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A LUZ DE UM NOVO DIA

Inspiração Diária de Kate Spreckley

Estamos despertando para a luz de um novo dia e 
uma nova era. As energias que chegam estão garan-
tindo que nossa vida seja de fato guiada por Deus. 
Nossa jornada interior está chegando lentamente 
ao fi m quando nossas forças internas começam a se 
deslocar para o nosso mundo externo. Todas as mu-
danças e transformações que temos experimentado 
interiormente de repente irão começar a se manifestar 
exteriormente

Tudo o que está fora de alinhamento com a sua alma 

está sendo trazido à sua atenção para ser mudado e 
ou transformado. Diferentes situações e desafi os estão 
surgindo, oferecendo-lhe a oportunidade de reavaliar 
a direção de sua vida, rever suas escolhas e mudar sua 
realidade. Permanecer no presente é o que permitirá 
que você se alinhe com esse processo. Seguir o fl uxo 
e confi ar em sua intuição é fundamental. A clareza 
virá, mas a paciência e a entrega são necessárias.

Muito amor, Kate

https://www.spiritpathways.co.za

Tradução: Regina Drumond

reginamadrumond@yahoo.com.br

Se você chegou até aqui 

é por que tem buscado 

novas respostas sobre 

quais são as tendências 

no mundo do marketing. 

E se há ao menos uma 
estratégia na qual deve 
fi car de olho são os con-

teúdos em vídeo, os chamados 
vídeo marketing. A fama dessa 
ferramenta tem a ver com a 
nova forma de consumir. As 
pessoas pesquisam; buscam por 
informações antes de decidir se 
compram ou não um produto ou 
adquirem um serviço. 

E mesmo que o usuário encon-
tre respostas claras e objetivas 
em um texto, os vídeos são o for-
mato preferido: de acordo com 
uma pesquisa feita pela empresa 
de análise de performance digital 
SearchMetrics, uma fração cada 
vez maior de pessoas têm busca-
do por vídeo em vez de texto ou 
fotos. Ele é capaz de solucionar 
as principais dúvidas e direcionar 
o cliente para o “sim”. 

Primeiramente, vamos pensar 
sobre a jornada de compra de 
um consumidor em potencial. 
A fase inicial é a descoberta. O 
indivíduo se dá conta que tem 
uma necessidade e passa a pes-
quisar informações para enten-
der como enfrentar o problema. 
Em seguida, ele pensa e pesquisa 
por soluções. Como ele pode 
solucionar essa necessidade?

Assim, ele analisa as soluções 
de compras, os tipos de produ-
tos disponíveis no mercado e 
respectivos fornecedores. É aqui 
que o fator preço deixa de ser 
um elemento certeiro, já que no 
cenário atual, o consumidor leva 
em consideração a qualidade 
e satisfação de experiência da 
compra, desde a demonstração 
das características do produto 
até receber a embalagem intacta. 

Neste contexto, o vídeo não 
apresenta apenas um conteúdo 
didático, é uma linguagem que 
traz o cliente para perto da 
marca ao unir pessoalidade. 
Um exemplo de vídeos com alto 
engajamento são os de “unbo-
xing”, em que acompanham o 
comprador em todas as etapas 
do processo, desde a remoção de 

cada componente, a montagem 
das peças e a exibição do produto 
acabado. 

Esse tipo de conteúdo permite 
chamar a atenção para o design 
ou alguma especifi cidade do pro-
duto e os consumidores sabem o 
que exatamente receberão, aju-
dando a alinhar as expectativas 
em relação a compra. De acordo 
Kissmetrics, empresa de análise 
e estatísticas online, os visitantes 
do site que assistem a um vídeo 
de produto têm até 85% mais 
chances de comprá-lo. 

Em se tratando de pequenos 
e-commerces a avaliação dos 
clientes é ainda mais preciosa: 
uma pesquisa americana mos-
tra que 68% das pessoas leem 
entre uma e seis avaliações de 
outros clientes antes de decidir 
se compram um produto. Ou 
seja, a famosa “boca a boca” não 
morreu, só se transformou. 

Outra característica favorá-
vel aos vídeos de marketing e 
vendas é o potencial enorme de 
compatibilidade com as redes 
sociais. Um vídeo de um minuto 
pode ser editado para segundos 
e exibido no Instagram ou como 
teaser no Youtube. Um exemplo 
bem-sucedido é da empresa 
americana Advance Auto Paris, 
que criou vídeos com instruções 
de montagem, uso e manuseio, 
didáticos, não apenas para o site, 
também para o Facebook. 

