
O setor de comércio 
e serviços é um dos 
principais afetados 
pelas rápidas 
transformações da era 
digital

Além da modernização 
das ferramentas, as 
mudanças no modo 

de vida das pessoas e con-
sequentemente, em seus 
hábitos de consumo, que 
acontecem o tempo todo, 
são motivos de alerta para as 
marcas, que devem adaptar 
suas estratégias de marke-
ting para atingir um público, 
cada vez, mais exigente.

Com uma diversidade 
de canais de comunicação 
à disposição, viabilizados 
principalmente pelas novas 
tecnologias, o consumidor 
adquire um poder de es-
colha sem precedentes. A 
publicidade de massa já não 
tem a mesma efetividade de 
antes, uma vez que o usuário 
escolhe o conteúdo que vai 
consumir. 

Dessa forma, o marketing 
se torna um “jogo de gato e 
rato”, com anunciantes bus-
cando desesperadamente a 
atenção de um público, cada 
vez, mais desinteressado. As 
marcas se deparam com um 
desafio duplo nesse contex-
to: se adaptar às novas tec-
nologias, e também à forma 
com que seus potenciais 
clientes interagem com elas. 

Uma revolução recente 
nesse aspecto foi o sur-
gimento do marketing de 
conteúdo, que utiliza as 
buscas orgânicas na web 
como estratégia para se 
aproximar do usuário. O 
método, que baseia-se na 
ideia de conhecer o com-
portamento do consumidor 
e entregar-lhe exatamente 
o que ele busca, tem obtido 
resultados positivos. 

Segundo o levantamento 
Social Media Trends, da 

Rock Content, 97,2% das 
empresas já estão presentes 
nas redes sociais; e 62,6% 
classificam o papel delas 
como muito importante 
para seus negócios. Atu-
almente, a utilização do 
marketing de conteúdo é 
uma iniciativa praticamente 
unânime entre as empresas. 

No entanto, o mercado é 
mutável e as tendências são 
temporárias. E a velocidade 
com que essas mudanças 
acontecem impressiona. 
Em um piscar de olhos, os 
métodos modernos podem 
se tornar ultrapassadas. 
Por isso, tratar qualquer 
estratégia como definitiva 
é um erro. 

Não há espaço para aco-
modação, afinal, as novas 
demandas já estão pre-
sentes, como a otimização 
para buscas por comando 
de voz, as atualizações fre-
quentes nos algoritmos das 
redes sociais, e a presença 
cada vez mais marcante da 
inteligência artificial em 
diversos estágios da jornada 
de compra.

Portanto, uma boa equipe 
de marketing, independen-
temente do segmento de 
atuação, deve contar com 
profissionais aptos para 
atuar nesse cenário. Nesse 
sentido, a palavra de ordem 
hoje é adaptabilidade. A 
habilidade de lidar com a 
velocidade das transforma-
ções do mercado deve ser 
pré-requisito na hora de 
compor uma equipe. 

O sucesso do setor está 
condicionado ao senso de 
inovação. Somente profis-
sionais antenados e deter-
minados a buscar soluções 
criativas podem contribuir 
para que a empresa atinja 
um de seus principais obje-
tivos: a conquista de novos 
clientes.

(*) - É coordenador regional da 
Câmara  Americana de Comércio de 

Belo Horizonte (AMCHAM-BH).

O marketing 
e a habilidade 
de adaptação
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Livros em Revista
Ralph Peter (ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br)

Sérgio Lopes dos Santos – Frades – O 
autor fervoroso espiritualista umbandista, 
propõe ao leitor uma viagem por treze portais, 
que possuem palavras de ensinamentos, que 

ao seu entender, poderão de maneira gradual e quali-
ficada salvar a humanidade do senso apocalíptico, ao 
qual estamos enveredando. Suas convicções são firmes, 
suas palavras de vasta dimensão. Sua batalha é, no bom 
sentido, quixotesca. Tomara que consiga sensibilizar as 
massas. Oremos!!

