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Aumento de publicidade online 
abre espaço para mídia em Apps

De acordo com um levantamento 
da PwC, atualmente o inves-
timento feito em publicidade 

digital no Brasil equivale a aproxima-
damente 30% do valor total que as 
empresas empregam na divulgação de 
suas marcas. A consultoria estima que, 
em 2023, a fatia do bolo equivalente 
ao digital deva se igualar às demais 
mídias. Ou seja: para cada real gasto em 
publicidade offline¸ outro será investido 
no digital.

À mesma velocidade, o mercado de 
aplicativos tem crescido exponencial-
mente. Apenas no primeiro trimestre 
de 2020, houve aumento de 30% no 
número de downloads, comparado ao 
mesmo período do ano anterior, de acor-
do com o último levantamento da Apps 
Annie, que também demonstrou que 
apenas em março deste ano, somando 
as compras em lojas da App Store e da 
Google App Store houve uma soma de 
R$123 bilhões, um total de 31 bilhões 
de dowloads, destes 40% eram jogos.

“O aumento de downloads de apps 
de jogos é um número muito grande 
e existem jogos para todas as faixas 
etárias. Todo mundo precisa se divertir, 
relaxar, esquecer da rotina por alguns 
minutos, que na verdade, os dados já 
nos mostram que não são minutos, são 
horas, o que, quando encaramos os apps 
de jogos como uma plataforma de mídia, 
nos oferece a oportunidade de levar 
ao encontro do público a mensagem 
de forma extremamente qualificada”, 
comenta André Sales, consultor técnico 
e comercial para América Latina da YZ 
Media, startup focada em melhorar a 
performance de aplicativos por meio de 
campanhas que incentivam o download 
pelo público.

Quando mídias digitais como anún-
cios em websites, Google Ads, Facebook 
Ads, Instagram Ads, entre outras fer-
ramentas começaram a surgir, muitas 
agências, e por vezes até mesmo clien-
tes, eram resistentes em incluir verbas 

em um resultado de mensuração que 
apenas AI é capaz de oferecer.

Para Sales, o mercado de Mobile Ads 
está em expansão e oferece inúmeras 
oportunidades.

“O objetivo é incentivar o usuário não 
só a fazer download de um novo app, 
mas também a promover a interação e 
rentabilização desses apps através de 
uma compra, cadastro ou de qualquer 
outra ação que seja objetivo da marca 
anunciante. Se ele já é usuário de um 
app, já estamos a meio caminho anda-
do. Usuários de jogos são heavy users 
de smartphones e estão acostumados 
a fazer tudo pelo celular, então se a 
marca precisa melhorar a performan-
ce de seus produtos via app, ela deve 
pensar em estratégias de interagir com 
seu público também por apps. Existe 
forma correta, linguagem, abordagem, 
não deixa de ser publicidade, e também 
não deixa de ser uma interrupção em 
meio a um jogo, então tudo tem que 
ser planejado para oferecer uma ex-
periência interessante para usuário e 
anunciante, lembrando que precisamos 
ligar essas duas pontas”, finaliza.
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A politização 
da pandemia

Cada coisa em seu 
lugar. Ou, em outros 
termos, cada macaco 
em seu galho. 

A popular expressão 
aconselha que cada 
pessoa deve exercer 

o que é de sua competência, 
fazer o que é de sua atribui-
ção, sem mexer em coisas 
que desconhece. Cada um 
na sua. O conselho cai bem 
nesses turbulentos tempos 
em que o Covid-19 foi pu-
xado das salas da medicina 
para o palanque político. 
A pergunta é inevitável: 
permanecesse no campo da 
ciência, esse mortífero vírus 
teria matado tanta gente, 
aqui e alhures? 

Caso os governantes ti-
vessem adotado as reco-
mendações de especialis-
tas, esse vírus, que mede 
bilionésimos de um metro, 
teria infectado mais de 12 
milhões de pessoas no mun-
do (dados desta 5ª feira) e 
matado até agora cerca de 
600 mil pessoas?

Para ficarmos em nossas 
plagas, se o presidente Jair 
Bolsonaro não fosse uma 
das principais alavancas da 
politização da pandemia, se 
governadores e prefeitos 
tivessem adotado medidas 
tecnicamente necessárias 
desde os tempos iniciais da 
crise sanitária, concentraria 
o Brasil 14% dos diagnós-
ticos do planeta, com 1,7 
milhão de infectados e cerca 
de 70 mil mortes? 

A resposta de bom senso 
apontaria para uma quan-
tidade bem menor. O que 
leva à conclusão: a falta de 
cumprimento de preceitos 
da ciência por parte dos 
gestores públicos tem sido 
responsável pela mortanda-
de que se espalha, puxando 
para as nossas cabeças a 
ideia de que, sob esse pris-
ma, estaria sendo cometido 
um genocídio.

