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Curso: Marketing Digital 

Carga Horária: 32 horas (Turma Regular) 

 24 horas (Curso VIP) 

Horas/Aula: 4 horas 

 

Objetivo: 
Preparar profissionais e empreendedores para utilizarem as 
ferramentas digitais na divulgação de seus produtos e serviços a fim de 
ampliarem a obtenção de leads. 

Pré-requisitos: Boa escrita e noções mínimas de redes sociais; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Conteúdo 
Programático: 

 
• Introdução ao MKT Digital; 

• Estilos de campanha de MKT (publicidade x inbound x outbound); 

• Princípios básicos de MKT Digital e LGPD; 

• Princípios básicos de posicionamento nos buscadores da internet; 

• Diferenças entre site e blog; 

• Como definir Persona e Público; 

• Fundamentos do Funil de Marketing Digital; 

• Configurações de plataforma de marketing (campos 
personalizados); 

• Criação de landing page (atração e fundo de funil); 

• Técnicas iniciais de SEO; 

• Produção de conteúdo – storytelling / jornada de compra; 

• Produção de conteúdo – artigos e conteúdo rico; 

• Criação de campanhas de link patrocinado – Google Ads; 

• Configurações e parametrizações do Google Ads; 

• Cenário para a utilização das redes sociais; 

• Fan Page, Company Page e página Instagram; 

• Criação de postagem (timeline e stories) texto, arte, vídeo e 
hashtag; 

• Criação de campanhas de anúncio nas redes sociais; 

• Otimização de campanhas (Google Ads e redes sociais); 

• Relacionamento por e-mail: estratégias de envio de e-mail 
marketing e de conteúdo; 

• Importação de base de e-mails; 
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• Geração de leads; 

• Abordagem e construção de leads em oportunidade de vendas; 

• Conversão: como utilizar os conteúdos produzidos para construir 
sua jornada de compra na internet; 

• Dicas e Ferramentas para uso e performance de suas campanhas; 

• Como extrair relatórios (redes sociais, google analytics e marketing 
digital); 


