
Timing é tudo

A economia de 
aplicativos mostrou 
resiliência diante dos 
desafios trazidos pela 
Covid-19, mas é claro 
que categorias distintas 
estão sendo impactadas 
de formas diferentes 

Enquanto algumas 
estão em um ciclo de 
crescimento, outras 

parecem estar estagnadas. 
Após um retorno à ativa lento 
para os apps de e-commerce 
no primeiro trimestre, uma 
análise de dados da Adjust 
revelou que o comércio mo-
bile passou a se recuperar 
conforme as restrições co-
meçaram a ser flexibilizadas. 

Comparando a última 
semana de março com o 
mesmo período de abril, 43% 
mais usuários retornaram 
às suas plataformas de co-
mércio eletrônico favoritas 
globalmente. Essa crescente 
tendência tem persistido e 
é especialmente digna de 
atenção na América Latina, 
onde a pandemia acelerou o 
segmento de e-commerce. O 
download de aplicativos de 
compras teve na região um 
crescimento anual de 43% 
em maio, de acordo com a 
Apptopia. 

O Brasil e o México foram 
os grandes responsáveis 
pelo crescimento - com um 
acréscimo de 68% e 39%, 
respectivamente. Com o 
distanciamento social sendo 
uma realidade ainda para 
um futuro próximo, mais 
e mais consumidores irão 
para o comércio eletrônico 
em vez de lojas físicas. No 
entanto, cabe aos profis-
sionais de marketing agir 
apropriadamente neste mo-
mento - e o reengajamento 
será essencial. 

Se você atua nessa área e 
procura uma forma de ala-
vancar o seu aplicativo de 
varejo durante estes tempos 
difíceis - e ser um “top of 
mind” quando seus usuários 
precisarem de ajuda -, você 
tem que prestar atenção a 
um dado específico: “quan-
do” e não “o quê”. 

Com uma visão aprofun-
dada sobre os horários de 
pico da atividade dos seus 
usuários, você pode planejar 
corretamente. Isso também 

abre uma incrível janela de 
oportunidade, permitindo 
que profissionais de marke-
ting apresentem campanhas 
de reativação. A pesquisa da 
Adjust nos mostra que essa 
tática é especialmente im-
portante nos aplicativos de 
e-commerce, com 73% das 
atribuições dessa categoria 
provenientes de esforços de 
retargeting. 

Por exemplo, estabelecer 
o timing perfeito para uma 
simples notificação nos perí-
odos que você tem certeza de 
que os usuários estão ativos é 
uma forma inteligente de tra-
zer de volta mais público para 
seu aplicativo, resultando em 
mais conversões. Conforme 
a startup de retargeting para 
aplicativos Remerge afirma: 
“redirecionamento é uma 
máquina bem lubrificada que 
faz sua estratégia funcionar 
tranquilamente”. 

Os dados da Adjust reve-
lam que aplicativos de e-
commerce veem um pico de 
sessões na hora do almoço, 
entre 12h e 14h, e novamente 
à noite, com sessões entre 
19h e 22h - respondendo por 
um quarto do total diário. 
Da mesma maneira, os apps 
de alimentação observam 
aumento no uso entre as 17h 
e 20h, representando 31% 
do total de sessões diárias. 

Sabemos que isso faz 
sentido - afinal, as pessoas 
gostam de fazer compras, ou 
pelo menos navegar em seu 
tempo livre e usar aplicativos 
de alimentação quando estão 
cozinhando ou pedindo o 
jantar - e, agora, temos os 
dados para comprovar isso. 

A expressão “timing é 
tudo” pode ser um clichê por 
uma razão: porque a gente 
sabe que, com frequência, 
isso é uma grande verdade. 
Mas encontrar o “tempo” cer-
to nunca foi mais importante, 
pois usuários - com diversas 
ofertas - têm mais opções 
que antes, e reengajá-los 
tornou-se fundamental para 
estratégias de marketing 
bem-sucedidas. 

Em 2020, o redireciona-
mento está decolando como 
a ferramenta de ativação 
mais eficaz e eficiente. 

