
MARKETING DIGITAL & 
GROWTH HACKING

A  F O R M A Ç Ã O  C O M P L E T A  D O  A N A L I S T A



O QUE É?
A Formação completa para quem quer 
participar da gestão de marketing 
através dos meios digitais em qualquer 
setor ou indústria. Neste curso nosso 
aluno aprenderá sobre Planejamento, 
Inbound Marketing, Mídias sociais, 
Marketing de Performance, Análise de 
Dados e metodologias inovadoras para 
potencializar o crescimento rápido de  
uma empresa com Growth Hacking.



POR QUE É 
IMPORTANTE?
Quer promover seu produto, ideia, serviço 
ou sua marca? Marketing através dos 
meios digitiais é uma das formas mais 
democráticas e imprescindíveis para 
quem busca atrair, converter e fidelizar 
seu público com o seu objetivo. 



COMO É A 
CARREIRA?
Um dos profissionais mais requisitados 
do mercado, o Analista de Marketing 
Digital é responsável por criar 
campanhas fundamentais para qualquer 
empresa. Salários de um Gerente de 
Marketing Digital tem uma Média Salarial 
de R$ R$ 9.171,00 aqui no Brasil.



PRA QUEM É INDICADO?

Para ESTUDANTES de áreas 
relacionadas ao marketing, 

administração ou 
publicidade

PROFISSIONAIS da área que 
procuram se atualizar com 
o que tem de mais atual e 

Marketing Digital

EMPRESAS que necessitam 
ter pessoas especializadas 

dentro da área de 
Marketing

ENTUSIASTAS que buscam 
conhecimento em saber 

como é realizar campanhas 
e relacionamento pelo meio 

digital

EMPREENDEDORES que 
queira promover 

seu negócio de forma 
profissional

Para quem quer ser 
FREELANCER e busca 
autonomia financeira 

trabalhando como 
Analista em Marketing 

Digital



COMO 
FUNCIONA 
O CURSO?

Módulo Fundamental Online ao Vivo e EAD

Módulo Avançado Online EAD

TCC Online EAD

Nosso curso completo é
dividido em 03 partes e
possui 03 certificações



MÓDULO 
FUNDAMENTAL

Aulas no EAD
No módulo Fundamental, liberamos o con-
teúdo 1 semana antes da sua Aula ao Vivo. 
No ambiente de ensino online, contém ví-
deoaulas e atividades para você praticar 
e sanar as dúvidas no fórum.

Duração 
máxima de 6 

meses

20 aulas, 
sendo 1 por 

semana

1 semana 
antes da aula 

ao vivo

100 para 
concluir das
 Atividades 

* Certificado de 140 horas, sendo 100h EAD e mais 40h ao vivo.



MÓDULO 
FUNDAMENTAL

Aulas ao VIVO
Após ter absorvido o conteúdo antecipa-
damente, chegou a hora da Aula ao Vivo. 
Na primeira hora é para revisar o 
contéudo com o professor (a) com 
técnicas diferentes das vídeoaulas e na 
hora seguinte é o espaço para fazer 
prática e mentoria dos alunos que estão 
presentes. 

20 aulas 
sendo 1 

semanal

2 horas ao 
vivo

Mentoria e 
Prática

Integração 
com grupo de 

whats e Fórum

* Certificado de 140 horas, sendo 100h EAD e mais 40h ao vivo.



MÓDULO 
AVANÇADO Aulas no EAD

A segunda parte do curso é avançada, nesta 
etapa o aluno já compreendeu a parte 
fundamental do treinamento, podendo 
assistir as aulas, desenvolver as atividades 
online e executar os projetos de forma 
independente, mas sempre contando com a 
monitoria da equipe durante seis 
meses via fórum e integração via grupo de 
whats

Monitoria por 
6 meses20 aulas

100 horas de 
atividades 

online
(recomendado)

certificado de 
participação 

de 100 h



TCC
Online
Após o módulo fundamental o aluno é inserido no 
curso de Trabalho de Conclusão de Curso, que ao 
longo de 6 meses desenvolverá seu portfólio.  Seu 
projeto será avaliado e se aprovado, o aluno será 
designado ao Banco de Talentos Imagine 
School como Profissional Recomendado da 
Imagine School. 

