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D - Entregas Porta-porta
A DHL Express, fornecedora líder mundial de transporte expresso e 
logística, ativou algumas ações no mercado para ajudar pequenos e 
médios empresários a manter a continuidade dos negócios durante 
a pandemia. Por meio da entrega porta-porta, a companhia garante a 
coleta de quaisquer produtos sem sair de casa, com envio para qualquer 
lugar do país, e também oferece a novos clientes PMEs o promocode 
DHLPME65 com desconto de 65% para pagamentos com cartão de 
crédito. O serviço também inclui liberação aduaneira, rastreamento e 
embalagens DHL para proteger o conteúdo da remessa. O usuário não 
precisa ter conta com a DHL Express e deve utilizar o canal (https://
www.dhl.com.br/pt/express/mydhl.html). 

E - Proteção Facial
A Ford realizou a entrega do primeiro lote de máscaras de proteção 
facial produzidas na fábrica de Camaçari, para equipar os profissionais 
de saúde. O lote é composto de 35.000 unidades, doadas às Secretarias 
Municipais de Saúde de Camaçari, Dias D’Ávila e Salvador. A empresa 
adaptou suas instalações da América do Sul para a produção de máscaras 
de proteção. A meta inicial, de produzir 50.000 máscaras, foi ampliada 
para 110.000 por meio de uma parceria firmada com a Embrapii  e o Senai 
Cimatec. Além das localidades já mencionadas, o estado de São Paulo 
e os municípios de Simões Filho, Taubaté e Horizonte (CE) também 
figuram entre os próximos a receber a doação dos equipamentos, por 
intermédio de seus órgãos públicos de saúde.

F - Mundo dos Investimentos
Com a volatilidade causada pela crise por conta da pandemia do novo 
Coronavírus (Covid-19), a expectativa era que o número de investidores 
na bolsa de valores caísse. Mas o cenário é outro, segundo os dados da 
B3. Entre março e abril, a bolsa registrou mais de 400 mil novos inves-
tidores. Atualmente, conta com 2,385 milhões de CPFs cadastrados. 
Em abril, cerca de R$ 4,36 bilhões em investimentos estrangeiros foram 
retirados. A retirada de investimentos estrangeiros no Brasil superou 
a da crise de 2008. Entretanto, este aumento no número de pessoas 
físicas investindo gerou um fluxo positivo de R$ 5,66 bilhões no mesmo 
período (guerattopress.com).

A - Tampinhas Plásticas 
Mesmo em tempos de isolamento social, a sociedade que contribui 
com as doações de tampinhas plásticas, pode guardar tudo o que 
recolher em suas residências, pois as entidades assistenciais ne-
cessitarão deste material para transformar em recursos financeiros 
após a quarentena. No Tampinha Legal não há trocas. As entidades 
assistenciais recebem 100% dos recursos obtidos com a venda do 
material. Cada tampinha representa uma moeda. Se puder, entre-
gue-as separadas por cores. Isto agilizará o trabalho voluntário dos 
mutirões para separação de tampinhas. Saiba mais em: (https://
tampinhalegal.com.br/web/).

B - Álcool Gel 70%
A Marfrig, a maior produtora global de hambúrgueres, doará ao longo 
deste mês vinte e seis mil e quinhentos frascos de álcool gel 70% a vinte 
e sete instituições nas 13 cidades nas quais a companhia atua no Brasil, 
fabricado pela companhia em sua unidade de Promissão/SP. A companhia 
também anunciou a doação de 7,5 milhões de reais para o Ministério 
da Saúde para a compra de 100.000 testes rápidos para diagnosticar o 
novo Coronavírus e doou 1 milhão de reais para a Associação e Frater-
nidade São Francisco de Assis na Providência de Deus, que mantém o 
Barco Hospital Papa Francisco, que presta atendimento às comunidades 
ribeirinhas do Pará e do Amazonas. 

C - Operadora Logística
A G2L, braço de operação logística da Gerdau, vai instalar uma nova 
unidade em Mogi das Cruzes. Com investimento inicial estimado em 
R$ 600 mil e previsão de início das atividades para o início de julho, 
a filial funcionará em uma área de 7 mil m² dentro da sede da produ-
tora de aço no município e gerará até 60 empregos diretos. No local, 
será montando um Centro de Logística que fará o gerenciamento da 
distribuição do aço produzido pela Gerdau para toda a região met-
ropolitana da cidade de São Paulo. Em uma segunda fase, a unidade 
trabalhará com cargas de outros clientes, que já sinalizaram interesse, 
atendendo a todos os estados. 

