
www.netjen.com.br

Editorias 
Economia/Política: J. L. Lobato (lobato@netjen.com.br); Ciência/Tec-

nologia: Ricardo Souza (ricardosouza@netjen.com.br); Livros: Ralph Peter 
(ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br);

Comercial: Tatiana Sapateiro – tatiana@netjen.com.br
Publicidade Legal: lilian@netjen.com.br

José Hamilton Mancuso (1936/2017)    Publisher: Lilian Mancuso (lilian@netjen.com.br)

Webmaster/TI: Fabio Nader; Editoração Eletrônica: Ricardo Souza. 
Revisão: Maria Cecília Camargo; Serviço informativo: Agências Brasil, Senado, 
Câmara, EBC, ANSA.

Artigos e colunas são de inteira responsabilidade de seus autores, 
que não recebem remuneração direta do jornal.

Jornal Empresas & Negócios Ltda
Administração, Publicidade e Redação: Rua Vergueiro, 2949 - 11º an-

dar - cj. 111 - Vila Mariana - Cep: 04101-300. Tel. 3043-4171 / 3106-4171 - 
E-mail :  (netjen@netjen.com.br) -  Site:  (www.netjen.com.br). 
CNPJ: 05.687.343/0001-90 - JUCESP, Nire 35218211731 (6/6/2003) - Matriculado 
no 3º Registro Civil de Pessoa Jurídica sob nº 103.

Colaboradores: Claudia Lazzarotto, Eduardo Moisés, Geraldo Nunes e Heródoto Barbeiro.
RIO DE JANEIRO: J.C. REPRESENTAÇÕES E PUBLICIDADES EIRELI

Av. Rio Branco, 173 / 602 e 603 – Centro - Rio de Janeiro - CEP 20040-007
Tel. (21) 2262-7469 – CNPJ 30.868.129/0001-87

ISSN 2595-8410

Dicas para evitar que um anúncio 
digital apareça em sites suspeitos

“A maioria dos blogs e sites de 
pequeno porte não trabalha 
com venda direta de mídia”, 

diz Bruno Campos, CMO da AdsPlay 
Mídia Programática. “Normalmente, a 
empresa faz um investimento de mídia 
nas redes do Google, do Yahoo ou de 
qualquer outra Ad Network do merca-
do, que, por sua vez, repassa parte desse 
dinheiro para os publishers”, explica.

A internet é um ambiente mutante, o 
que dá liberdade para veículos e pessoas 
escreverem o que bem entenderem. 
Por isso, é importante que a marca 
esteja protegida ao ter um anúncio 
online veiculado e uma boa estratégia 
da chamada Brand Safety garante isso. 

Confira algumas dicas que podem 
ajudar a proteger a marca no ambiente 
de anúncios digitais:

1 - Categorias Sensíveis: entenda 
se seu parceiro atual veicula as campa-
nhas com uma exclusão de categorias 
sensíveis e se elas fazem sentido para 
a sua marca - isso deve ser padrão. 
Existe um conceito americano que 
fala sobre as 12 categorias “proibidas”, 
que devem ser evitadas a todo custo: 
conflito militar, obscenidade, drogas 
ilegais, conteúdo adulto, armas, crimes, 
morte, pirataria online, discurso de 
ódio, terrorismo, spam e tabaco.

2 - Conheça seu inventário. 
Sempre acompanhe a lista de websites 
que sua campanha está veiculando. É 
importante ter um mix de sites e apli-
cativos premium com portais e pequeno 
porte, mas de qualidade.

3 - Seja criterioso ao definir seu 
parceiro. Escolha uma empresa de 
mídia programática de boa reputação 
no mercado, que esteja preocupada 
e tenha conhecimento sobre as com-
plexidades da mídia online. Para isso, 
existem trading desks que orientam e 
realizam esse trabalho.

manter um CPM baixo para garantir um 
volume mais alto de impressões no pla-
no. É uma questão de oferta e demanda: 
quanto mais filtros na campanha, mais 
cara ela fica. Então, algumas empresas 
acabam abrindo mão desse tipo de filtro 
para ter valores mais competitivos. Na 
minha visão, é um barato que pode sair 
muito caro.

