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SOBRE O WORKSHOP

Tempo e dinheiro são os requisitos mais importantes para assegurar 
a sobrevivência de pequenos e-commerces. Há pouco tempo 
para aprender e não há margem de manobra para desperdício 
de orçamento em publicidade. Utilizar os canais e as audiências 
adequadas é o ponto de partida para ganhar escala e ter o retorno 
do investimento.

Neste workshop, a proposta dotar atuais e futuros gestores de 
e-commerce de conhecimentos técnicos e estratégicos para 
criar e manter campanhas de publicidade. Para tal, a teoria e a 
prática convergem a todo momento: os alunos terão acesso a 
um e-commerce fictício, criado exclusivamente para o workshop, 
em que podem colocar em prática os conhecimentos adquiridos 
durante as aulas e acompanhar a tutora numa imersão pelo 
universo da automação de marketing.

Serão abordadas questões como estrutura de campanhas, criação 
e manutenção automática de anúncios, implementação de tags de 
conversão e tracking. Se tempo e dinheiro são recursos escassos, 
um workshop de 12 horas pode ser suficiente para otimizá-los.

duração total 12h - Aulas Teóricas / 
Práticas

investimento 145€

nota Lotação limitada

REQUISITOS

Conhecimentos básicos em plataformas 
de anúncios como Facebook/Instagram 
e Google Ads. Curiosidade, vontade de 
aprender e não ter vergonha de fazer 
perguntas.

PÚBLICO-ALVO
Atuais e futuros gestores de pequenos e-commerces, profissionais 
de marketing e comunicação que queiram adquirir conhecimentos 
para oferecer serviços aos gestores de e-commerce e interessados 
em saber mais sobre performance marketing.
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Introdução.1.

 › Canais pagos e orgânicos

 › Diferenças entre audiências prospecting e 
remarketing

 › Não há prospecting sem remarketing e vice-versa

 › Onde investir com pouco dinheiro

Facebook & Instagram Ads.2.

 › Criação de conta de anúncios pelo Facebook 
Business

 › Configuração do Pixel e eventos do Facebook 
no site

 › Configuração de catálogos de produtos

 › Criação de conjuntos de produtos a partir do 
catálogo

 › Audiências de remarketing no Facebook

 › Criação de campanha de remarketing dinâmico

Análise de resultados com 
Google Analytics.

4.

 › Configuração da modalidade de e-commerce no 
Analytics

 › Funis de conversão

 › Atribuição e janelas de conversão

 › Acompanhamento de resultados

Atividade final.5.

 › Criação de uma campanha de prospecting ou 
remarketing a partir dos conteúdos oferecidos

Google Ads.3.

 › Implementação da tag de conversão de 
remarketing no Google Tag Manager

 › Criação de audiências no Analytics

 › Upload do catálogo de produtos no Google 
Merchant Center

 › Criação de campanha Google Shopping

 › Criação de campanha de remarketing dinâmico

 › Utilização de sheets para criação de campanha 
de prospecção sem utilização da interface web

 › Extensões de anúncios
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EQUIPAMENTO CERTIFICAÇÃO
Um computador com ligação a internet 
(preferencialmente através de cabo de rede);
Webcam e microphone;
Documentação em formato digital.

Inclui: Carga horária total do workshop, 
temática, certificação DGERT, carimbado e 
assinado pela coordenação pedagógica da 
escola em formato digital. 

NOTAS

Em caso de cancelamento do workshop por parte da EDIT., o valor pago 
pelo(a) participante antecipadamente será reembolsado na sua íntegra. 
Caso o cancelamento seja efetuado pelo(a) aluno(a) será devido uma 
multa (cláusula penal) de 10% (dez por cento) do valor pago. Não será 
restituído o valor da inscrição após a realização do workshop. 

A EDIT., livre de quaisquer ônus para com o(a) aluno(a), poderá utilizar 
a sua imagem e som de voz para fins de divulgação do workshop e 
das suas atividades, podendo, para tanto, reproduzi-lo ou divulgá-lo nos 
seus canais de comunicação. 

A EDIT. reserva-se o direito de alterar datas, horários, ou mesmo cancelar 
workshops de acordo com um número minímo de interessados. 
Nesse caso, todos os inscritos serão previamente avisados, até 24 
horas antes do ínicio do workshop. 

Ficarão ao critério da EDIT. os cancelamentos dos Workshops por 
outros motivos que aqui não foram informados. 

Demais valores gastos pelo(a) aluno(a) não serão reembolsáveis, como 
valores gastos com alojamento, hotel, passagem de qualquer tipo e 
deslocações.
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