G - Visibilidade Total
Mesmo com a situação econômica atual, a startup de logística Comprovei 
prevê um crescimento de 35%, chegando a R$ 5 milhões de faturamento até 
o final de 2020. A tecnologia da Comprovei ajuda distribuidores, atacadis-
tas, indústrias, redes de varejo, transportadoras e operadores logísticos a 
terem visibilidade, em tempo real, das entregas de produtos. A plataforma 
monitora todas as etapas de uma entrega, desde o embarque dos produtos 
até a chegada ao cliente que fez o pedido, que pode ser um ponto de venda, 
um supermercado, farmácia ou comércio em geral. A plataforma inclui uma 
solução para visualização e comprovação eletrônica de toda a operação de 
entrega. Saiba mais em: (https://comprovei.com/). 

H - Metabolismo e Obesidade
O Instituto de Ciências Biomédicas da USP organiza a quinta edição do 
curso a distância Metabolismo e Obesidade, entre os dias 15 de junho e 
20 de julho. O curso é direcionado a professores do ensino fundamental 
e médio da rede pública e privada e para profissionais da área biomédica. 
O objetivo do curso é proporcionar aos professores conhecimentos atua-
lizados sobre o metabolismo energético humano, incluindo os mecanismos 
hormonais reguladores e a interação entre obesidade, doenças metabólicas 
e microbiota intestinal, auxiliando no ensino do tema em sala de aula. O 
curso é gratuito e são disponibilizadas 400 vagas. Hoje (15) é o último dia 
para inscrições pelo site (https://fisiologia.icb.usp.br/ext/ci2020/inscricoes/).

I - Programa de Estágio 
A Rappi abre inscrições para o seu programa de estágio Rappi Makers. 
São vagas limitadas e os selecionados iniciarão de forma remota. As opor-
tunidades são, principalmente, para estudantes dos cursos de Engenharia, 
Ciência da Computação, Economia, Administração, Marketing e Publici-
dade (porém, estudantes de outros cursos e interessados no programa 
também podem participar do processo seletivo). É necessário estar a, 
no máximo, dois anos da graduação e ter boa comunicação em inglês. 
Conhecimentos em espanhol e Excel serão considerados diferenciais. 
As inscrições estão abertas por meio do link: (http://bit.ly/EstagioRappi). 

J - Experiências Digitais
A Liferay, empresa norte-americana fabricante de software de ex-
periências digitais, realiza a edição online do Liferay Digital Experience 
Conference. Entre os próximos dias 25 e 29, serão apresentadas mais 
de 15 talks com temáticas para apoiar empresas que estão acelerando 
seus processos de transformação digital. A conferência é voltada para 
tomadores de decisão das áreas de marketing, TI e transformação di-
gital e entusiastas do tema. Casos de sucesso em experiência digital de 
grandes empresas como SKY, Unimed do Brasil, Telefônica/Vivo e Banco 
do Nordeste também estão na agenda. Inscrições e mais informações: 
(http://bit.ly/2SoCM8N). 

Precisamos falar sobre 
o Marketing Político

Em épocas de 
polarização 
política, fica o 
questionamento: 
por que há pessoas 
que possuem o 
que chamamos 
de “político de 
estimação”? 

E isso acontece sejam 
elas de esquerda 
ou de direita, ou 

apoiando este ou aquele 
candidato/partido. Por 
muitos anos não se enten-
deu este comportamento, 
até que de repente “caiu a 
ficha”: é tudo questão de 
marketing, onde temos um 
conceito bem difundido, a 
lealdade à marca. 

Ou seja, as empresas de-
vem procurar não apenas 
vender uma única vez seu 
produto/serviço, mas criar 
e manter um relacionamen-
to para tornar este cliente 
leal a fim de que, além de 
sempre comprar de sua 
empresa, ainda a indique 
para as outras pessoas.

Dois professores de Har-
vard nos anos 90, Jones 
e Sasser, classificaram os 
consumidores, conforme 
seu nível de lealdade, 
como terroristas, reféns, 
mercenários e apóstolos. 
E justamente estes últimos 
nos interessam aqui. Os 
clientes classificados como 
“apóstolos” são aqueles al-
tamente satisfeitos e leais, 
que apoiam uma marca, 
sempre comprando, sem 
pensar em trocar por uma 
concorrente, e falam bem 
dela para outras pessoas 
(famoso boca a boca po-
sitivo).