5 - Lista de bloqueados. Garanta 
que seu parceiro trabalhe com uma lista 
de veículos não indicados pois, como 
falamos, nem sempre a verificação com 
base em categorias e palavras-chave 
vai detectar fake news e robôs nocivos.

6 - Correção em tempo real. Ga-
ranta que sua operação de mídia tenha 
sempre dados em tempo real para reagir 
rapidamente em momentos como esse. 
A mídia programática permite essas 
alterações.

(*) É especialista em marketing digital na AdsPlay 
mídia programática, liderando times de e-commerce, 

mídia de performance e BI. Já atendeu grandes 
empresas como Sony, Microsoft, Nestlé, Whirlpool, 

Jaguar-Land Rover, iFood, Samsung, Johnson 
& Johnson, Motorola, Coca-Cola entre outras 
na América Latina, Caribe, África e Europa. É 

responsável por inovação e performance.
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O governo na 
corda bamba

A administração de 
um governo passa por 
cinco fases.

A do lançamento , 
quando o governante 
toma posse e apre-

senta seus quadros; a do 
crescimento, quando os 
governos formam e ajustam 
suas estruturas, começam 
a apresentar programas e 
ações, em um espaço de 
seis meses; a de consolida-
ção da imagem, quando os 
níveis de confiança ganham 
um patamar de respeito e 
credibilidade, merecendo 
os aplausos da sociedade; 
a do clímax, quando os go-
vernos sobem ao cume da 
louvação, com um grau de 
avaliação positiva que chega 
a beirar 70%.

Por último, a fase do 
declínio, que mostra ad-
ministrações sem rumo, 
desestruturadas, vivendo 
crises e descendo pelo 
precipício. O ideal é que um 
candidato ou governante – 
em caso de reeleição – viva 
seu clímax às vésperas do 
pleito a se realizar, jamais 
antecipando o momento 
de declínio. Desse traçado, 
advém a questão: em que 
estágio se encontra o go-
verno Bolsonaro, com um 
ano e seis meses de vida?

Deixemos que o leitor, ao 
final, encontre a resposta. 

De antemão, uma obser-
vação pertinente na ciência 
e na arte da política: um 
protagonista, a depender 
de habilidades e circuns-
tâncias, pode recuperar 
seu vetor de peso. Dito isto, 
vamos às considerações. O 
governo Bolsonaro está na 
corda bamba: enfrenta uma 
das maiores crises sanitárias 
da história do país, com o 
Brasil ingressando no pódio 
do maior número de mortos 
em 24 horas.

Na economia, a projeção 
para a queda do PIB este ano 
é de 9,7%; a crise política é 
aguda, tanto pelas dificul-
dades na formação de uma 
base parlamentar de apoio 
quanto nas tensões geradas 
pelo estilo intempestivo do 
presidente; na frente admi-
nistrativa, a instabilidade 
se expande com a troca de 
ministros e tensões geradas 
pelo palavreado obtuso de 
figuras desastradas como 
Abraham Weintraub.

Esse quadro é ainda agra-
vado pela agenda negativa 
que se desenvolve no STF. 
Que levará adiante o inqué-
rito das fake news, enquan-
to prossegue o inquérito 
para apurar “a grave crise 
institucional”, aberta com 
ameaças à independência 
dos ministros do Supremo 
e a seus familiares, palavras 
pesadas e de baixo calão, 
disparos de fogos contra a 
sede da Alta Corte. 

Na esfera policial, a prisão 
de Fabrício Queiroz apro-
xima a fogueira da família 
Bolsonaro. Para o presiden-
te, mexer com seus filhos é 
questão de vida ou morte. 
Atordoa sua alma. Na pai-

sagem da saúde, o caos está 
à vista. O ministro interino, 
Eduardo Pazuello, parece 
sem rumo. O ministério da 
Economia acaba de perder 
um quadro de alta referên-
cia, Mansueto Almeida, que 
se mostra esgotado. 