Os Treze Portais: Treze chaves 
para uma nova ordem espiritual

Regina Cirino Ferreira de Souza – 
(Coord) – D´Plácido – O termo fashion , nor-
malmente é indicador de glamour, novidade, 
alta costura, etc . Mal imaginamos que os bas-
tidores dessa atividade econômica, por demais 

importante, possui em seu bojo, uma gama de serviços e 
detalhes técnicos, que dão pleno e necessário suporte, 
para que sua existência possa fluir normalmente. Uma 
série de leis, normas e tratados dão-nos a real dimensão 
de sua influência socioeconômica.  Os articulistas ex-
perts em suas áreas,  sob a batuta da coordenadora Dra. 
Regina, dá ao leitor, profissional do Direito, da moda ou 
da administração de empresas, o real panorama desse 
universo, quase infindo. Muito relevante!

Fashion Law: Direito da moda

Mauricio R B Campos – Um thriller de 
primeiríssima qualidade, é o mínimo a expressar 
sobre essa obra. Um emaranhado de situações, 
algumas estranhas, mas que fundem-se para 
propiciar ao leitor, que é pego e preso em cada 
página, com inteligentes diálogos e inespera-

das ocorrências, um delicioso e “trêmulo” prazer. Seu 
ingrediente justifica plenamente sua eventual exitosa 
cinematografia. Gostoso!

Morte em Boulogne Gerda Lerner – Pensamento-Cultrix – 
Um trabalho de fôlego e vulto, digno de ser 
apreciado. Num minucioso relato, a falecida 
historiadora,  professora e muitas atividades 
afins, sempre militou pela equalização feminina 
e o devido reconhecimento social. Um árduo 

trabalho. O levantamento dos dados antropológicos, que 
ressaltam idiossincrasias, remontam a priscas eras, dando-
nos conta que valeu a pena o embate, apesar de muito 
ainda por fazer. Deve ser lido por homens e mulheres. 
Uma bela representação social.

A Criação do Patriarcado: História 
da opressão das mulheres pelos 
homens

Assista ao programa Livros 
em Revista. Um canal repleto 

de novidades do universo 
literário. Entretenimento 

garantido! 

Com apre-
sentação de 
Ralph Peter.

https://jornalempresasenegocios.com.br/
entrevista-livros-em-revista/

Paulo Somlanyl Romeiro – Letras 
Jurídicas –  O autor, agora doutor Paulo, 
aprofundou-se sobremaneira nesse assunto, 
atualmente em rara ebulição. Traça parale-

los nas diversas legislações e chama à atenção para as 
deformidades jurídicas e sociais, que acompanham um 
natural crescimento, particularmente quando este ocorre 
de maneira desordenada, como desafortunadamente, 
estamos acostumados. Direitos e obrigações, são devida 
e claramente apontados. Sem dúvida muito oportuna!

Direito Urbanístico: Entre o caos 
e a injustiça (Uma reflexão sobre 
o direito do urbanismo)

O pretendente: ALVARO FERRIOLLI, de nacionalidade brasileira, empresário, solteiro, 
nascido em Casa Branca, SP, no dia (13/05/1957), residente e domiciliado em São Pau-
lo, SP, filho de Ulysses Ferriolli e de Tereza Gabriela Ferriolli. O pretendente: MIGUEL 
SADOCCO GIANNINI, de nacionalidade brasileira, empresário, divorciado, nascido em 
São Paulo, SP, no dia (29/09/1942), residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de 
Nestor Giannini e de Gioconda Giannini.

O pretendente: DANILO SOUSA GONÇALVES, de nacionalidade brasileira, analista de 
sistemas, solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (26/12/1985), residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de Casimiro Ferreira Gonçalves e de Suzana Rosa Sousa 
Gonçalves. A pretendente: IARA ALEXANDRE GOMES DE MAGALHÃES, de nacio-
nalidade brasileira, secretária, solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia (03/07/1984), 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Manoel Lopes de Magalhães e de 
Edith Alexandre Gomes de Magalhães.

