
 

 

 

 

 

 

 

 

ELECTRONIC LOUNGE ABORDA MÍDIA 

PROGRAMÁTICA COM O DIRETOR GERAL DA 

ROCKET FUEL BRASIL E AMÉRICA LATINA 
 

Anunciantes, profissionais e estudantes de Publicidade e Marketing terão 

espaço para esclarecer dúvidas sobre ferramenta que beneficia marcas e 

vendas no meio digital 

  

São Paulo, abril de 2015 - A Associação dos Profissionais de Propaganda, 

entidade que fomenta e estimula as atividades relacionadas à indústria da 

comunicação congregando publicitários de todo o País, realiza o debate 

Electronic Lounge no dia 16 de abril, das 19h30 às 21h, na sede da entidade. 

Desde 2011, o encontro aborda como o mercado de comunicação se adapta as 

novas tecnologias e mídias. Desta vez, o evento traz Edvaldo Acir, Diretor 

Geral da Rocket Fuel Inc (NASDAQ: FUEL) para o Brasil e América Latina, que 

apresentará o tema “Mídia Programática para Campanhas de Performance e 

Branding”.  

 

À frente da unidade brasileira da empresa líder mundial em ferramentas para 

campanhas de mídia programática, Acir mostrará diferentes aplicações da 

tecnologia que mapeia o comportamento e interesse do público, beneficiando a 

performance das campanhas online para marcas, a rentabilidade das vendas 

no e-commerce e outras ações de Marketing. O profissional apontará os 

benefícios do serviço de Inteligência Artificial em multiplataformas digitais, que 

ajuda anunciantes e agências na compra de mídia. 

 

Estrategista comercial, especialista em marketing e desenvolvimento de novos 

negócios, Edvaldo Acir já ocupou cargos de liderança em empresas como FOX 

International Channels, Grupo Abril/UOL, Terra Networks do Grupo Telefônica, 

Movile do Naspers Group e Vizury Interactive. O profissional já ganhou os 

prêmios Tela Viva Móvel (2009), em Telecom, e Ibest (2005), em Internet. Ele é 

Mestre em Multimeios pela UNICAMP, especializado em Publicidade e 

Mercado pela USP, formado em Publicidade e Propaganda pela Anhembi 

Morumbi | Laureate International University, além do Business and Digital 

Marketing Executive Course pela Westminster University of London.  

 

http://appbrasil.org.br/
http://www.rocketfuel.com/


Inscrição: 

Os interessados podem se inscrever no site da APP, no e-mail 

atendimento@appbrasil.org.br ou pelo telefone (11) 3813-0188. O evento é 

gratuito para associados, R$ 80,00 para associados das entidades parceiras 

(SINAPRO-SP, ABRADI E SEPEX) e R$ 120,00 para os não associados. A 

palestra será transmitida ao vivo para todos os Capítulos Regionais da APP 

pela GTEC Digital, alternativa adotada há três anos pela entidade para manter 

um canal de diálogo permanente com suas unidades distribuídas pelo País.  

 

AGENDA 
Electronic Lounge  

Data: 16 de abril, quinta-feira 

Horário: entre 19h30 e 21h 

Local: Espaço Cultural Zé Rodrix 

Endereço: Rua Hungria, 664, 12º andar, Jd. Europa, São Paulo (com 

estacionamento) 

Valores: Associados: gratuito  

Associados de entidades parceiras (SINAPRO-SP, ABRADI E SEPEX): R$ 80,00 

Não associado: R$ 120,00 

Mais informações e inscrição: (11) 3813-0188 ou 

atendimento@appbrasil.org.br 

 

Sobre a APP 

 

A APP foi fundada em 29 de setembro de 1937 como Associação Paulista de 

Propaganda, tendo o poeta e publicitário Orígenes Lessa como primeiro 

presidente. Em 1989 foi rebatizada como Associação dos Profissionais de 

Propaganda, insígnia que mantém até hoje. A entidade surgiu da necessidade 

da atividade publicitária ter uma voz que não se calasse diante de temas e 

desafios do negócio publicitário e do profissional que atua na indústria da 

comunicação. Congrega os profissionais dos mais variados segmentos da 

publicidade nacional, estejam eles entre anunciantes, nas agências, nos 

veículos ou nas empresas fornecedoras de serviços, todos participando 

ativamente do desenvolvimento socioeconômico e profissional do Brasil, 

especialmente no que diz respeito ao crescimento e contínua modernização 

das atividades produtivas, comerciais e de serviços. Em sua longa existência, a 

APP, hoje com diversos Capítulos Regionais pelo país, ajuda a fazer da 

propaganda uma das atividades profissionais de maior expressividade em 

nosso país e oferecendo para toda a América Latina, preciosas colaborações 

técnicas, profissionalizantes e de desenvolvimento ético da profissão. 

 

 

 Informações para a Imprensa 
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Marcelo Affini – affini@casadobomconteudo.com.br 

Jariza Rugiano – jariza@casadobomconteudo.com.br 

Gil Dias – gil@casadobomconteudo.com.br 

Christianne Abila – christianne@appbrasil.org.br 

Tels. (11) 3097-9462 e 3031-0670 
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