O engajamento aumentou, 
graças ao compartilhamento 
deste tipo de conteúdo entre os 
seguidores -- uma propaganda 
orgânica, sem investimento em 
campanhas patrocinadas! Além 
disso, a presença da marca é 
fortalecida, sua relevância na 
memória dos usuários também o 
que lá na frente vai infl uenciar no 
processo de tomada de decisão. 

Diante do novo comportamen-
to de consumo, profi ssionais 
do marketing e vendas devem 
incluir essa estratégia no pla-
nejamento. Se você ainda não 
deu este passo, passou da hora 
de começar! 

(*) - É co-fundador da CoreBiz, uma 
agência especializada em omnichan-
nel, com grandes clientes de varejo e 
itndústria de vários segmentos (www.

corebiz.com.br). 

Como os vídeos de 
produtos ajudam a tomada 

de decisão de compra 
Renan Mota (*)
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O número de mortes ocorridos e 
registrados no Brasil, nos últimos 
dez anos, aumentou 21,2%, pas-
sando de 1.055.672, em 2008, para 
1.279.948, em 2018.

Os dados foram divulgados, ontem 
(4), pelo IBGE. “Esse crescimento 
ocorreu em virtude da diminuição 
da mortalidade nas idades iniciais, 
o que fez com que um maior con-
tingente de indivíduos chegasse às 
idades fi nais, gerando, assim, um 
incremento no número de óbitos 
nas idades mais avançadas, que 
apresentam mortalidade elevada”, 
diz o estudo.

Em 1978, as mortes de crianças 
menores de 5 anos de idade repre-
sentavam 32,6% do total de óbitos 
registrados. Já o percentual de 
mortes de pessoas com 65 anos ou 
mais de idade representava 30% 
do total. Com o envelhecimento da 
população, no ano passado 59,8% 
das mortes foram de pessoas com 
65 anos ou mais. Já a proporção de 
mortes de menores de 5 anos de 
idade foi de 2,8% do total em 2018, 
uma queda de cerca de 30 pontos 
percentuais nos últimos 40 anos.

A mortalidade masculina é nor-
malmente superior à feminina ao 
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Registros de óbitos aumentam 21% nos últimos dez anos

A mortalidade masculina é normalmente superior à feminina ao longo da vida.

A ocupação dos hotéis da 
capital fluminense para o 
período de 28 de dezembro 
a 1º de janeiro de 2020 apre-
senta média, até o momento, 
de 75%, de acordo com pes-
quisa divulgada, ontem (3), 
pelo Sindicato dos Hotéis do 
Município do Rio de Janeiro 
(Hotéis Rio). Regiões como 
os bairros do Flamengo, Bo-
tafogo, Ipanema e Leblon já 
mostram nível de procura mais 
elevado, de 86%, cada. 

Para a noite da virada, en-
tretanto, alguns bairros da 
cidade têm média de quartos 
ocupados da ordem de 95% a 
97%, em hotéis cinco estrelas 
de Copacabana, do Leme, Ar-
poador e de Ipanema, todos na 
zona sul, e na Barra da Tijuca, 
zona oeste.
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Ocupação de hotéis no Rio para o fi nal do ano já chega a 75%
Com o tema Amor a Cada 

Vista, que remete à beleza 
natural e arquitetônica do 
Rio de Janeiro, a proposta da 
prefeitura para o próximo Ré-
veillon, é que os turistas foto-
grafem e fi lmem as paisagens 
e construções cariocas e as 
divulguem nas redes sociais, 
com a hashtag #vemprorio.

O município se tornará, 
em 2020, a primeira Capital 
Mundial da Arquitetura. O 
título foi concedido pela Or-
ganização das Nações Unidas 
para a Educação, a Ciência e a 
Cultura (Unesco) e pela União 
Internacional dos Arquitetos 
(UIA). A expectativa para 
a virada do ano é superar o 
recorde de 2,8 milhões de pes-
soas, registrado na chegada de 
2019 (ABr). Em alguns bairros da zona sul ocupação já é de 95%.

A obra, que tem como 
tema “Looking for Juliet” 
(procurando Julieta), foi 

apresentada no Teatro Filarmô-
nico de Verona. 