(*) - É gerente de vendas Brasil na 
Adjust, empresa líder de mercado 

em mensuração mobile, prevenção 
contra fraudes, cibersegurança e 

automação de marketing. 

Barbara Martins (*)
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: MÁRCIO ALEXANDRE MARIM, de nacionalidade brasileira, profis-
são pedreiro, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (14/11/1974), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de José Marim e de 
Maria do Carmo Marim. A pretendente: SOLANGE LUIZA DE LIMA OMENA, de na-
cionalidade brasileira, profissão operadora de caixa, estado civil divorciada, nascida 
em São Paulo - SP, no dia (19/01/1979), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filha de José Guilherme Alves de Omena e de Maria Luiza de Omena.

O pretendente: WELLITON SAMPAIO VITORIO, de nacionalidade brasileira, profissão 
eletricista, estado civil solteiro, nascido em Boa Nova - BA, no dia (28/05/1984), re-
sidente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Osvaldo José Vitorio 
e de Nelza Oliveira Sampaio Vitorio. A pretendente: JANIELE LEITE DE MELO, de 
nacionalidade brasileira, profissão supervisora de loja, estado civil solteira, nascida 
em Pesqueira - PE, no dia (14/11/1993), residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Cícero Eleno Amaro de Melo e de Maria de Lourdes Leite de Melo.

O pretendente: DANILO LIRA DE FREITAS DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
profissão analista de sistemas, estado civil divorciado, nascido em Cotia - SP, no 
dia (15/01/1988), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de 
Milton José da Silva e de Maria Cicera Lira de Freitas. A pretendente: CHRISTIANE 
PRISCILA PEREIRA SALVADOR, de nacionalidade brasileira, profissão biomédi-
ca, estado civil solteira, nascida em Jundiaí - SP, no dia (16/12/1991), residente 
e domiciliada nesta Capital, São Paulo - SP, filha de Benedito Salvador Neto e de 
Maria Cristina Pereira Barbosa.

O pretendente: LUIZ FERNANDO TEIXEIRA CHAVES, de nacionalidade brasileira, pro-
fissão empresário, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (02/11/1988), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Luiz Marcio Marques 
Chaves e de Maria Auxiliadora Teixeira. A pretendente: LILIANE AZEVEDO OLIVEIRA, 
de nacionalidade brasileira, profissão autônoma, estado civil solteira, nascida em Abaira 
- BA, no dia (23/03/1989), res idente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filha de Dalvo Fagundes de Oliveira e de Maria de Azevedo Oliveira.

O pretendente: GREGORY SANCHES, de nacionalidade brasileira, profissão microempre-
endedor, estado civil solteiro, nascido em São Caetano do Sul - SP, no dia (16/01/2000), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Marcelo Sanches e de 
Fabiana Rita Modolo Sanches. A pretendente: JÚLIA ARAUJO VIEIRA, de naci onalidade 
brasileira, profissão estudante, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 
(17/09/2002), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Michel 
Leite Vieira e de Andreia Araujo das Chagas.

O pretendente: CELSO ALMEIDA DA NATIVIDADE, de nacionalidade brasileira, profis-
são professor universitário, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia 
(04/08/1957), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Joaquim 
Augusto da Natividade Magalhães e de Helena Almeida da Natividade. A pretendente: 
MARLI ASTOLFI, de nacionalidade brasileira, profissão cabeleireira, estado civil divor-
ciada, nascida em São Caetano do Sul - SP, no dia (23/12/1961), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de José Astolfi e de Ivone Garcia Astolfi.

O pretendente: NIVALDO JOSE MONTE, de nacionalidade brasileira, profissão engenhei-
ro civil, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia (16/06/1958), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Iberico Monte e de Lina Tomei 
Monte. A pretendente: TATIANE MALHEIROS DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
profissão consultora educacional, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no 
dia (09/12/1977), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de José 
Benedito da Silva e de Vania Aparecida Malheiros da Silva.

