MBA EM MARKETING
E NEGÓCIOS DIGITAIS
O melhor momento para você empreender é agora!
Vem cá, vamos te ajudar!

FOCAMOS NA PRÁTICA E
MOSTRAREMOS COMO
CONSTRUR UM NEGÓCIO ONLINE
COM VALOR DE MERCADO
utilizando estratégias de marketing digital e
empreendedorismo, com os fundadores e executivos
das empresas mais inovadoras.

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 MARKETING E
NEGÓCIOS DIGITAIS VAI
PREPARAR VOCÊ PARA ENRENTAR
OS DESAFIOS DESSA NOVA ERA
Aqui você vai aprender as novas tecnologias, estratégias ágeis e
inovadoras, construindo uma empresa com valor de mercado
alinhada à um propósito, preparada para receber investimentos e
buscando maior competitividade.
O curso dará uma visão completa para gerar uma transformação
digital em seus negócios.

NOSSO MBA VAI TE
COLOCAR EM CONTATO COM
OS MELHORES DO MERCADO
Você vai aplicar, na prática, todo o conhecimento
adquirido no MBA no seu próprio negócio ou no que
você construirá durante o curso.
Além disso, você terá mentorias constantes para
validar o seu projeto. Ao concluir cada módulo o
aluno recebe um selo de conclusão.
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O EMPREENDEDORISMO E O
MARKETING SÃO A BASE DA
BE ACADEMY
por isso, reunimos as mentes das maiores empresas do
Brasil e do mundo e vamos compartilhar suas estratégias.

AQUI VOCÊ TERÁ UM
PLANO DE ESTUDO
DETALHADO,

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 do zero ou com base no seu
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 àgeis, métricas,
sustentabilidade e organizações exponenciais.

Ao final, você terá
domínio técnico e
prático fundamentais
para criar um negócio
com valor de mercado,
e estará
completamente
preparado para se
tornar um
Empreendedor ou
Intraempreendedor,
implementando e
liderando a
transformação na sua
empresa e até em novos
negócios.
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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 Inovação em negócio

1.1 Disrupção Digital
1.2 Empreendedorismo
1.3 Startup one/Tire suas ideias do papel
1.4 Design thinking
1.5 Transformação de cultura e mentalidade para inovação
1.6 Liderança e agentes de mudança
1.7 Organizações digitais
1.8 Modelagem de organizações exponenciais e digitais 1.9
Tecnologias digitais emergentes

MÓDULO 2 Estratégias de marketing digital

2.0 Digital Branding
2.1 Social Business
2.2 Inbound Marketing
2.3 Copywriting - Conteúdo que Vende
2.4 Estratégia de Lançamento de Negócio/Produto
2.5 Estratégia de Funil de Venda
2.6 Tráfego e Estratégia
2.7 Venda
2.8 Suporte
2.9 Investimento de campanha e análise de dados
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MÓDULO 3 Design da experiência do usuário digital
3.1 UX Experiência do Usuário
3.2 Design de Serviço
3.3 Organizações centradas no usuário
3.4 Jornada do consumidor
3.5 Customer success

MÓDULO 4 Gestão de estratégia do negócio digital
4.1 Métodos Ágeis
4.2 Cultura Organizacional
4.3 Gestão de Crises
4.4 Gestão Financeira e Operações/ Contabilidade
4.5 RH Digital
4.6 Business Valuation
4.7 Aceleração de Negócio para o Internacional
4.8 Pitch de Investimento

MÓDULO 5 Métricas e indicadores B.I.

5.1 Web Analytics/ Indicadores Qualitativos e Quantitativos
5.2 Buzz Intelligence/ Indicadores Qualitativos e Quantitativos
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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