6 meses
70 horas de 
atividades 

online
(recomendado)

Certificado de 
Profissional 

Recomandado da 
Imagine School



TCC
O QUE VOCÊ
VAI APRENDER?

MÓDULO I - MARKETING DIGITAL

Módulo

FUNDAMENTAL



Como a internet ajudou a moldar o consumo e 
comportamento humano. Definição de 
marketing digital, introdução a ferramentas e o 
ambiente virtual

FUNDAMENTOS
DO MKT DIGITAL



Definição do conceito de Inbound e a oposição ao 
Outbound Marketing. As estratégias de mercado, 
desenvolver as personas, conceito de funil de 
vendas, como calcular resultados, ROI, 8ps e muito 
mais

INBOUND 
MARKETING



MARKETING 
DE CONTEÚDO
O combustível do Inbound: educar, informar e 
entreter o futuro cliente. Estratégias para gerar 
conteúdo relevante e memorável para as 
pessoas certas 



SEO/SEM
Seu conteúdo na primeira página! Técnicas e 
ferramentas de otimização para seu site ou 
seu conteúdo ficar na primeira página dos 
motores de busca.  Também abordaremos as 
ferramentas Google Adwords e Adsense para 
realizar campanhas impulsionadas



Muito além de datas importantes, 
imagem e texto. Falar com as pessoas 
corretas, estabelecer sua marca na 
rede e entender as métricas mais 
relevantes para seu negócio

MÍDIAS SOCIAIS



CONVERSÃO
Depois que você atraiu seu cliente vamos 
converter? Como fazer uma Landing Page? O que 
é um CTA? Aprender as principais técnicas para 
converter um visitante em um lead



Entender como usar e combinar 
diferentes objetivos de campanha para 
alavancar seus resultados. Os segredos 
do Facebook/Instagram Ads, Youtube 
Ads e LinkedIn Ads

SOCIAL ADS



NUTRIÇÃO 
DE LEADS
O lead converteu, e agora? Aprenda como se 
relacionar com ele, manter contato, usar e-mail 
marketing e outros métodos de comunicação em 
plataformas de gestão de marketing digital, criar 
automações para que aos poucos possam nutrir o 
lead  e gerar uma venda



Como saber se o resultado foi positivo? 
Analisando os indicadores e métricas 
corretas com Google analytcs e 
relatórios das plataformas de gestão de 
marketing

INDICADORES E 
MÉTRICAS 



O QUE VOCÊ
VAI APRENDER?

Módulo

AVANÇADO

MÓDULO II - GROWTH HACKING



INTRODUÇÃO AO 
GROWTH HACKING
Aprender como as técnicas de crescimento 
exponencial das empresas, modelos de negócios, 
Frameworks, Lean Startup e Métodos Ágeis



Estudar sobre os efeitos de fatores 
psicológicos, sociais, cognitivos, 
emocionais e de fatores econômicos 
nas decisões de indivíduos e instituições

PSICOLOGIA
DO CONSUMIDOR



CUSTOMER 
DEVELOPMENT
Desenvolver e simular a jornada do cliente de 
acordo com crescimento rápido da marca e 
analisar se tem Market Fit



Aprender como aplicar o funil do growth 
com estratégias e métricas AARRR, 
desenvolver e aplicar frameworks de 
crescimento exponencial com o objetivo de 
atrair, qualificar, reter  e expandir os clientes.