O pretendente: LUCAS PACHECO AFFINI, de nacionalidade brasileira, profissão atleta 
profissional, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia (01/03/1990), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Everaldo Affini e de 
Luzimar Cação Pacheco Affini. A pretendente: SUELLEN VIANA SANTANA, de naciona-
lidade brasileira, profissão publicitária, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, 
no dia (18/01/1993), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de 
Lucas Araujo Santana e de Maria Lucineide Viana Santana.

O pretendente: REGINALDO CLARO PEROBELLI, de nacionalidade brasileira, profissão 
motorista, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia (29/07/1959), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Alvaro Perobelli e de Francisca Claro Pe-
robelli. A pretendente: MAISA GONÇALVES AZEVEDO, de nacionalidade brasileira, profissão 
do lar, estado civil viúva, nascida em São Paulo - SP, no dia (05/07/1964), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de José Gonçalves e de Clarice Munhoz Gonçalves.

O pretendente: JOSÉ GUILHERME JUNIOR, de nacionalidade brasileira, profissão advogado, 
estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (03/07/1982), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Jose Guilherme Sobrinho e de Luciana Vieira Basilio 
Guilherme. A pretendente: THAIS TEIXEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão bióloga, 
estado civil solteira, nascida em Guarulhos SP, no dia (04/12/1974), residente e domiciliada 
neste Subdistritio, São Paulo - SP, filha de Jose Carlos Teixeira e de Neuza Antonia Teixeira.

O pretendente: LEANDRO GIMENEZ, de nacionalidade brasileira, profissão comerciante, 
estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (11/01/1981), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paul o - SP, filho de Gilberto Gimenez e de Eliana Gimenez. A pretendente: 
ERIKA CRISTINA DE GODOY, de nacionalidade brasileira, profissão cabeleireira, estado civil 
divorciada, nascida em São Paulo - SP, no dia (24/11/1983), residente e domiciliada neste Sub-
distrito, São Paulo - SP, filha de Benedito de Godoy e de Elisabete Aparecida Capaci de Godoy.

O pretendente: EWERTON RODRIGUES DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, profissão 
protético, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (05/09/1974), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Paulo Rodrigues de Souza Sobrinho 
e de Lourdes Virginia Ribeiro de Souza. A pretendente: JÉSSICA AMARO FLORES DOS 
SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar de enfermagem, estado civil solteira, 
nascida em São Paulo - SP, no dia (06/10/1989), residente e domicili ada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filha de Samuel Pedro dos Santos e de Regina Amaro Flores dos Santos.

O pretendente: PAULO CEZAR PAPPALARDO, de nacionalidade brasileira, profissão 
técnico de aquecedor, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (15/11/1985), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Celso Pappalardo e 
de Rosa Maria Pappalardo. A pretendente: CLÁUDIA JANAÍNA ALVES DA SILVA FAR-
RABRÁS, de nacionalidade brasileira, profissão contadora, estado civil solteira, nascida 
em São Paulo - SP, no dia (13/01/1983), residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Cláudio Sergio Farrabrás e de Severina Alves da Silva.

O pretendente: JOSÉ RAIMUNDO SOARES VALENÇA, de nacionalidade brasileira, 
profissão ajudante geral, estado civil solteiro, nascido em Tomar do Geru - SE, no dia 
(09/06/1971), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de João 
Soares Valença e de Maria Soares Filha. A pretendente: ROSILANE DA SILVA SAN-
TOS, de nacionalidade brasileira, profissão lavradora, estado civil solteira, nascida em 
Cristianópolis - SE, no dia (20/11/1988), residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Joselito Simões dos Santos e de Matilde Augusta da Silva.

