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O que é o marketing digital?



O marketing digital consiste na realização de estratégias de comunicação e marketing através dos 
meios digitais. Todas as técnicas, que antes eram realizadas no mundo off-line, são traduzidas para 
um novo mundo, o mundo online. 

Na área digital, novas ferramentas aparecem como imediatismo, as novas redes que surgem todos 
os dias, e a possibilidade de medir com precisão cada uma das estratégias utilizadas e a facilidade 
de agir imediatamente.


O que é isso?



O marketing digital serve para levar produtos ou serviços a clientes potenciais por meio de diferentes 
mídias digitais. É também um meio rápido de reter clientes e estar em contato constante com eles. 
Algumas vantagens do marketing digital, ao contrário do marketing tradicional, são: obtenção de 
resultados mensuráveis, alcance global com nossas ações, rapidez na implementação e precisão 
que pode ser alcançada com o público-alvo.


Qual é a perspectiva de emprego da Mkt digital?



Um gestor de Marketing Digital pode trabalhar numa empresa tradicional e promover a marca e o 
produto ou serviço dessa empresa a potenciais clientes, mas além disso, pode trabalhar de forma 
autónoma ou em empresas que se dediquem especificamente ao Marketing Digital. Essas empresas 
são responsáveis pelo posicionamento de diferentes contas no mundo digital.


Qual é o objetivo do curso?



Você aprenderá a compreender o ecossistema digital e desenvolver uma estratégia eficaz, utilizando 
as diferentes ferramentas, técnicas e as principais plataformas de Marketing Digital. 

Você vai adquirir as competências necessárias para ser eficaz no desenvolvimento de estratégias 
online, na utilização de diretrizes de publicidade, conteúdo, desenvolvimento de marca e 
relacionamento com o cliente. Por fim, você terá as ferramentas para oferecer serviços de marketing 
digital ou para ingressar em uma empresa que oferece serviços de marketing e ingressar no mundo 
do trabalho.





Quais são as ferramentas que serão estudadas no curso?



Ao longo do curso, você aprenderá as diferentes funções envolvidas na comunicação e no marketing 
digital. 

Você poderá realizar ações de um Gerente de Comunidade para a gestão de redes sociais, entenderá 
como gerenciar a publicidade em redes sociais através de Facebook Ads e LinkedIn Ads, saberá 
como posicionar um site através de ações de posicionamento orgânico (SEO ) e por meio de 
estratégias de posicionamento 

programado no Google Ads. 

Você saberá identificar os indicadores de cada ação para medir o andamento de cada uma delas por 
meio do Google Analytics. Você também aprenderá como aproveitar as vantagens do WhatsApp 
Business Messenger como uma ferramenta de vendas e abrir um negócio no Google Meu Negócio. 



Qual será o projeto a ser desenvolvido no curso?



Sugerimos que ao longo do curso você execute a estratégia do seu projeto ou de terceiros. Com a 
teoria ministrada aula a aula você poderá realizar práticas diárias em um ambiente real. 

Você vai planejar o que será aplicado em cada canal, vai colocar em prática e depois vai medir o que 
é necessário para tomar as decisões mais eficazes, assim como acontece no mundo real do 
marketing digital.
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1ª seção: Comunicação orgânica e orientada por meio de Redes Sociais


a

b
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. Redes Sociais (Instagram, Facebook, LinkedIn eTwitter)


. Funcionalidades de cada Rede Social


 Estratégias de comunicação parte 1


Estratégias de comunicação parte 2


. Conceitos de Publicidade em Redes Sociais


 Configuração da campanha parte 1


 Configuração da campanha - parte 2


 Ativação de campanha


 Otimização


 Relatórios


 Propostas de melhoria


 WhatsApp Business
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Seção inicial: Entendendo o mercado e o potencial que posso desenvolver nele



a

b

. O que é Marketing Digital?




. Qual é a nossa função como administradores de Marketing Digital?
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2ª seção: Comunicação orgânica e orientada através de sites
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. O que é um local na rede Internet?


. Conteúdo na Web


 Posicionamento orgânico do site (SEO)


Google Meu Negócio


. Posicionamento por meio de anúncios (SEM)


 Google Ads - Rede de Pesquisa e Rede de Display


 Google Ads - Conteúdo


 Google Ads - Configurações da campanha parte 1


 Google Ads - Configurações da campanha - parte 2


 Google Ads - Configurações da campanha, parte 3


 Google Ads - Ativação de campanhas


 Google Ads - Otimização (KPI)


 Google Ads - Otimização de orçamento


 Google Ads - Elaboração de Relatórios Básicos


 Google Ads - Conceitos de Analytics


 Google Ads - Configuração inicial


 Google Ads - Configuração de relatórios


 Google Ads - Configuração de relatórios


 Google Ads - Propostas de melhoria





