
 

 

 

André Gugliotti 

Consultor em comércio eletrônico e 
marketing digital, André Gugliotti trabalha 
com internet desde 2004, quando iniciou 

uma produtora de desenvolvimento de sites 
e percebeu que poderia ajudar empresas a se 

estruturar para vender mais na internet. 

Em 2008 conheceu o Magento e desde então 
vem se especializando no software que foi 

reconhecido como uma das melhores 
alternativas para basear uma loja virtual. 

Autor dos livros Lojas Virtuais com Magento e 
Temas em Magento, professor e palestrante, 

dá palestras e cursos sobre e-commerce, 
sendo reconhecido pela comunidade como 

evangelizador em Magento Commerce. 

 

www.andregugliotti.com.br 
e-mail: andre@gugliotti.com.br 

Twitter: @AndreGugliotti  
Facebook: facebook.com/andregugliotti 

 

Magento é uma marca registrada de Irubin Consulting Inc. 

 O uso da marca Magento Commerce neste folder apenas 
indica que o serviço é prestado especificamente para lojas 
baseadas no software e não vincula o serviço prestado à 

Magento Inc. Caso queira, a versão Community do 
software pode ser obtida gratuitamente em 

www.magentocommerce.com/download 

PALESTRAS 

COMO SE TORNAR UM 
PROFISSIONAL MAGENTO 

 

Entre os desenvolvedores, a fama do Magento Commerce 
não é muito boa. Se todos concordam que o software é 
poderoso e robusto, boa parte dos estudantes e técnicos sabe 
o quanto é difícil botar uma loja Magento pra rodar sem 
problemas ou dores de cabeça. 

Nessa palestra, André Gugliotti fala do software, apresenta 
suas principais funções, além de falar sobre as possibilidades de 
carreira para quem está buscando uma colocação no “mundo 
Magento”, com bons empregos para aqueles que estão 
dispostos a estudar o software e basear suas carreiras em 
Magento Commerce. 

 
 

FICHA TÉCNICA 
 

título: Como se tornar um profissional Magento 
duração: 45 minutos 
apresentada pela primeira vez em: maio de 2010 
última reformulação em: novembro de 2013 
 

RESUMO DO CONTEÚDO 
 

� Conceituação e versões do Magento 
� Formas de instalar o Magento 
� Frontend e Backend no Magento 
� Áreas de estudo 
� Modularidade do Magento 
� Como estudar mais sobre Magento Commerce 

 
Saiba mais acessando a página de palestras dentro do blog e veja slides e 

vídeos sobre as palestras – www.andregugliotti.com.br/palestras-magento 
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