO CURSO

Helton Magalhães da Cruz, 37 anos, é 
administrador de empresas com MBA em 

Marketing, para tornar-se professor, realizou 
mais  de 300 horas de capacitação em cursos 

de marketing digital. 

Gerenciou o departamento de marketing 
digital em diversas empresas, realizou mais
de 3.000 campanhas. É professor no Centro 

Universitário Internacional Uninter, consultor 
de Marketing Digital no Sebrae, foi colunista 
de marketing digital no Portal Banda B e na 

rádio UniFM.

Administrou mais de R$ 500.000 em 
campanhas de Marketing

Digital para dezenas de
empresas que gerenciou e

 prestou consultoria.



Eu procurei um curso por alguns meses, acho que uns 4 a 6 meses rsrs, 
fui muito criteriosa ao escolher a instituição, pois, queria algo que fosse 
completo! Quando conheci a Academia Digital me surpreendi, não só 
pelo ensino, mas pelo ambiente, atenção, cuidado com cada um 
dentro da escola! Sim, sou encantada pelo ensino, método e pessoas, 
principalmente o professor Helton Magalhães da Cruz, que quero 
deixar aqui o meu respeito pelo seu trabalho e o meu muito obrigada 
por todo o ensino e paciência! 

Curso muito esclarecedor! Muito boa a experiência! Bem legal o curso 
presencial para fazer networking, porém, devido a chegada da 
pandemia do coranivírus, tivemos que continuar no parte do curso 
on-line. O que acabou sendo uma experiência ainda melhor, visto que 
podemos revisar as aulas e assim não esquecer o conteúdo com o 
tempo. São muitas informações! Demanda muita dedicação além de 
sala de aula. 2 meses voam! Gostaria que continuasse

Curso excelente! O professor Helton tem muito domínio e uma excelente 
didática. Nós estávamos no meio do curso quando recebemos a 
informação que as aulas presenciais não poderiam mais ocorrer devido 
ao Covid-19. Em 1 semana tudo ja estava adaptado, as aulas passaram a 
ser ao vivo e online. Dessa forma conseguimos interagir ao vivo com o 
professor, e posso dizer que foi incrível, principalmente pela possibilidade 
de rever as aulas, mandar mensagens ao professor e tirar todas as 
dúvidas. Agradeço a todos da equipe por toda atenção e disponibilidade.
 

O curso é bem completo. Abriu minha mente para como esse mercado 
funciona e um mês após a conclusão do curso triplicamos o 
faturamento da loja virtual e ainda reduzimos os custos pela metade.
 

O QUE NOSSOS ALUNOS 
ESTÃO FALANDO?
Conheça alguns dos depoimentos feitos pelo alunos, já 
recebemos mais de 135 avaliações, TODAS 5 ESTRELAS!

Daniella M. Z. Castilho

Mônica Bezerra

Darlene Pantojo

Andrea Hanania



» Empreendedores: que desejam divulgar sua 
empresa e realizar vendas pela Internet.

» Jornalistas, profissionais de Marketing e 
Publicidade: que desejam melhorar seus resultados 
ou trabalhar como consultores de marketing digital.

» Diretores, Gestores e Coordenadores: que 
desejam realizar vendas pela internet e coordenar 
uma equipe ou agência de marketing digital.

» Profissionais de outras áreas que desejam 
realizar transição de carreira para Marketing Digital.
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O que são Arquétipos.

Como utilizar Arquétipos na Comunicação Empresarial

Que Arquétipos são mais indicados para cada segmento.

O que são Personas Digitais.

Uma empresa pode ter várias Personas?

Como realizar uma Pesquisa de Personas?

Checklist para construção de Personas.



O que é SEO?

Quanto investir em SEO?

Qual a importância do SEO?

O que um buscador leva em conta?

Pilares Estratégicos do SEO.

SEO On-Page.

Como produzir conteúdo otimizado para SEO.

Otimização de Imagens.

Arquitetura da Informação para sites e lojas virtuais.

Search Console.

Performance e Otimizações Técnicas.

Servidores recomendados.

WebDesign e SEO.

SEO Off-Page.

Dicas de SEO.

Black Hat.

Checklist SEO.

Terceirizar ou montar uma Equipe Interna?

Universo Mobile.

Melhor Plataforma para Sites.

Melhor Plataforma para E-Commerce.

Registro de Domínio.

Registro de Marcas.

Importância de um site de Qualidade.

O que são Landing Pages.

Sites otimizados para Conversão.

Criando uma Arquitetura da Informação.



A Era Digital e o ZMOT.

Tipos de Conteúdo.

CheckList Produção de Conteúdo.

Motivacional focado em Conversão.

Fator decisivo para compra.

Estética das publicações.

Criando um Planejamento Semanal.

Resultados do Marketing de Conteúdo.

Jornada de Compra.

Marketing de Conteúdo Estratégico.

Planejamento de Conteúdo.

Inbound Marketing.

7 Erros do Marketing de Conteúdo.

Métricas do Marketing de Conteúdo.

Ferramentas para agendamento de Publicações.

Vale a pena investir em Marketing de Conteúdo?

Criando um Planejamento de conteúdo para Blog. 



Storytelling: conceitos e aplicações

Estruturas narrativas da mitologia de marca

Personagem, ação, obstáculos e mensagem

Prática: Criando histórias para marcas

Objetivo de uma Estratégia de Email Marketing.

Listas de Email.

Segmentação de Emails.

Frequência de Envios.

Melhores Plataformas de Disparo.

Como saber se fui punido.

Estratégias para Captação de Emails.

Como aumentar taxa de Entrega.

Call to Action e Página de Destino.

Testes Importantes.

Métricas Importantes.