Os graves efeitos nessas 
duas linhas de ação do go-
verno – saúde e economia 
– não sinalizam melhorias 
no curto prazo, sendo bem 
provável que os danos se 
estendam por 2021, após o 
clamor político que sairá da 
garganta dos 5.570 prefei-
tos, eleitos para comandar 
estruturas falidas e execra-
das pelo eleitor.

Há mais um cenário deses-
perador para a administra-
ção Bolsonaro. A eventual 
derrota de Trump na eleição 
presidencial de novembro 
deste ano pegará Bolso-
naro “caminhando contra 
o vento, sem lenço e sem 
documento no sol de quase 
dezembro” e sem saber para 
onde irá. O Brasil passou a 
ser extensão do trumpismo 
no mundo. O que Donald diz 
e quer, o chanceler Ernesto 
Araújo chancela e o presi-
dente diz “amém”. 

Afinal “são amigos”. A 
ponto de Trump ter implo-
dido o candidato do Brasil, 
escolhido por Paulo Gue-
des, Rodrigo Xavier, para 
dirigir o BID, geralmente 
comandado por um latino-
-americano. Será desta 
feita um norte-americano. O 
Brasil vai enfrentar a China 
como fazem os EUA?

E mais uma nota negativa: 
cai o apoio aos militares, 
segundo as pesquisas. Os 
generais, até meses atrás, 
encarnavam o valor do pro-
fissionalismo. 

Desde a saída do general 
Santos Cruz do governo, os 
que continuam no entorno 
presidencial endureceram 
o discurso. Passaram a 
acrescentar um viés políti-
co às falas. São extensores 
da linguagem desabrida 
do presidente. Em maio, o 
percentual de publicações 
negativas nas redes subiu 
para 55% e as positivas 
desceram para 45%. No ano 
passado, as positivas sobre 
os militares eram e 69% e 
as negativas, de 31%.

Voltemos à pergunta ini-
cial: em que estágio se 
encontra o governo? Terá 
condições de resgatar seus 
vetores de peso nas esferas 
da pandemia, da economia 
e da política? Nos EUA, um 
dos fatores que derrubam 
Trump - com 13 pontos per-
centuais atrás de Joe Biden, 
o candidato democrata – é 
a má condução no combate 
à pandemia. 

Teremos até outubro de 
2022 muita água a rolar por 
baixo dos palácios e das 
cúpulas côncava e convexa 
do Congresso. A índole de 
Jair Bolsonaro é um fator de 
conforto ou de desconforto?

 
(*) - Jornalista, é professor 

titular da USP, consultor político 
e de comunicação Twitter@

gaudtorquato. Acesse o blog (www.
observatoriopolitico.org).

Gaudêncio Torquato (*)

“A internet é um 
ambiente mutante, o 

que dá liberdade para 
veículos e pessoas 

escreverem o que bem 
entenderem. Por isso, é 
importante que a marca 

esteja protegida ao 
ter um anúncio online 

veiculado e uma boa 
estratégia da chamada 

Brand Safety garante 
isso.”

Combater as fake news é uma missão difícil, mas antes de acusar marcas de 
financiarem veículos que propagam notícias falsas é preciso entender que, muitas 
vezes, as agências de publicidade e as próprias marcas não fecham contratos 
diretamente com os veículos de comunicação 

News@TI
Gama Academy oferece cursos técnicos 
por R$ 97,00

@Para auxiliar e incentivar o desenvolvimento de profissionais da 
área digital, a Gama Academy, escola que capacita profissionais 

para o mercado digital, acaba de lançar os cursos da semana: a cada 
semana uma categoria de suas microcertificações - cursos de rápida 
duração - nas áreas de Design, Vendas, Programação, Marketing e 
SoftSkills, estará com 60% de desconto, por R$ 97,00. As microcerti-
ficações possuem até 2 horas de carga horária, e são ideais para com-
plementar os conhecimentos técnicos em sua área de atuação, além de 
enriquecer o currículo e desenvolver novas habilidades profissionais. O 
valor promocional ficará disponível por tempo indeterminado (https://
pages.gama.academy/microcertificacoes/?utm_medium=release&utm_
source=pr&utm_campaign=microcertificacoes).

