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Com 70 lojas próprias, distribuídas 
nas regiões Sudeste, Sul e Centro-

-Oeste, além da cidade de Salvador, a 
Fast Shop anunciará oficialmente nes-
ta semana a sua entrada no segmento 
de marketing de incentivo. De acordo 
com a Associação de Marketing Promo-
cional, o mercado, do qual o marketing 
de incentivo é uma das modalidades, 
movimentou R$ 39,6 bilhões no Brasil 
no ano passado. A estimativa é de um 
crescimento entre 15% e 17% sobre es-
ses valores em 2012. 

Para estruturar a nova operação, a Fast 
Shop trouxe o empresário Vincenzo La-
salvia, profissional tarimbado do setor de 
incentivo, que deixou a sua própria em-
presa para liderar o desafio de estruturar 
a Fast Incentivos. A unidade de negócios 
será lançada oficialmente em evento no 
Jockey Clube de São Paulo, nesta quinta-
-feira, 14. “A Fast Shop está num momento 
de grande crescimento e o incentivo era 
uma das áreas em que a empresa dese-
java atuar. Será complementar à ação da 
empresa”, explicou Lasalvia. 

A Fast Incentivos começou a ser di-
vulgada para o mercado há dois meses, 
por meio de ações de marketing direto 
e visitas às agências de marketing de in-
centivo líderes do segmento. Sem reve-
lar os clientes com quem negocia, Lasal-
via afirma que os primeiros projetos já 
estarão em andamento a partir da data 
de lançamento da operação. O objeti-
vo é atender principalmente as grandes 
empresas, que são as maiores usuárias 
das ações de marketing de incentivo, se-
ja para o desenvolvimento de programas 
(que têm o consumidor como foco e lon-
ga duração) seja de campanhas (ações 
mais pontuais, que podem durar um mês 
ou um ano, dependendo do caso). 

Além da estrutura de logística ca-
paz de cumprir prazos rigorosamente, 
o executivo aposta que os diferenciais 
da empresa serão o catálogo sofistica-
do de prêmios e produtos (que não se 
restringem ao mix das lojas de varejo da 
Fast Shop) e a plataforma de software 
para gestão da campanha.

Lasalvia não revela o investimento 
financeiro na Fast Incentivos, que co-
meçou a ser estruturada há 14 meses. 
Nenhum número, aliás, é aberto pela 
companhia, que pertence ao discre-
to casal Marie e Milton Kakumoto. No 
ano passado, reportagem do jornal Va-
lor Econômico estimou o faturamento 
da Fast Shop em R$ 3 bilhões, 50% su-
perior à então vice-líder do setor, a Má-
quina de Vendas, cuja rede de 750 pon-
tos de venda, que inclui as bandeiras 
Ricardo Eletro, Insinuante e City Lar, é 
mais do que dez vezes maior.
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Fast Shop 
expande atuação
Varejista de produtos eletroeletrônicos amplia  
negócios com operação de marketing de incentivo

Por roseani rocha rrocha@grupomm.com.br
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Vincenzo Lasalvia comanda a Fast Incentivos, nova unidade de negócios da Fast Shop
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