Ainda neste contexto, 
vemos algumas pessoas 
que extrapolam até o limite 
dos “apóstolos” – é o que 
a autora Barbara Carrol 
chama de ‘brandlovers’ 
ou ‘fanboys’. Segundo ela, 
“esses brandlovers são 
aquelas pessoas que têm 
um forte vínculo emocional 
com uma marca, produto 
ou local”. Elas podem ser 
tão aficionadas por certas 
marcas que não suportam 
ouvir críticas ou opiniões 
contrárias. Enfim, são con-

sumidores extremamente 
leais. E onde tais teorias 
se ligam a estes compor-
tamentos políticos mais 
radicais?

Aqui está o “pulo do 
gato”. Outro conceito que 
temos no marketing é que 
“produtos” não são apenas 
bens físicos. Tanto é que 
locais, organizações, ideias 
e até pessoas, podem ser 
consideradas “produtos”, 
sendo possível usar estra-
tégias de marketing para 
“vendê-los”. No caso de 
pessoas, podemos citar 
como exemplo atletas, ce-
lebridades e políticos que 
sempre precisam “vender” 
sua imagem, logo são “pro-
dutos” também.

As teorias então, ligam-
se umas às outras per-
feitamente! Políticos são 
um tipo de “produto” que 
utilizam estratégias de 
marketing para evidenciar 
sua “marca”. Alguns consu-
midores (no caso cidadãos/
eleitores) “consomem” 
estas marcas e acabam se 
tornando tão leais que a 
defendem (no caso o políti-
co) com todas suas forças, 
não aceitando críticas, não 
enxergando falhas — ou 
seja, com um forte vínculo 
emocional tornando-se 
“apóstolos”, “fanboys” ou 
“brandlovers”.

Enfim, realmente com-
prova-se que o marketing 
e suas estratégias devem 
ser empregados em vários 
setores, inclusive o político. 
Sempre esperando que ele 
seja utilizado da melhor for-
ma possível, enaltecendo e 
comunicando “produtos” 
que realmente sejam bons, 
tenham qualidade. Porém, 
infelizmente, como em 
todas as profissões, temos 
bons e maus profissionais, 
assim como bons e maus 
“produtos”.

Faça a reflexão: será que 
você se tornou um “brand 
lover”, um “apóstolo”, 
sem perceber? Será que a 
“marca/produto”, objeto do 
seu amor, é realmente “de 
qualidade”? Vale a pena 
tamanha dedicação?
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Segundo o Sebrae, o 
convênio vem regis-
trando uma média 

crescente de novos con-
tratos por dia, com foco 
na concessão de recursos 
para o capital de giro dos 
pequenos negócios.

Uma das principais dificul-
dades dos donos de micro 
e pequenas empresas para 
conseguir acessar um finan-
ciamento bancário é a falta 
de garantias. Nesse sentido, 
o Fampe funciona como um 
Fundo de Aval que comple-
menta as garantias requi-
sitadas pelas instituições 
financeiras nas operações 

O diferencial  é que os empreendedores contam 
com um crédito assistido pelo Sebrae.

Se
co

m
/re

pr
od

uç
ão

O saldo da balança comercial foi de US$ 
6,7 bilhões em abril, um bilhão acima do 
resultado de abril de 2019. No acumulado 
do ano, porém, o resultado até abril em 2020 
no valor de US$ 11,8 bilhões foi inferior ao 
de igual período de 2019. O melhor desem-
penho da balança mensal, na comparação 
entre os meses de abril de 2019 e de 2020, 
é explicado pela queda mais acentuada 
das importações (-14,8%) em relação às 
exportações (-5,0%).

Os índices do ICOMEX permitem uma aná-
lise mais detalhada dos fluxos de comércio. 
Em volume, as exportações cresceram 0,3% 
e as importações caíram 7,6% entre os meses 
de abril de 2019/2020. Observa-se que as 
importações vinham registrando aumentos 
na comparação mensal interanual, desde de-
zembro, e em março tiveram um acréscimo 
de 15,4%. Risco de novas desvalorizações 
e efeitos defasados entre os contratos e a 
mudança no cenário doméstico com a ten-
dência recessiva na economia explicariam 
esse resultado. 

