
IAB BRASIL lança programa de e-learning IAB Digital
Academy
Voltado à educação à distância em marketing digital, o projeto traz os “cabeças” do
mercado à frente de cursos que vão ajudar os profissionais a aprimorarem seus
conhecimentos.
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RESUMO

Lançado nesta segunda-feira (1/12), o programa de e-learning "IAB Digital Academy" tem a
chancela do IAB Brasil e reúne os principais profissionais do marketing digital no País. Nesta
primeira fase estão disponíveis os cursos de "Estratégia Digital", "Mídia Performance",
"Mobile Marketing", "Planejamento de Mídia Digital" e "Mídias Sociais".

O IAB Brasil, Interactive Advertising Bureau, lança hoje,1 de dezembro, uma plataforma de
ensino à distância sobre marketing digital voltada para grandes, médias e pequenas
empresas e agências, novos empreendedores e profissionais liberais. Com os “cabeças” do
marketing digital no Brasil, o IAB Digital Academy proporciona uma estrutura que atende
desde quem não tem conhecimento sobre o assunto até os que já atuam na área.

Esta primeira fase inclui sete cursos: Estratégia Digital, com Luli Radfahrer, professor-doutor
de comunicação digital da ECA-USP; Comércio Eletrônico, com Flávio Dias, diretor-executivo
do Banco Original; Mídia de Performance, com Guilherme Gomide, CEO da Agência Casa;
Mobile Marketing, com Fabiano Lobo, diretor para a América Latina da Mobile Marketing
Association; Planejamento de Mídia Digital, com Fabiana Baraldi, chefe de Operações e Mídia
da Ampfy; e Mídias Sociais, com Thiago Arantes, diretor de planejamento da Agência Riot.

“Há no mercado de marketing digital no Brasil uma carência muito grande de bons conteúdos.
O IAB tem um papel fundamental de fomentar esse mercado e também criar pontes que
permitam o acesso dos interessados a conteúdo de boa qualidade. Com essa plataforma de
e-learning o conhecimento chega em qualquer lugar do país”, destaca Cristiane Camargo,
diretora de operações do IAB Brasil.

O projeto que foi idealizado, desenvolvido e coordenado em parceria com Ricardo Pomeranz,
Head digital da Rapp Brasil, visa colaborar com as empresas e profissionais a construir seu
universo digital e tirar o melhor proveito dele para alavancar os negócios. “O IAB reuniu um
time de especialistas que desenvolveu sete cursos com 30 videoaulas cada um de



aproximadamente 2 horas, além de material de apoio, exercícios e webinars”, explica
Pomeranz.

A tecnologia da plataforma de e-learning foi desenvolvida em parceria com a Affero Lab, uma
das maiores empresas de educação corporativa do Brasil. "Buscamos utilizar uma
abordagem inovadora com a utilização de vídeoaulas que podem ser acessados de acordo
com a conveniência do aluno, seja em casa, no trabalho ou por meio de um smartphone.
Nosso foco foi transformar o conteúdo programático em conteúdo educacional engajador”,
comenta Conrado Schlochauer, diretor da Affero Lab.

IAB Digital Academy

O ideal é realizar o programa completo, pois os cursos se complementam, mas os
interessados também podem fazer somente os cursos que atendem às suas necessidades.
Já os certificados podem ser de participação, ao final de cada etapa; conclusão,
disponibilizado depois da realização de uma prova com 30 questões de múltipla escolha, na
qual será necessário alcançar no mínimo nota 7; e para o certificado de qualificação em
marketing digital é necessário realizar todos os cursos e obter, no mínimo, nota 7 em cada um
deles.

As inscrições para os cursos já estão disponíveis e podem ser feitas no site:
http://www.iabdigitalacademy.com.br/

Sobre o IAB Brasil

O IAB Brasil é uma entidade sem fins lucrativos que tem como missão desenvolver o
mercado de mídia interativa no País e incentivar a criação de normas e padrões para o
planejamento, criação, compra, venda, veiculação e mensuração de mensagens comerciais.
Também promove o intercâmbio - nacional e internacional - de experiências e conhecimentos
técnicos por meio de cursos, palestras, publicações, artigos e pesquisas, cujos resultados
sejam de interesse comum ao mercado. Para mais informações,
acesse:http://iabbrasil.net/portal/

Sobre a Affero Lab

Com mais de 700 colaboradores, a Affero Lab, maior e mais completa empresa de educação
corporativa do Brasil, é resultado da recente fusão entre a Affero e o LAB SSJ. Líder nacional
no seu mercado de atuação, a Affero LAB tem agora um portfolio único que contempla por um
lado soluções de tecnologia voltadas ao aprendizado e, por outro, soluções presenciais e
blended, vinculando treinamento e resultados. Atualmente, tem mais de 200 clientes, entre as
maiores organizações do país, e desenvolve projetos em todas as regiões brasileiras,

http://iabbrasil.net/portal/
http://www.iabdigitalacademy.com.br/


América Latina, Estados Unidos, Europa, África e Ásia.

Informações à imprensa

IAB Brasil

Neelkeen

(11) 3039-2631

Fabiane Abel - fabiane@neelkeen.com

Carol Cavalaro - carol@neelkeen.com

Rapp Brasil / Ricardo Pomeranz

Beth Guaraldo (11 3816 1230 / bguaraldo@voice.com.br)

Affero Lab

Ludmilla Gutierrez – ludmilla.gutierrez@advicecc.com

Fernanda Dabori – fernanda.dabori@advicecc.com

Tel: (11) 5103-2779 / (11) 98228-2080

CITAÇÕES

"Há no mercado de marketing digital no Brasil uma carência muito grande de bons
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criar pontes que permitam o acesso dos interessados a conteúdo de boa qualidade.
Com essa plataforma de e-learning o conhecimento chega em qualquer lugar do país."
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SOBRE IAB BRASIL

O IAB Brasil é uma entidade sem fins lucrativos que tem como missão incentivar a criação de normas e padrões
para o planejamento, criação, compra, venda, veiculação e mensuração de mensagens comerciais; desenvolver o
intercâmbio de experiências e conhecimentos técnicos de seus associados; regulamentar as pesquisas e estudos
que comprovem a eficiência da mídia interativa; promover a identificação de oportunidades de posicionamento da
mídia interativa através de linguagem publicitária para atrair o interesse de anunciantes e profissionais da mídia
tradicional. 

Também promove o intercâmbio - nacional e internacional - de experiências e conhecimentos técnicos por meio de
cursos, palestras, publicações, artigos e pesquisas cujos resultados sejam de interesse comum ao mercado.
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