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A Dinamize é uma empresa 100% brasileira que completará 20 anos de mercado em 
julho de 2020. Trabalha com dois produtos de comunicação digital, Dinamize Mail, 
para email marketing, e o Dinamize Automation, para automação de marketing digital 
e/ou "inbound marketing".

 

Através dos seus produtos e de uma rede formada por 11 filiais e 1.000 canais 
autorizados em 5 países, atende mais de 25.000 marcas e mais de 90% delas no Brasil. 

 

Este documento apresenta para o mercado setores e perfis de empresas que compraram 
da Dinamize nos últimos 30 dias de crise causada pela pandemia do Covid-19. Os nomes 
das empresas foram omitidos mas às agrupamos por setor de mercado. Entendemos 
que somos um indicativo comercial importante e que este documento pode ajudar 
empresas a vender mais durante a crise. 

 

Importante considerar que o mercado não está fechado. Alguns setores e muitas 
empresas, sim. Há uma diferença importante neste fato. Uma boa parte da economia 
continua funcionando. Supermercados, lojas de materiais de construção e peças 
automotivas, farmácias, indústria alimentícia, de embalagens, pneus, setor hospitalar 
e toda a cadeia de fornecedores que o envolve, telecomunicações, etc. Outras sim, 
mesmo fechadas fisicamente, outras milhares de empresas seguem funcionando 
online. Seja através de um e-commerce ou mesmo de maneira mais improvisada, via 
whatsapp e mesmo redes sociais, telefone e sms.
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Diante deste cenário e através de sua área comercial, ficou evidente para a Dinamize 
que há sim forte movimentação econômica. 

 

Mais do que isso, essa pesquisa em cima das vendas da empresa evidencia outro 
comportamento importante: o de comunicação intensa das empresas fechadas por 
decreto com seus públicos, com um objetivo claro de não perder vínculo com sua base 
de clientes e manter sua marca presente no desejo do consumidor. Um trabalho que 
vem sendo bem executado por revendas de veículos, academias e outras empresas. 

 

IMPORTANTE: Temos visto levantamentos de mercado identificando o e-commerce 
como um setor da economia. Entendemos que isto seja um erro de origem, haja vista 
que o e-commerce é uma ferramenta de venda online que atende diferentes setores 
do varejo e até mesmo de serviços. 
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- Cursos online

- Faculdades

- Colégios

- Cursos na área agrícola 

 

COMENTÁRIO: Importante destacar que Faculdades e Colégios não pararam suas 
atividades. Migraram para o digital. Nem pararão. Mais do que isso, estão consumindo 
muitos recursos de tecnologia como softwares on e offline, internet, telecomunicações 
e equipamentos de informática. Cursos online nos parece bastante óbvio com destaque 
para o AGRO, setor que vem há alguns anos sendo a estrela brasileira. 

- Investimentos

- Setor Hospitalar

- Associações empresariais

- Logística e transporte

- Meios de pagamento

- Seguradoras

- Planos de saúde

- Serviços de ar condicionado

- Advogados

- Imobiliárias

- Salões de Beleza

- Bancos

- Cooperativas 

- Agências de comunicação
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- Veículos de imprensa

- Congressos técnicos (saúde etc)

- Eventos de casamento

- Empresas de turismo

- Locação de veículos

- Cartão de benefícios 

 

COMENTÁRIO: Numa empresa de serviços recorrentes de internet como a 
Dinamize e como provedores de banda larga e hospedagem, a área de serviços 
responde por até 70% do faturamento. É o setor que mais consome "internet". 
Atenção a ele. 

- Tubos e conexões

- Embalagem de aerosol

- Construção civil

- Vinícolas

- Energia solar

- Alimentos e bebidas

- Camisinhas 

- Equipamentos óticos para laboratórios 

- Colchões e móveis em geral

- Equipamentos de ginástica

- Gás

- Chocolates

- Veículo
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- Supermercados

- Sexshop

- Market Place de produtos naturais

- Ecommerce de roupas

- Pneus

- Materiais didáticos e pedagógicos

- Ferramentas

- Ecommerce de produtos veganos 

 

COMENTÁRIOS: Sexshop, clichê mas real. Várias filiais atendendo uma demanda 
grande por parte da Sexshops. Veículos, com o aumento da tele-entrega (não 
apenas via moto) houve movimentação nesse setor. Mas além disso algumas 
revendas querem se manter presentes no dia a dia do consumidor preparando 
"a volta". Lojas de pneus seguem abertas fisicamente e são nicho interessante. 
Equipamentos de ginástica, esse setor aumentou as vendas enormemente para 
pessoas físicas, ginástica em casa. Na área de mobiliário e utensílios, assim como 
equipamentos de tecnologia e informática, é bastante óbvio também. As pessoas 
precisam adaptar suas casas para o home office e para uma permanência bem 
maior e difícil dentro da residência. 



dinamize.com.br

http://dinamize.com.br
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