MBA EM
ECOMMERCE

O melhor momento para você empreender é agora!
Vem cá, vamos te ajudar!

SOMOS A BE ACADEMY,
E NOSSO OBJETIVO É
FAZER VOCÊ TIRAR SUAS
IDEIAS DO PAPEL
Modelos tradicionais estão morrendo. Aqui você vai inovar
e desenvolver seu modelo de negócio com os melhores
profissionais de e-commerce do Brasil e do mundo.

HOJE EM DIA SE O SEU NEGÓCIO
NÃO SE ADAPTA À TELA DE UM
CELULAR, ESTARÁ FORA DO
JOGO EM BREVE
Com a chegada do mundo digital surgiram novas
formas de gestão, relacionamento e comercialização,
estabelecendo o ecommerce como um canal
mandatório, já que não existe limitações físicas ou
geográficas.
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VIVEMOS EM UM MUNDO
HIPERCONECTADO,
VOLÁTIL E COMPLEXO
onde a tecnologia tem impactado cada vez mais
a vida das pessoas.

Hoje não se pensa
mais em negócios
sem associar ao
marketing digital e
às novas formas de
gestão, utilizando
ferramentas
tecnológicas e
estratégias digitais
para conquistar
clientes, vendas e
escalar negócios
na internet.

O poder de decisão está nas
mãos dos consumidores, que
ditam as regras. Hoje, estar na
web não é suficiente e as
empresas que não se
adaptam, morrem. O mesmo
acontece com o profissional
que não desenvolver
habilidades para lidar com
esse novo cenário, gerindo
riscos e sendo capaz de tomar
decisões em um mercado em
constante desenvolvimento.
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O MBA DE ECOMMERCE
VAI TE PREPARAR PARA
ESTAR A FRENTE DOS
SEUS CONCORRENTES
desenvolvendo sua empresa para vender online.

Além do marketing e do empreendedorismo, que são a
base da be academy, vamos preparar sua plataforma para
a nova forma de fazer negócios, alinhados a um propósito
para gerar uma empresa que tenha valor de mercado.

VOCÊ VAI DOMINAR AS
NOVAS TECNOLOGIAS
COM GESTÃO 4.0

focadas em lucratividade, estratégias de
crescimento de negócios, gestão de portfólio
para ganhar mercado, omnichannel, tráfego,
plataformas e meios de pagamento.
E desenvolverá estratégias digitais para
transformar o modelo de negócio, passando
por todos os pilares de um ecommerce, para
impulsionar vendas e resultados baseados nas
melhores práticas de pessoas que estão à
frente dos principais ecommerces do país.
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AQUI VOCÊ TERÁ UM
PLANO DE ESTUDO
DETALHADO,
baseado na experiência dos melhores
profissionais do setor, mas vai aprender
na prática criando um plano de negócio
já existente, e transformá-lo em escala,
passando por todas as etapas exigidas
deste novo mercado: inovação,
empreendedorismo, marketing digital,
estratégias de vendas, experiência do
usuário, metodologias ágeis, métricas,
sustentabilidade e organizações
exponenciais.

No final você terá domínio
técnico e prático
fundamentais para o
planejamento de Marketing
Digital de um ecommerce,
com uma visão completa
das Tecnologias, de
Logística, da Jornada do
Consumidor, Omnichannel,
Gestão de relacionamento,
Estratégias de Vendas e
Tendências do segmento de
Ecommerce.
Ao concluir cada módulo o
aluno recebe um selo de
conclusão.
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NOSSO MBA É VOLTADO
PARA TODAS AS PESSOAS
COM MENTALIDADE
EMPREENDEDORA
Quem já possui uma empresa e deseja ter domínio
de todos os processos para levá-la ao universo online,
estruturar as estratégias de vendas, alavancar
resultados e escalar o negócio.
Quem quer criar seu negócio, desejando ser um
agente de mudanças em negócios inovadores e
desenvolver suas habilidades de forma
multidisciplinar para a inovação, empreendedorismo
e Marketing Digital Estratégico.
Para os profissionais interessados em tornarem-se
intraempreendedores e direcionarem suas carreiras
para a área de ecommerce, agindo
estrategicamente para apresentar resultados reais e
transformar negócios.
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QUEM FAZ NOSSO MBA
PODE ESCOLHER ENTRE AS
MODALIDADES:
SEMIPRESENCIAL E ONLINE
Ambas com duração de 360 horas divididas em 12
meses, sendo 10 meses para cursar as disciplinas e 2
meses para realizar o TCC (trabalho de conclusão de
curso). A diferença entre as duas modalidades será na
modalidade semipresencial, onde você terá um contato
direto com o nosso time de facilitadores uma vez por
mês nas aulas práticas com exercícios, para tirar dúvidas
e fazer networking.
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MÓDULO 1 Implementação e negócio

1.1 Introdução ao desenvolvimento de um ecommerce
1.2 Marketplaces
1.3 Catálogo de produtos
1.4 Logística

MÓDULO 2 Plataformas e métodos de pagamento
2.1 Métodos de cobranças
2.2 Plataformas de pagamento e suas vantagens
2.3 Como evitar fraudes

MÓDULO 3 Marketing - Estratégias

e performance

3.0 Digital Branding
3.1 Social Business
3.2 Copywriting / Conteúdo que Vende
3.3 Inbound Marketing
3.4 Estratégia de Lançamento de Negócio/Produto
3.5 Estratégia de Funil de Vendas/ Conversões
3.6 Tráfego e Estratégia
3.7 Venda e Suporte
3.8 Investimento de Campanha
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MÓDULO 4 Métricas e indicadores B.I.

4.1 Web Analytics/ Indicadores Qualitativos e Quantitativos
4.2 Buzz Intelligence/ Indicadores Qualitativos e Quantitativos

MÓDULO 5 Design da experiência do consumidor digital
5.1 UX - Experiência do Usuário
5.2 Design de Serviço
5.3 Organizações Centradas no Usuário
5.4 Jornada do Consumidor
5.5 Customer Success

MÓDULO 6 Omnichannel

6.1 Como Transformar Consumo em Experiência
6.2 Novos Modelos de Logística
6.3 Opções de Compras Interligadas e Simultâneas
6.4 Implantando Omnichannel para Empresas (Tecnologias
para Integração)

MÓDULO 7 Design da experiência do consumidor digital
7.1 Como Gerenciar Diversos Canais de Comunicação e
Interação com Cliente
7.2 Processos e Controle do Cliente (da compra até a entrega)
7.3 Pontos de Relacionamento para Satisfação
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NOSSOS CURSOS NÃO TEM
PROFESSOR, CHAMAMOS
NOSSO TIME DE FACILITADORES
Isso porque um facilitador é quem vai te ajudar na íntegra
a construir um negócio do zero ou estruturar um plano
de negócio, compreendendo os seus objetivos e
planejando em conjunto como você vai alcançá-los.
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AO TERMINO DO CURSO SEU PROJETO
FINAL SERÁ AVALIADO POR UMA
BANCA DE INVESTIDORES

E terá a oportunidade de receber um aporte.
Eles vão avaliar dois tipos de situação:
Se você ainda está
começando a empreender,
seu TCC será construir
uma Startup durante a
evolutiva do curso.

Se você já tem um negócio
próprio, seu TCC será
construir um plano de
negócios adequado às novas
necessidades do mercado.
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VOCÊ SE
INTERESSOU?
Clique no botão abaixo para fazer a aplicação,
ou entre em contato com nosso time de vendas.
PREENCHER APLICAÇÃO
WHATSAPP: (11)992585527