O fato é que a doença 
foi conduzida aos labora-
tórios da política, em que 
dirigentes tentam descobrir 
remédios para tirar proveito 
da situação, em que se in-
dicam drogas rejeitadas por 
organismos internacionais 
de saúde pública, infecto-
logistas e biólogos, em que 
muitos vestem o manto de 
salvadores do povo, em que 
se puxa a fé das massas para 
o balcão das oportunidades. 

Receitar a tal da hidroxi-
cloroquina ou o vermífugo 
ivermectina, apenas com li-
geiras indicações de que são 
remédios potencialmente 
fortes contra o vírus, sendo 
que em relação ao primeiro 
há consenso sobre graves 
danos colaterais, não é um 
ato de insanidade, desres-
peito às recomendações 
científicas, irresponsabi-
lidade no trato da saúde 
pública?

As massas tendem a 
imitar as práticas de seus 
líderes. Se o presidente da 
República, do alto de sua 
autoridade, toma ele mesmo 
a droga não recomendada 

por organismos internacio-
nais, por que não devemos 
fazer o mesmo? Milhares 
de pessoas assim pensam. 
Pior ainda é deduzir que 
muita gente poderá morrer 
sob os efeitos deletérios do 
remédio. 

Por isso, a orientação so-
bre prevenção, os hábitos 
de higiene, a quarentena 
e a reabertura cuidadosa 
das atividades comerciais, 
entre as principais medi-
das, integram o circuito do 
bom senso. Até surgir a tão 
esperada vacina, quaisquer 
outras iniciativas entram 
no buraco negro da espe-
culação.

Não há outra conclusão 
para as ações demagógicas 
que algumas autoridades 
estão realizando: compram 
milhões de comprimidos das 
drogas aqui referidas e as 
distribuem às populações. 
Numa importante e linda 
cidade de um Estado do Sul, 
o prefeito faz distribuição 
de ivermectina como um 
programa de saúde pública. 

Ao que se comenta, como 
não há efeitos colaterais, 
o programa é bem aceito, 
sob o crivo de médicos 
que fazem a ironia: “esses 
placebos pré-eleitorais, 
essas gotinhas de cânfora 
homeopática distribuídas 
em vidrinho ao povo (coisa 
que começou em março), 
esses vermífugos têm efei-
to zero. Com uma certeza: 
quem morrer por aqui – seja 
do que for – morrerá sem 
sarna, piolho ou vermes”.

Infelizmente, a politização 
da pandemia vai continuar 
a animar por mais algum 
tempo as alas bolsonaristas 
e adversários, pois isso in-
teressa aos polos extremos 
do arco ideológico. Mas é 
possível constatar que o 
copo das querelas e acu-
sações recíprocas começa 
a transbordar. Só mesmo 
os 15% dos fiéis radicais 
do bolsonarismo e um ín-
dice até menor da extrema 
esquerda apreciam este 
tiroteio verbal. 

Felizmente, o Facebook 
está excluindo cerca de 
80 contas de seu espaço, 
acusadas de manipulação 
por integrantes do tal “ga-
binete do ódio”, instalado 
no Palácio do Planalto. 
Uma companhia do tama-
nho e respeitabilidade do 
Facebook não faria isso sem 
provas. Por isso, devemos 
acreditar no arrefecimento 
da polarização. 

Ademais, fortes contin-
gentes das classes médias, 
a partir do influente grupo 
de profissionais liberais, já 
estão saturados de tanta 
radicalização. Tendem a se 
afastar dos extremos. Só 
não enxergam tal tendência 
cegos da mente. A conferir.

 
(*) - Jornalista, é professor 

titular da USP, consultor 
político e de comunicação 

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

Gaudêncio Torquato (*)

“O aumento de 
downloads de apps de 

jogos é um número 
muito grande e 

existem jogos para 
todas as faixas etárias. 

Todo mundo precisa 
se divertir, relaxar, 

esquecer da rotina por 
alguns minutos, que 

na verdade, os dados 
já nos mostram que 

não são minutos, são 
horas.”

Projeções apontam que até 2023 marcas brasileiras vão investir mais verba em formatos digitais

Computação aplicada à educação na USP: curso prepara 
profissionais para os novos tempos

Um futuro em que a computação e 
a tecnologia serão parte integrante 
e inerente do processo de ensino e 
aprendizagem. Para muitos, esse era 
um futuro que parecia distante, mas, 
com a pandemia do novo Coronaví-
rus, encontrar soluções utilizando as 
tecnologias da computação tornou-se 
um dos desafios cotidianos dos pro-
fissionais da área educacional. Quem 
deseja aprimorar os conhecimentos 
nesse campo pode se inscrever na 
Pós-Graduação a Distância em Compu-
tação Aplicada à Educação, oferecida 
pelo Instituto de Ciências Matemáticas 
e de Computação (ICMC) da USP, em 
São Carlos.