O pretendente: JHONY MOURA NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, profis-
são porteiro, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (23/10/1993), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Jose da Conceição 
Nascimento Filho e de Claudenice Maria Moura Nascimento. A pretendente: MIRIAM 
VERARDI MIRANDA, de nacionalidade brasileira, profissão psicóloga, estado civil 
solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (29/12/1986), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Aldemar Miranda Marques e de Silvia 
Regina Verardi Miranda.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: ALEXANDRE MIRANDOLA PEREIRA, de nacionalidade brasileira, profis-
são economista, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia (07/10/1968), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Nelson Pereira e 
de Sueli Mirandola Pereira. A convivente: MARINA ALVES VIEIRA, de nacionalidade 
brasileira, profissão contadora, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 
(29/10/1981), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Antonio 
Alves Vieira e de Cleuza da Silva Vieira.
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
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O pretendente: ISAAC DE MELO ROCHA, de nacionalidade brasileira, nascido nesta 
Capital, Capela do Socorro - SP, no dia (22/08/1990), estado civil solteiro, profissão 
publicitário, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Samuel 
Benedito da Rocha e de Elisa de Melo Rocha. A pretendente: ANA CRISTINA FERREIRA 
GUIMARÃES, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Vila Maria - SP, no dia 
(06/07/1993), estado civil solteira, profissão médica veterinária, residente e domiciliada 
em Guarulhos - SP, filha de Agnaldo Guimarães da Silva e de Itma Ferreira Guimarães. 
Obs.: Bem como cópia enviada a Unidade de Serviço, onde a pretendente é residente 
e domiciliada.

O pretendente: JEFERSON BARBOSA SILVA, de nacionalidade brasileira, nascido 
nesta Capital, Mooca - SP, no dia (23/11/1988), estado civil solteiro, profissão 
enfestador, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de 
Jairo José da Silva e de Angela Maria Ferreira Barbosa Silva. A pretendente: 
MEIRE DA SILVA BRITO, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Lapa 
- SP, no dia (12/03/1981), estado civil solteira, profissão autônoma, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Auri Gomes de Brito e de 
Joelina da Silva Brito.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 
Jornal Empresas & Negócios

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 

Jornal Empresas & Negócios

Com a modernidade, 
as novas profissões 
estão cada vez mais 

interagindo com os proces-
sos de transformação digital. 
Além disso, as carreiras mais 
antigas e tradicionais estão 
precisando se adequar a essa 
realidade. Com as mudanças 
bruscas no cenário corpo-
rativo, as empresas estão 
tendo pouco tempo para se 
adaptar às novas necessida-
de e ainda sair na frente dos 
seus concorrentes. 

Essa realidade abre es-
paço, por exemplo, para os 
especialistas em ‘’growth 
hacking”. Ainda nova para 
algumas pessoas, essa ativi-
dade faz com o que o profis-
sional use de metodologias 
que focam no crescimento 
e desenvolvimento de uma 
companhia, a partir de 
análises e novas hipóteses 
identificadas, trazendo um 
olhar de inovação e empre-
endedorismo para novas 
possibilidades.

Apesar de mais antiga, 
os programadores também 
têm um grande espaço 
no mercado de trabalho, 
com um vasto leque de op-
ções e oportunidades que 
continuarão em 2021. Por 

As empresas estão tendo pouco tempo para se adaptar às novas 
necessidade e ainda sair na frente dos seus concorrentes.
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O que esperar do mercado de 
trabalho em 2021

Os avanços em tecnologia e transformação digital surtiram efeitos importantes nos colaboradores, 
e, trouxeram, mais uma vez a discussão sobre o mercado de trabalho à tona. Não é segredo para 
ninguém que as principais profissões do futuro estão atreladas à tecnologia

consequência, é possível 
otimizar os serviços e pro-
dutos para que atendam 
melhor às necessidades dos 
consumidores. 

Os advogados de proteção 
de dados também terão um 
papel fundamental dentro 
das corporações. Essa pro-
fissão está sendo ainda mais 
requisita com a entrada da 
LGPD, obrigando as empre-
sas a adequar suas estraté-
gias aos procedimentos que 
estão previstos na lei. Inde-
pendentemente da profissão 
a ser escolhida, o profissional 
precisa estar em constante 
aprendizado, buscando o 
desenvolvimento de suas 
habilidades tanto cognitivas 
como socioemocionais. 