O pretendente: GUILHERME CARLOS GALDINO, de nacionalidade brasileira, 
zelador, solteiro, nascido em Martins, RN, no dia (17/10/1981), residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de Raimundo Carlos de Oliveira e de Elita Galdino de 
Oliveira. A pretendente: IVANEIDE FERREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasi-
leira, doméstica, solteira, nascida em Martins, RN, no dia (31/10/1983), residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Ivanaldo Batista da Silva e de Auridete 
Ferreira de Queiroz Silva.

O pretendente: JOSÉ HENRIQUE FARIA BEZERRA DE MELO, de nacionalidade 
brasileira, advogado, solteiro, nascido em Recife, PE, no dia (26/04/1972), residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de José Bezerra de Melo Filho e de Angela De 
Fatima Faria Bezerra de Melo. O pretendente: PEDRO HENRIQUE REIS CARRINHO, 
de nacionalidade brasileira, agente de saúde, solteiro, nascido em Santo André, SP, no 
dia (27/01/1992), residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Pedro Carrinho e 
de Enilda Reis Pinto Carrinho.

O pretendente: MARCOS ANTONIO ALVES PEREIRA, de nacionalidade brasileira, 
ajudante geral, divorciado, nascido em Ubajara, CE, no dia (04/06/1985), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Manuel de Jesus Neto e de Antonia Cristina Alves 
Pessoa. A pretendente: ANA PRISCILA OLIVEIRA PEREIRA, de nacionalidade brasi-
leira, assistente administrativa, solteira, nascida em Ubajara, CE, no dia (02/04/1995), 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Geraldo Magela Alves Pereira e de 
Antonia Oliveira Pereira.

A pretendente: MARIANA FERREIRA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
pesquisadora, solteira, nascida no Rio de Janeiro, RJ, no dia (20/04/1981), residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Josué Santos da Silva e de Elma Ferreira dos 
Santos. A pretendente: MONIQUE LOURENÇO LEMOS DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, antropóloga, solteira, nascida em Ribeirão Pires, SP, no dia (28/10/1993), 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Norberto Lourenço da Silva e de 
Elizabeth Izabel Lemos da Silva.

O pretendente: RICARDO DE SOUSA E SILVA, de nacionalidade brasileira, agente 
de segurança judiciário, divorciado, nascido em São Paulo, SP, no dia (10/03/1971), 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de José Roberto de Sousa e Silva e de 
Guanayra de Sousa e Silva. A pretendente: FRANCISCA IZABEL LIMA DOS SANTOS, 
de nacionalidade brasileira, artista educadora, solteira, nascida em Salvador, BA, no dia 
(09/10/1970), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Helio dos Santos e de 
Valdelice Lima dos Santos.

O pretendente: RONALDO TEIXEIRA CARDOSO, de nacionalidade brasileira, analista de 
contrato, divorciado, nascido em São Caetano do Sul, SP, no dia (15/06/1950), residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Moyses Teixeira Cardoso de Freitas e de Nair 
Galhardo Teixeira. A pretendente: IRMA TERESINHA RODRIGUES NEVES FERREI-
RA, de nacionalidade brasileira, educadora, divorciada, nascida em Pirajuí, SP, no dia 
(03/04/1953), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Antonio Rodrigues das 
Neves e de Hilda Correa Neves.
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A avalanche de lama 
liberada após o rom-
pimento da barragem 

da Vale, naquele 25 de 
janeiro de 2019, provocou 
estragos que não serão re-
parados em curto prazo. A 
barragem armazenava apro-
ximadamente 12 milhões de 
metros cúbicos de rejeitos. 

Boa parte desse volume 
que vazou alcançou primei-
ramente o Ribeirão Ferro-
Carvão e, de lá, escoou para 
o Rio Paraopeba. A força da 
lama destruiu comunidades 
e, desde então, 259 corpos 
já foram encontrados. Per-
manecem desaparecidas 
11 pessoas. A Vale ainda dá 
os primeiros passos para a 
recuperar o meio ambiente 
da área atingida. Nos últi-
mos meses, a mineradora 
concentrou sua atenção em 
obras para impedir que a 
lama espalhada continuasse 
a escoar e poluir os manan-
ciais, sobretudo durante a 
ocorrência de chuvas. 

Foi somente na semana 
passada que foi detalhado 

Estragos provocados pela lama não serão 
reparados em curto prazo.