FUNIL DO 
GROWTH

Aquisição

Ativação

Retenção

Receita

Recomendação

A

A

R

R

R



TECNOLOGIAS E 
PLATAFORMAS
Utilizar de ferramentas de growth, plataformas de 
relacionamento e automação de processos de 
crescimento



Analise banco de dados para realizar 
experimentos e gerar insights, testes A/B, 
ROI, OKRs

EXPERIMENTOS E 
MENSURAÇÃO



PERFIL DO 
PROFISSONAL
Construa times de growth, ferramentas 
indispensáveis e liderança do Profissional  



Redes 
sociais

Plataformas 
de  

Mkt Digital e 
CRM

Ferramentas 
Google

Softwares e Recursos Utilizados

PRÉ-REQUISITOS

• Conhecimentos sólidos de 
informática básica

• Computador com os softwares 
instalados para atividades online

• Disponibilidade de horário 
(para praticar em casa de 4 a 8 horas semanais)
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Início da internet, 
web 1.0, 2.0, 3.0 e 4.0

Branding

Google Ads I: 
pesquisa, display e 

YouTube

Conversão: 
Criando Landings 

Pages

Google Analytics, 
Relatórios e Google 

Tag Manager

Indicadores e métri-
cas: ROI, KPI e CRM

Indicadores e 
métricas: aprender 

a entender os 
números de uma 

campanha

Planejamento de 
Campanhas

Anúncios no Face-
book e Instagram

Pixel, Remarketing, 
Linkedin Ads e 

Twitter Ads. 

Nutrição de leads: 
e-mail marketing e 

automações

Google Ads II: 
Meu Negócio e 

Google Adsense

Mídias Sociais I: 
Facebook, Twitter, 

Instagram e 
YouTube

Mídias Sociais II: 
Pinterest, Whatsapp 
Business e LinkedIn

Storytelling Marketing de 
Conteúdo

SEO 

Fundamentos do 
Marketing Digital

Inbound 
Marketing

Consumidores na 
era digital

Aulas -Módulo Fundamental
Presencial e online
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Introdução ao Growth 
Hacking 

Entendendo o que é
funil AARRR

Receita

Análise de Dados e 
Geração de Insights

Criação de hipóteses Priorização de testes

Profissional de Growth Definindo um Projeto

Aprenda a definir a 
relevância estatística

Plataformas de 
Growth - parte I

Plataformas de 
Growth - parte II

Lean Startup e 
Métodos ágeis

Growth marteting
Canvas

Comportamento do
Consumidor e Behavior 
Economics

Aquisição

Recomendação CRO - Conversion Rate 
Optimization

Método Científico

Ativação Retenção

Aulas -Módulo Avançado
Online



TCC- Trabalho de Conclusão de Curso
Online
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Dicas de Portifólio 

Carbonmade

Divulgação

Aprovação 

Behance

Dribbble

Diferenciais

Apresentação Final 

Vimeo

Adobe Portifólio 

Entrega dos 
Trabalhos

Certificação 
profissional Imagine

500px

Wordpress

Revisão



COMO 
ENSINAREMOS?



MÓDULO  
FUNDAMENTAL

OBJETIVO
Nossa equipe 

analisa o objetivo do 
aluno

AULA EAD
O Aluno consome o 
conteúdo da aula 
antecipadamente 
no EAD e sana suas 
dúvidas no Fórum

AULA AO VIVO
O Aluno participa 

da Aula ao Vivo, em 
hora e dia marcado, 

com professores 
renomados e tem 

acesso a mentoria e 
prática dos projetos 

propostos

INTEGRAÇÃO
Ainda pelo grupo de 
whats, realizamos a 

integração da turma, 
passamos materiais 
e recados, sempre 
acompanhando o 

feedback das aulas
 

CS
Nossa equipe de 

Customer Success 
acompanha a 

evolução dos alunos 
de acordo com seus 
objetivos garantindo 

que eles sejam 
alcançados

AVALIAÇÃO
Avaliamos o 

rendimento do 
aluno na última aula, 

liberando para a 
primeira certificação

CERTIFICAÇÃO
O Aluno recebe seu 
primeiro Certificado



AULA ONLINE 
Assiste as aulas 
Online e realiza 
as atividades 

propostass CERTIFICAÇÃO 
O Aluno recebe 

sua segunda 
certificação de 

participação

DÚVIDAS
Se houver dúvidas 
ele poderá sanar 

com a equipe
no EAD e Whats

OBJETIVO
Verificamos se o 

objetivo global do 
aluno foi atingido 

MÓDULO  
AVANÇADO



TCC
(Trabalho de Conclusão de Curso)