Para se inscrever, não é necessário 
possuir formação prévia em com-
putação e programação, basta ter 

pelos conceitos, práticas e ferramen-
tas mais avançadas na área de com-
putação que dão apoio aos processos 
de ensino e aprendizagem. Nesse 
trajeto, os alunos terão a oportuni-
dade de compreender os impactos 
dessas tecnologias no ecossistema 
educacional. “O curso oferece uma 
combinação única entre pesquisa e 
experiência prática com conceitos 
teóricos sólidos e projetos desenhados 
para acelerar a construção do conhe-
cimento. Além disso, trabalhamos as 
habilidades fundamentais para que 
os participantes desenvolvam suas 
carreiras, tornem-se líderes na área 
de tecnologias educacionais e possam 
implantar estratégias de inovação di-
gital em suas instituições”, completa 
Seiji (http://especializacao.icmc.usp.
br/inscreva.php).

News@TI
Fintech lança plataforma ‘Reestrutura Fácil’ para 
democratizar investimentos

@A Hurst, fintech especializada em investimentos em ativos al-
ternativos, acaba de lançar a plataforma Reestrutura Fácil, que 

possibilita a pessoas físicas investirem recursos a pequenas e médias 
empresas que precisam de liquidez para atravessar a crise em processos 
de recuperação extra ou judicial de reestruturação de dívidas. Para o 
investidor, o valor mínimo é de R$ 10 mil e o máximo de R$ 5 milhões. 
Os empréstimos são do tipo extraconcursal – que têm preferência 
de pagamento na recuperação judicial. Além disso, são solicitados 
ativos como garantia. “Os juros cobrados pelo empréstimo não são 
abusivos, embora a maior parte dessas empresas já esteja trabalhando 
com juros mais altos por não conseguirem obter recursos no mercado 
financeiro”, explica.

Novas vagas de consultoria gratuita para PMEs

@Com o tempo de isolamento se estendendo e mesmo uma incerteza 
ainda, sobre como as coisas devem se desenvolver durante o segundo 

semestre, muitas pequenas empresas estão se sentindo sem chão. Por 
isso, a Viralizze Multimídia ofereceu uma consultoria gratuita que já 
ajudou algumas empresas a renovarem suas estratégias de comunica-
ção e negócios. O objetivo é ajudar pequenas empresas a construírem 
estratégias que possam ajudar na retomada dos negócios, na medida 
em que o isolamento for sendo afrouxado e as empresas puderem abrir 
suas portas. Entre os serviços oferecidos estão a análise do trabalho de 
redes sociais que já está sendo feito, do público-alvo e a indicação de 
estratégias que podem melhorar resultados (contato@viralizze.com.br).

UOL EdTech lança coleção de cursos

@A partir das transformações do mundo e do avanço do digital, 
cada vez mais novas habilidades e competências são exigidas no 

mercado de trabalho. Muitas equipes e empresas já perceberam que é 
preciso atenção e atualização constante para se adaptar aos cenários 
incertos e lidar com possíveis crises que podem surgir. Pensando nisso, 
o UOL EdTech, maior player de Educação Corporativa Digital do país, 
estruturou uma série de cursos online com temas para atender essas 
necessidades, a coleção “SapiênCia Novo Normal”.

ricardosouza@netjen.com.br
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concluído uma graduação em qualquer 
área. O curso é pago, e são 480 horas de 
aprendizagem divididas em 11 discipli-
nas e quatro módulos, tudo oferecido 
a distância. “As tecnologias educacio-
nais têm, atualmente, papel central 
no desenvolvimento de profissionais 
preparados para superar os desafios 
do século 21. Entender, desenvolver 
e utilizar essas tecnologias requer, 
não apenas conhecimento sobre edu-
cação, mas também competências e 
habilidades na utilização de técnicas 
da computação para revolucionar 
o ambiente educacional”, explica o 
professor Seiji Isotani, do ICMC, que 
coordena o curso.

Ele explica que a Pós-Graduação a 
Distância em Computação Aplicada à 
Educação é uma jornada de 21 meses 

Marcas devem investir mais em formatos digitais nos próximos anos.

em campanhas online, mas atualmente 
lançar uma campanha sem presença 
digital é inimaginável, pois tudo já é 
planejado para conquistar seguidores, 
engajamento, leads, novos clientes, 
visibilidade e reunir todos os dados 