Aplicativo de troco digital oferece transação para 
contas bancárias

@A Troco Simples - startup criadora de uma tecnologia que reverte 
as moedas comuns de troco em moedas digitais para facilitar 

a vida dos varejistas -, é uma facilitadora da atual transformação. 
Com a solução da Troco Simples, ao final das compras em dinheiro 
em supermercados, é possível receber as moedinhas digitalmente, 
diretamente no CPF - sem qualquer cadastro prévio. Anderson Loca-
telli, diretor executivo da startup, explica que ao baixar o aplicativo é 
possível monitorar o quanto foi recebido de troco, mas que é possível 
ir acumulando sem a necessidade de ter o app. “Quando o consumidor 
solicita o troco no CPF, ele automaticamente abre uma conta digital. 
No aplicativo é possível realizar operações como transferir o valor 
obtido para uma conta bancária ou até mesmo carregar crédito no 
celular”, afirma.

Cloud2Go recebe, pelo segundo ano, prêmio 
Reseller Platform of the Year, da Ingram Micro

@Pelo segundo ano consecutivo, a Cloud2Go, empresa com sede 
em Porto Alegre e atuação nacional na área de soluções e serviços 

especializados de cloud computing, foi eleita pela norte-americana 
Ingram Micro como Reseller Platform of the Year entre os parceiros de 
negócios de países fora do eixo Estados Unidos/Canadá. A premiação 
reconhece os parceiros que se destacaram por obter crescimento 
quantificável, em 2019, na venda de produtos do Ingram Micro Cloud 
Marketplace. Conforme a distribuidora norte-americana, a vitória da 
empresa brasileira em sua categoria é um “reconhecimento da alta 
capacidade que todo o time da Cloud2Go tem mostrado ao mercado, 
inovando os seus serviços e demonstrando uma alta maturidade em 
serviços gerenciados de Cloud”.

Solução voltada para a saúde

@A BL Aplicações está lan-
çando a primeira solução 

para a área de saúde baseada 
na plataforma conversacional 
AnnA - desenvolvida pela W5 
Solutions. A ideia da aplicação 
nasceu de pedidos de clientes da 
área de saúde da BL Aplicações 
e começou a ser concretizada 
a partir do momento em que 
Gouther Braga Leonel, diretor 
da empresa, leu um artigo sobre 
a AnnA na imprensa. “Vimos na 
AnnA a possibilidade de tornar a iniciativa realidade. Entramos em 
contato para saber mais informações e, em novembro do ano passado, 
o projeto de desenvolvimento do hub conversacional foi iniciado pela 
W5 Solutions”, explica (https://anna.center).

Tecnologia para estimar ocupação de ambientes 
fechados

@O Axis Occupancy Estimator, calcula em tempo real e de maneira 
inteligente quantas pessoas estão presentes em um estabelecimento 

ou em determinada área naquele instante, consolidando tabelas e gráficos 
operacionais para guiar o atendimento mais eficiente na retomada do novo 
normal. Os dados levantados ajudam a fornecer o ambiente ideal para apri-
morar a experiência do visitante e aumentar a eficiência operacional em 
diversos ambientes, tais como edifícios comerciais, escritórios, indústrias. 
Na prática, além de possibilitar adotar medidas imediatas, caso a ocupação 
exceda o limite recomendado, as informações ainda guardam um valioso 
uso comercial para determinar fluxo de visitantes e as tendências de ocu-
pação para obter uma indicação de oportunidades de receita, otimizar o 
planejamento da força de trabalho e o horário de funcionamento.

ricardosouza@netjen.com.br

4 - O barato pode sair caro. Sem-
pre que possível, foque em formatos 
premium e entenda que sim, isso vai 
custar mais caro no seu CPM. Muitas 
vezes é importante pagar mais do que 

Freepik

Gouther Braga Leonel, 
diretor da BL aplicações.
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