A queda nas importações, em abril, 
mostra que o cenário de queda no nível de 
atividade da economia já foi incorporado 
pelos operadores do comércio exterior. No 
acumulado do ano até abril, entretanto, as 
exportações recuaram 2,3% e as importa-

Em abril, o volume exportado para a China 
cresceu 30,9% em relação a igual mês de 2019.
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O presidente Jair Bolsonaro 
disse ontem (14) que a Caixa 
vai estender por mais um mês a 
pausa emergencial para o paga-
mento de financiamentos habi-
tacionais. Segundo o presidente, 
dos 5 milhões de clientes do 
crédito imobiliário, mais de 2,3 
milhões já solicitaram a pausa 

ao banco. “As pessoas não têm 
dinheiro para pagar a prestação 
da casa própria”, disse.

No primeiro momento, a Caixa 
anunciou uma pausa de até dois 
meses para o pagamento das 
prestações, depois prorrogou 
por mais um mês e agora, se-
gundo Bolsonaro, a pausa será 

ampliada para quatro meses.
De acordo com a Caixa, só 

têm direito ao benefício os con-
tratos que estão em dia ou com, 
no máximo, duas prestações 
atrasadas. O cliente que tem 
três ou mais parcelas em atraso 
deve fazer uma renegociação 
com o banco (ABr).

Confiança 
da indústria 
eletroeletrônica em 
queda total

O Índice de Confiança 
do Empresário Industrial 
(ICEI) do Setor Eletroele-
trônico, conforme dados da 
CNI agregados pela Abinee, 
registrou 33,6 pontos neste 
mês de maio. Esse resultado 
foi 1 ponto acima do verifi-
cado em abril (32,6 pontos), 
porém permaneceu no menor 
patamar da série histórica 
iniciada em janeiro de 2010, 
mostrando o pessimismo do 
empresário. O leve incremen-
to ocorreu após duas fortes 
reduções consecutivas, que 
juntas somaram 29,7 pontos. 
Ressalta-se também que o 
resultado do ICEI ficou 19,8 
pontos abaixo do observado 
em maio de 2019 (53,4 pon-
tos). 

“Existem muitas incertezas 
quanto à evolução da pande-
mia. Não se sabe a duração 
e a intensidade das medidas 
de isolamento social até que 
seja possível realizar o retorno 
de uma forma segura”, afir-
ma o presidente da Abinee, 
Humberto Barbato. Segundo 
ele, essa situação continua 
causando muita preocupação 
para os empresários, inibindo 
novos investimentos, o que 
agrava ainda mais a crise 
econômica. O ICEI varia de 
0 a 100 pontos, sendo que 
valores acima de 50 pontos 
indicam confiança do empre-
sário industrial e abaixo de 
50 pontos mostram falta de 
confiança (AI/Abinee).

Convênio Sebrae e Caixa: 1.746 
contratos em crédito concedido

O convênio firmado pelo Sebrae e Caixa para concessão de crédito assistido, garantido com recursos 
do Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas (Fampe), resultou – em apenas 12 dias de operação – 
no total de 1746 operações e R$ 152,4 milhões em crédito concedido

O diferencial do Fampe é 
que os empreendedores con-
tam com um crédito assistido 
pelo Sebrae. “Os donos de 
micro e pequenas empresas 
serão acompanhados ao 
longo de todas as fases da 
operação, através da oferta 
de capacitações e soluções 
adequadas às necessidades 
de cada empreendedor e 
do estágio em que ele se 
encontra no processo do 
crédito. Isso vai possibilitar 
a redução do risco e, con-
sequentemente, dos custos 
financeiros das operações”, 
diz o presidente do Sebrae, 
Carlos Melles (AI/Sebrae).

de crédito. Esta operação 
de socorro aos pequenos 
negócios na crise do Corona-

vírus permitirá a concessão 
de aproximadamente R$ 7,5 
bilhões em crédito. 

O aumento das exportações é 
explicado pelas commodities

ções aumentaram 4,2%. Espera-se que, nos 
próximos meses, as importações confirmem 
a tendência de queda, o que deve reverter 
o sinal do acumulado no ano.

A dependência das exportações das 
commodities e, em especial, do setor 
agropecuário se traduz na crescente im-
portância da China na pauta de exporta-
ções. Em abril, o volume exportado para 
a China cresceu 30,9% em relação a igual 
mês de 2019 e 28,2%. para o restante da 
Ásia. Para todos os outros mercados o 
volume exportado recuou, seja na com-
paração mensal, seja no acumulado do 
ano até abril. Destacam-se as quedas para 
a Argentina (45,2%), demais países da 
América do Sul (40,5%) e Estados Unidos 
(26,1%) - (AI/FGV IBRE)

Caixa vai estender pausa para pagar prestação de imóvel