Matheus Vieira Campos (*)

Ações de reflorestamento dão os 
primeiros passos em Brumadinho
Ao se completar um ano da tragédia de Brumadinho, a devastação ambiental permanece chamando a 
atenção na área que vai da Mina Córrego do Feijão até o Rio Paraopeba

desafio já foi superado. 
Trata-se da restituição do 
traçado que o ribeirão tinha 
antes do rompimento. Para 
tanto, foram realizados le-
vantamentos topográficos e 
consultas aos históricos da 
ferramenta Google Earth.

“Utilizando a tecnologia 
Green Wall, um sistema 
patenteado para a recupe-
ração de cursos d’água e 
matas ciliares, a Vale refez o 
canal com rochas ao fundo e 
paredes de biomantas reve-
getadas”, diz a mineradora 
em nota. Conforme o texto, 
a área do vale do Ribeirão 
Ferro-Carvão já foi reater-
rada, recuperando sua topo-
grafia original. A previsão é 
de que o projeto piloto seja 
concluído até fevereiro. Sua 
área de abrangência envolve 
um trecho de 400 metros a 
jusante no Ribeirão Ferro-
Carvão e prossegue por mais 
dois quilômetros ao longo do 
Rio Paraopeba. Dependendo 
dos resultados, a tecnologia 
Green Wall poderá ser apli-
cada em outras áreas (ABr).
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um projeto piloto colocado 
em prática visando a reve-
getação. Segundo levan-
tamentos do Ibama, foram 
devastados ao menos 270 
hectares, dos quais cerca de 
204 hectares são compostos 
de vegetação nativa de Mata 
Atlântica e áreas de proteção 
permanente ao longo de cur-
sos d’água. É precisamente 
no trecho entre a barragem 
e a confluência do Ribeirão 
Ferro-Carvão e do Rio Para-
opeba que se verifica a maior 

degradação. Estima-se que 
cerca de 7 milhões de metros 
cúbicos de rejeito estão de-
positados nesta área.

O projeto piloto elabo-
rado pela Vale é o início 
do programa Marco Zero, 
que prevê a reconstituição 
das condições originais do 
Ribeirão Ferro-Carvão e a 
revegetação com plantas 
nativas da região das matas 
ciliares, além da recuperação 
do Rio Paraopeba. Segundo 
a mineradora, o primeiro 

O cardeal brasileiro João Braz de 
Aviz, prefeito da Congregação para 
os Institutos de Vida Consagrada, 
revelou na quinta-feira (23) que o 
Vaticano investiga casos de abuso 
sexual contra freiras, inclusive por 
parte de outras religiosas. Apesar 
de o papa Francisco ter admitido em 
fevereiro de 2019 que a violência se-
xual contra freiras era um “problema” 
na Igreja Católica, esse tema segue 
sendo um dos maiores tabus dentro 
da Santa Sé.

Em entrevista ao suplemento men-
sal “Donne Chiesa Mondo”, do jornal 
vaticano “L’Osservatore Romano”, Aviz 
disse que esse fenômeno permanecia 
“escondido”, mas deverá “sair à luz”. 
“O Vaticano está investigando casos de 

Grupo de freiras na 
Praça São Pedro, Vaticano.

Vaticano investiga 
casos de abusos contra freiras

A
N

SA abuso de religiosos contra freiras, mas 
também casos de abuso entre freiras”, 
afirmou o cardeal, ao citar como exem-
plo um episódio que envolveria uma 
“formadora” e uma freira que estava 
em treinamento. 

Em novembro de 2018, a União Inter-
nacional das Superioras Gerais (Uisg), 
que reúne congregações religiosas do 
mundo todo, já havia feito um apelo 
para freiras denunciarem violências 
sexuais. Apesar dos recorrentes escân-
dalos de pedofilia na Igreja, acusações 
de abusos sofridos por freiras eram 
relativamente raras, porém ficaram 
mais comuns nos últimos anos, em um 
período marcado pela eclosão do movi-
mento “Me Too”, que encoraja vítimas 
de crimes sexuais (ANSA).
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