Estratégia para aumentar taxa de Abertura.

Criando um Planejamento de Email Marketing.

Cadastro na Plataforma RD Station.

Como coletar Leads para o Processo de Automação.

Etapas para implementar Automação de Marketing.

Criando uma Automação de Marketing.

Como obter bons resultados com Landing Pages?

Características de uma Landing Page que converte.

Criando uma Landing Page.



O Que é a Experiência Emocional do Cliente

Os “4 ps” na era digital 

Característica emocional do cliente digital 

Que mundo vivemos?

Fisiologia do cérebro e suas funções 

Expressões das emoções 

As emoções presentes no consumidor digital 

Códigos de decisão emocional 

Neuro comportamento do consumidor digital 

Vieses comportamentais 

A tomada de decisão 

Nudges visuais 

A Percepção, como ela funciona 

Processo Atencional 

Método de construção da Neuro persona 

Neuro Desing na Web

Persuasão digital 

Efeito halo 

Efeito stropper 

Psicologia das cores 

Neuro design viral e Memética 

Neuro design multissensorial e emocional 

Copywriting y Storytelling Emocional

Como nosso cérebro processa leitura 

Aonde se processa emoções através da leitura  

As associações de cores e letras 

O tempo como aliado 

Neuro Linguistica 

Módulo 6: Gestão emocional das Redes Sociais

As emoções nas redes sociais 

Comportamento de bando 

Efeito FOMO e FOBO 

Porque somos viciados em Redes Sociais



Cenário das redes sociais no Brasil e no mundo

Branding em social media

Facebook: dados, características, estratégias, técnicas e 
otimizações.

SEO no Facebook.

Análise de métricas.

Instagram: dados, características, estratégias, técnicas e 
otimizações.

SEO no Instagram.

Análise de métricas.

Estratégias de Pinterest.

Estratégias de TikTok.

Estratégias de Telegram.

Produção de conteúdo criativo.

Técnicas de redação.

Planejamento de conteúdo.



Como conseguir leads para Vender pelo WhatsApp.

Forma de Atendimento no WhatsApp.

Material de Apoio.

WhatsApp Business.

Ferramenta para realizar vendas pelo WhatsApp.

Porque ter um canal no Youtube 

Planejamento do canal

Como e o que gravar 

Transmissões ao vivo no Youtube

Otimização dos vídeos no Youtube 

Como gerar engajamento

Cases de Youtubers 

Oportunidades que o Linkedin oferece nos campos de carreira e 
negócios, pautadas pelas redes de conexões.

sua visibilidade, autoridade e conversão.

Que tipos de conteúdos publicar e em quais formatos.

Vale a pena ter uma assinatura Premium no Linkedin?

Neurostorytelling

Nosso principal cliente

ZMOT

Clientes 4.0

Viéses cognitivos

Seis estímulos do sistema primário

Empatia

A trilogia das vendas

Neuropreços



Integrações importantes.

Forma de Pagamento.

Campanhas do Google AdWords.

Rede de Pesquisa.

Leilão do Google.

5 Pilares de uma campanha de Sucesso.

Planejamento e Seleção de Palavras Chaves.

Planejamento Financeiro.

Estrutura das Campanhas.

Anúncios da Rede de Pesquisa.

Teste A, B, C.

Índice de Qualidade.

Qual campanha gera o Melhor Resultado?

Extensões de Anúncio.

Conversões.

Página de Destino.

Métricas.

Otimização de Campanhas.

Relatórios.

Display.

Remarketing.

True View (Youtube).

Shopping.



Instalação do Google Analytics.

Principais Relatórios do Google Analytics.

Parametrização de Urls.

Criando uma Vista.

Tempo necessário para análise de dados.

EM BREVE
MÓDULO 18 - MARKETPLACE

O conceito de marketplace

Marketplaces no Brasil

Vantagens para vender nesse modelo de negócio

Entendendo as taxas

Regras e diferenciais para vender nos canais

Como começar a vender 

Integradores e seus benefícios

Cadastro de produtos

Integração de produtos 

Buy box

O fenômeno da "cauda longa"

Construção da reputação

Atendimento nos marketplaces



Como funciona o Facebook Ads.

Vantagens de Investir no Facebook e Instagram Ads.

Método de Pagamento.

Gerenciador de Anúncios e Business Manager.

Dicas para obter bons Resultados.

Segmentos que é Indicado Facebook Ads.

Ferramenta para análise de Performance de Páginas.

Planejamento Financeiro.

Diferença da Estrutura do Google AdWords e Facebook Ads.

Estrutura das Campanhas.

Objetivo de cada Campanha.

Teste A, B, C.

Planejamento Financeiro para Testes.

Formato de Anúncios.

Dimensões de Imagens.

Página de Destino.

Pesquisa de Personas.

Tempo X Investimento.

Monitoramento das Campanhas.

Criando relatórios personalizados

Qual é a Melhor Estratégia de Facebook Ads?

Instalação de Pixel de Remarketing



Como integrar o Instagram com o Facebook.

Como funciona o Instagram.

Que tipo de conteúdo gera resultado.

Storytelling no Instagram.

Planejamento de Conteúdo no Instagram.

Importância das hashtags.

Formatos de Anúncios no Instagram.

Ferramentas e Aplicativos para Instagram.

Como conquistar mais seguidores.

Relatórios e Métricas.

Apresentação de Projeto Realizado no Curso

Equipes compostas por até 4 membros



TA ESPERANDO O QUE?
CLIQUE ABAIXO E

OBRIGADO!

TÁ ESPERANDO O QUE?

INÍCIO DAS AULAS

14 de outubro

41 98521-3470
MATRICULE-SE AGORA!


