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O que é o Comércio Eletrônico?



O comércio eletrônico - também conhecido como e-commerce (em inglês), comércio pela Internet ou 
comércio online - consiste na compra e venda de produtos ou serviços através de canais digitais, ou 
seja, pela internet. Diferente de uma loja física, no comércio eletrônico os clientes podem visualizar e 
comprar seus produtos online - sejam estes produtos físicos (que podem ser enviados diretamente 
para o endereço do cliente ou retirados na loja física) ou mesmo produtos digitais, onde o cliente 
pode acessar diretamente online ou baixar no computador o item comprado. Uma das vantagens é 
que o cliente pode fazer compras online a qualquer hora e em qualquer lugar.

Qual é a perspectiva de emprego na área de Comércio Eletrônico?



Talvez você já tenha ouvido falar que o mercado de e-commerces - ou comércio eletrônico - é um dos 
mais competitivos do mundo, movimentando trilhões de dólares anualmente entre todos os 
negócios disponíveis online. No Brasil, o setor vem crescendo muito nos últimos anos e, com o 
cenário de pandemia, o crescimento tem sido exponencial. No entanto, trabalhar no mercado digital e 
vender na internet apresenta desafios diferentes do ambiente físico, e por isso, é preciso se preparar 
para proporcionar uma boa experiência de compra ao consumidor.


O que você vai atingir com esta certificação?



Ao longo deste curso você vai entender o que significa Comércio Eletrônico e Marketplaces, 
conhecendo os diferentes canais de vendas que existem dentro desse ecossistema e as ferramentas 
que são utilizadas para seu gerenciamento. Concluindo a formação em Gestão de E-commerce e 
Marketplaces você estará apto para:

Abrir seu próprio negócio online

Atuar como analista de e-commerce e marketplace dentro de diversas empresas
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Quais são os temas abordados neste curso?



Introdução aos negócios digitais e conceitos de marketing digital

Fundamentos do comércio eletrônico

Marketing omnichannel e pagamentos eletrônicos

Ferramentas e modalidades de comércio eletrônico

Design, usabilidade e conteúdo do site

Otimização de SEO e SEM dos sites

Logística

Marketplaces

Redes sociais integradas ao comércio eletrônico

Boas práticas de comunicação digital

Fidelização do cliente e e-mail marketing

WhatsApp Business

Otimização de custos

Planejamento estratégico

Ferramentas de análise e métricas

Ferramentas de gestão automatizadas




Qual será o projeto a ser desenvolvido neste curso?



Você poderá escolher entre um projeto próprio ou de terceiros, e selecionará a estrutura de canais 
digitais que irá usar. O conteúdo do curso é voltado para que entenda os fundamentos do comércio 
eletrônico, e além disso, que consiga realizar na prática um projeto de comércio online, ou seja, você 
terá a oportunidade de conhecer quais os tipos de canais digitais e vantagens de cada um, as 
ferramentas usadas para tocar uma operação de vendas online, a importância da logística em seu 
processo de vendas, como montar um plano estratégico para atingir seus objetivos e conquistar 
clientes. Conhecimento colocado em prática.