TEMA DO TCC
Verificamos o tema 

de Trabalho de 
Conclusão do curso 

AVALIAÇÃO 
Avaliamos seu 

trabalho ao final do 
5 mês de início do 

TCC

APOIO
Acompanhamos 

a evolução de 
seu desempenho 
pela nossa equipe 

técnica

REVISÃO 
Você poderá revisar 
seu Projeto em 1 mês

CERTIFICAÇÃO 
Se seu projeto for aprovado, 
você será Certificado como 
Profissional Recomendado 

Imagine School

BANCO DE TALENTOS 
O aluno terá um 

posição de destaque 
em nosso portal de 

oportunidades



QUEM PODE SER SEU PROFESSOR(A)?

Formado em Marketing, com especiali-
zação em Marketing Digital, atualmente, 
faço parte setor de Growth da empresa 

Audaces.  Apaixonado por marketing, pro-
cessos e métricas , trago na bagagem a 

participação em diversos projetos, desde 
startups até multinacionais.  Meu mantra 

é “ Sempre questione seu Status quo”.  
Vivo em modo beta, buscando estar em 
constante evolução e aprendizado, em-

penhado em sempre fazer o meu melhor.

Anderson Santos
Jornalista e profissional de Marketing Digital forma-
da pelo Digital Marketing Institute da Irlanda, com 10 
anos de experiência no mercado de comunicação. 
Trabalhou como Consultora de Marketing Digital na 
Resultados Digitais, como Implementadora na Exact 

Sales, além de gerenciar contas de clientes como 
SESI Farmácia, Lojas Koerich, Postos Galo, De Olho 

Na Ilha e empresas do First.Group, como Analista de 
Marketing Digital em diferentes agências de Floria-
nópolis. Atualmente gerencia a CRIA Estratégia Digi-

tal, oferecendo serviços de Marketing Digital.

Alanna Kern



POR QUE
IMAGINE?

Estude com Profissionais renomados

Acompanhamento com Customer Success

Metodologia de Ensino Invertida

Estrutura única de Ensino a Distância

98,7% de aprovação com excelência

Maior Hub de tecnologia de Santa Catarina



O QUE TEM 
A MAIS?

Acesso Vitalício 
ao Curso

Garantimos seu 
aprendizado

Você tem acesso ao seu Curso 
por tempo indeterminado 
sempre atualizado, caso ele seja 
ainda comercizalizado.

Na Imagine, se você não conseguiu 
aprender, garantimos que você 
possa sanar as suas dúvidas por um 
período de 720 dias*



O QUE TEM 
A MAIS?

Banco de 
Talentos

Club Imagine

Acesso vitalício no Portal de 
Oportunidades onde empresas 
de Tecnologia buscam por 
nossas recomendações e o 
aluno poderá mostrar todo o 
seu talento.

Portal para relacionamento entre 
escola e alunos, onde você terá 
acesso a eventos, promoções, 
notícias e muito mais!



SAIBA POR 
QUE VOCÊ 
ESTÁ 
INVESTINDO.



É um média das 
Agências cobrarem 

para gerenciamento de 
redes sociais de forma 

mais básica

É uma média salarial 
para Analistas de 

Marketing pleno no 
mercado brasileiro

Segundo o site Love 
Mondays é a média 

salarial de um 
Gerente de Growth 

Hacking 

Posts Profissional Gerente de 
Growth

R$ 2.000,00 R$ 4.680,00 R$ 12.000,00



Setembro
2020

Vagas limitadas! 

Entre em contato com nossos Especialistas  pelo 
whats               48  9 99560072 

 Início em 28/09/2020  Segundas  A 19h às 21h00 ao vivo

https://api.whatsapp.com/send?phone=5548999560072


Banco de 
 talentos

ImagineON Club
Imagine

Facebook Instagram

CONHEÇA NOSSA REDE

https://www.facebook.com/imagineschoolbrasil/
https://www.instagram.com/imagineschoolbrasil/


http://imagineschool.com.br/
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