Inspirado na diversidade e 
no drama clássico de Romeu e 
Julieta, o calendário 2020 busca 
retratar a “Julieta que existe 
em cada mulher”. “Eu queria 
um conceito vinculado à beleza 
e ao amor. Um conceito muito 
simples e muito forte. E amor e 
beleza são elementos de minha 
pesquisa há muitos anos. E eu 
queria, como o primeiro fotógra-
fo italiano de um projeto de uma 
empresa italiana, uma história 
ligada à Itália”, explicou Roversi.

Nascido em Ravenna, o ar-
tista italiano, que vive em Paris 
desde os anos 1970, produziu 
o calendário em Verona e na 
cidade francesa. Roversi vê 
no calendário a busca por um 
ideal, um sonho. “Atravessa as 
eras. É o ideal de uma mulher 
que simboliza a feminilidade, a 
doçura do amor e as qualidades 
de uma mulher que combina 
fragilidade e força, timidez e 
rebelião. Julieta é tudo isso”. 

“A tragédia da qual ela é pro-
tagonista bem representa aque-
la fronteira frágil que existe 
entre sonho e realidade, entre 
lágrimas e um sorriso, entre fe-
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Calendário Pirelli mostra força 
de Julieta na mulher moderna

licidade e dor, entre bem e mal. 
Sempre fui fascinado por essa 
fronteira tão fraca, quase uma 
ambiguidade”, acrescentou. 

Para demonstrar sua procura 
por Julieta, Roversi selecionou 
um grupo de artistas com enor-
me representatividade em suas 
áreas, como Kristen Stewart e 
Emma Watson, além das can-
toras Rosalía e Chris Lee, as 
atrizes Claire Foy, Mia Goth, 
Indya Moore, Yara Shahidi e a 
fi lha do próprio fotógrafo, Stella 
Roversi. 

Esta edição representa a pri-

meira vez que o calendário une 
cinema e fotografi a, já que as 
imagens serão acompanhadas 
de um curta-metragem. Em 18 
minutos, Roversi interpreta um 
diretor de cinema entrevistando 
candidatas ao papel de Julieta, 
que passam, uma a uma, pelas 
lentes do diretor para retratar 
a multifacetada personagem.

O Calendário 2020 tem 132 
páginas, com o anuário na 
capa, trechos de Romeu e Ju-
lieta e 58 fotografi as a cores e 
preto e branco, que retratam 
as protagonistas e a cidade de 

Esta é a primeira vez que obra é feita por fotógrafo italiano.

Convidado para ser o primeiro italiano a criar as imagens do Calendário Pirelli 2020, o fotógrafo Paolo Roversi tentou 
relacionar a famosa personagem Julieta, de William Shakespeare, às várias personalidades da mulher moderna

Verona.    Ainda na capa, brilha 
o verdadeiro calendário em 
letras douradas. As datas de 
nascimento de Julieta, de seu 
encontro com Romeu, de suas 
núpcias e do falecimento de am-
bos também estão ressaltadas.

“Ainda estou procurando por 
Julieta e acho que sempre a pro-
curarei, porque no fi nal Julieta 
é um sonho e nunca se tornará 
realidade. Esse é o charme 
dela, sua beleza, seu mistério. 
Espero que assim seja. Minha 
Julieta vai fazer você sonhar”, 
fi nalizou (ANSA).

longo da vida, mas que entre jovens 
e adultos essa diferença se acentua. 
“As causas principais para o aumen-
to dessa diferença são os óbitos 
por causas externas (homicídios, 
suicídios, acidentes de trânsito, afo-
gamentos, quedas acidentais etc.), 
que incidem com mais intensidade 
na população masculina”.

O estudo também aponta que hou-
ve incremento de mortes por causas 
externas nas pessoas mais velhas, 
sendo que uma parte considerável 
pode ser atribuída às quedas aci-
dentais. Em 2017, do total de causas 
de mortes provenientes de quedas, 

45,2% ocorreram na população de 
80 anos ou mais de idade.

Em 2018, 2.983.567 registros 
de nascimentos foram feitos em 
cartórios no Brasil. Desse total, 
2.899.851 referem-se a crianças 
nascidas em 2018 e registradas 
no mesmo ano e cerca de 3%, 
83.716, correspondem a pessoas 
nascidas em anos anteriores. Na 
comparação com o ano anterior, 
observou-se aumento aproximado 
de 1% no número de registros de 
nascimentos ocorridos e na unida-
de da federação de residência da 
mãe conhecida (ABr).