“Em 2021, o profissional 
terá que ser capaz de desen-
volver competências que 
vão muito além de suas ha-
bilidades técnicas, mas que 
o ajudem a se reinventar e 
se readaptar em diferentes 
cenários e circunstâncias 
e, principalmente, em um 
curto período de tempo”, 
finaliza Paulo Lira, coor-
denador e supervisor aca-
dêmico da HSM University. 
Fonte: (https://hsmuniver-
sity.com.br/).

isso, investir em aprender 
diferentes linguagens como 
Noções de UX, Lógica de 
Programação, Java Script, 
Angular, Dev Back-End, Dev 
Mobile Android é essencial 
para o profissional dessa área 
e para aqueles que querem 
ingressar nesse mercado.

Assim como o marketing, 
uma profissão tão tradicio-
nal e que se mostrou uma 
das áreas mais promissoras 
em 2020. O marketing digi-
tal deve manter essa área 
aquecida no próximo ano. O 
segmento tem se readaptado 
ao longo dos anos e incluindo 
processos tecnológicos em 

sua rotina, que por meio de 
suas ferramentas e análise de 
dados permite mudar a ótica 
do consumo, potencializan-
do o diferencial competitivo 
da empresa.

Com o uso massivo de 
redes sociais e de outras 
ferramentas da internet, 
que proporcionam um 
grande volume de dados 
para os negócios. Os cien-
tistas de dados continuarão 
peças fundamentais para 
as companhias. Este pro-
fissional consegue trans-
formar essas informações 
em insights decisivos para 
as organizações. Como 

Marcos Trinca (*)
 
Não é novidade que a realidade au-

mentada (AR) já faz parte do nosso dia 
a dia em diversas situações.

Seja por meio dos filtros nas redes so-
ciais, dos games e até mesmo nas ações 
de marketing que as empresas promo-
vem para impactar de forma inovadora 
seus clientes e otimizar a experiência 
de compra. De olho no cenário atual, 
com a mudança de comportamento no 
consumo devido ao isolamento social 
provocado pelo Covid-19, as compras 
online tiveram um crescimento consi-
derável nos últimos meses. 

De acordo com os dados divulgados 
pela Ebit/Nielsen, empresa que estuda 
o comportamento de compra dos con-
sumidores no e-commerce, em parceria 
com a Elo, entre abril e junho, o número 
de pedidos cresceu 70% em comparação 
ao mesmo período do ano passado. Esses 
dados fizeram muitas marcas mudarem 

suas estratégias para melhorarem as 
vendas no digital e proporcionarem 
mais interatividade entre os envolvidos. 

E o investimento em soluções imersi-
vas foi essencial para garantir não só a 
efetividade na conversão, mas também 
no relacionamento e engajamento com 
seu público-alvo. Por meio dessas solu-
ções, por exemplo, é possível visualizar 
os produtos de forma super realista, com 
uma aproximação e presença quase que 
física, e essa experiência é extremamen-
te importante para que os consumidores 
tenham muito mais certeza do produto 
a ser adquirido.

No final das contas, as marcas que se 
preocupam com quem está do outro 
lado da tela são aquelas que têm mais 
chances de garantir sucesso nas vendas, 
independente do ramo de atuação. Uma 
coisa é certa, em poucos meses tivemos 
uma revolução no varejo e as marcas 
tiveram que amadurecer rapidamente 
para não perder clientes e lucratividade. 

Com a retomada da economia, acre-
dito que o investimento nessas tecno-
logias irá continuar a todo vapor, pois 
as empresas já entenderam o potencial 
que elas têm e o quão eficazes são, se 
forem usadas da maneira correta. Se 
você quer ganhar mais competitividade 
e notoriedade no setor em que atua, 
procure olhar para a realidade aumen-
tada como uma solução estratégica que 
funciona em todos os estágios do funil, 
inclusive na venda. 

Neste novo momento do consumo 
digital, a “materialização” de um produto 
em frente das pessoas gera a sensação 
de proximidade que antes só existia 
visitando o ponto de vendas, e é exata-
mente esta presença que poderá fazer 
toda a diferença na decisão de compra. 
Vale a pena tentar! 

(*) - É Head de XR da More Than Real, startup 
referência global no desenvolvimento de 

experiências de realidade aumentada e visão 
computacional. 

Como as empresas podem crescer com tecnologias imersivas
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