
A Catho anuncia Cassia

Messias como diretora

comercial B2B. Com mais de 20

anos de experiência em vendas

e marketing em indústrias de TI

e Software, Cassia tem expertise

nacional e internacional e já

passou por empresas como HP

(gerente de Marketing), NCR

Teradata (gerente de Marketing)

e Microsoft (diretora de Contas

Globais), onde atuou por 17 anos

em cargos diversos. Cassia

é graduada em Ciências da

Computação pela PUC-SP e tem

pós em Marketing pela ESPM.

●

O Natal não é igual para todos

O Natal é um acontecimento com

dois focos: um social e um

financeiro. No social, é a época da

confraternização, dos presentes,

de ficar junto com a família e

amigos. Para esta indústria, faz

todo sentido pintar produtos de

verde e vermelho, estampar a

figura do Papai Noel, preparar

embalagens especiais. É o evento

que termina no dia 25 de

Dezembro, impreterivelmente.

O evento financeiro vem da

injeção extra de recursos na

economia. Para segmentos

que são beneficiados por este

evento, pouco importa os

elementos natalinos. Ninguém

troca de televisor para ver

o especial de final de ano.

Ou troca de carro porque

vê o Papai Noel na frente da

concessionária. Os argumentos

de venda, nesse caso, são os

mesmos de qualquer data —

eficiência e especificação

do produto, valor da marca,

promoções. Só há uma

intensificação da concorrência

em função da maior quantidade

de dinheiro disponível no

mercado. E nesse caso, todos

concorrem entre si: automóveis,

viagens, eletrodomésticos e

mesmo serviços financeiros

ou o pagamento de dividas.

Há ainda uma grande parcela de

negócios que não é impactada

pelo Natal. Nesse caso, não há

porque forçar uma aproximação

com o evento na tentativa vã de

aumentar vendas. O consumidor

não vai comprar mais pó de café

ou sabão em pó em função da

data. A tentativa de fazer isso

soa como ingênua perante o

consumidor. Além disso, se

disputa espaço com categorias

que de fato crescem em

relevância, fazendo qualquer

investimento desaparecer no mar

de decorações natalinas. Se o

produto não tem vocação para

o Natal, não desperdice recursos

na época de maior volume de

investimentos em comunicação

e marketing do ano. É melhor

esperar o momento certo.

O verão representa 30% do fatu-
ramento anual da Front360 Co-
municação. Diante disso, a em-
presa está à frente de três gran-
des eventos no Guarujá, litoral
paulista. De acordo com o presi-
dente da agência, Fabio Fronte-
rotta, a ideia é promover festas
e experiências inesquecíveis pa-
ra as pessoas.

A grande novidade neste ano
é a sétima edição do Skol Verão
Show Guarujá, que pela primei-
ra vez levará o ritmo do funk
aos palcos. “Os paulistas abra-
çaram o axé e o sertanejo. Ago-
ra, os jovens passaram a curtir
o funk carioca”, disse Fronte-
rotta. Além de Ivete Sangalo e
da dupla Fernando e Sorocaba,
o evento terá a participação do
Mc Naldo.

Com ingressos a partir de
R$ 40, o Skol Verão Show Gua-
rujá conta com patrocínio da
LG, Malboro e Gol.

Outra novidade para o verão
2012/ 2013 é a instalação da Es-
tação Verão da Turma da Môni-
ca. Feita em parceria com a
Maurício de Souza Produções, a
estrutura conta com os brinque-

dos do antigo Par-
que da Mônica,
que fechou em fe-
vereiro de 2010,
na capital paulista.
“Víamos que falta-
va uma atração pa-
ra as crianças”.
contou Fábio.

Pensado na di-
versão de toda a fa-
mília, a Front360
também está a fren-
te do Casa Grande
Boulevard Mall, o
maior centro de
compras e entrete-
nimento do litoral
de São Paulo.

Na sua 18ª edi-
ção, haverá espa-
ços inéditos, desti-
nados a duas gran-
des montadoras:
Mitsubishi e Re-
nault. Além disso,
será montada a Ca-
sa de Verão Banco
do Brasil com po-
cket shows, além
de sessões de stand up comedy.
“Pelo menos 300 mil pessoas de-
verão passar pelo espaço nos 45
dias ”, concluiu Fronterotta.

Para todas as atrações, a

Front360 está investindo na mí-
dia rádio e em promoções offli-
ne, que contam com o auxílio
de promotores e de trios elétri-
cos, entre outros. ■

➤

Taxijá recebe aporte para acelerar operação

Corretora TOV cria
“Mulheres em Ação”

EMPRESAS

A TOV Corretora implantou o

programa “Mulheres em Ação”,

uma estratégia idealizada para

atrair novos clientes e criar

maior espaço para a mulher no

mundo financeiro. Quatro

funcionárias atuarão no

atendimento e assessoria

dos clientes em um cenário

ainda de maioria masculina.

Tryon lança concurso
assinado por W3haus

De chinelo a acessório fashion

We promove Circuito
de Festa Calvin Klein

Lançado em setembro, o

aplicativo mobile Taxijá

(www.taxija.com) tem mais de

2 mil usuários na capital de São

Paulo e mais de 350 taxistas

cadastrados. O aplicativo já

disponibiliza, inclusive, uma

versão em inglês. Conquistando

cada vez mais espaço no setor

de transportes de São Paulo, a

ferramenta receberá novo aporte

de R$ 3 milhões. O investimento será usado para expandir

as operações geograficamente e adicionar funcionalidades.

Professor de Gestão de Marcas

e Marketing Estratégico

dos cursos de graduação

e pós-graduação da ESPM

Philippe Desmazes/AFP

Carolina Marcelino
cmarcelino@brasileconomico.com.br

Nova diretora comercial

B2B da Catho

A Tryon, marca do grupo DASS,

acaba de colocar no ar o

concurso cultural “Cadê meu

tênis?”, criado pela W3haus.

Serão dados 20 pares de tênis

a internautas que acertarem

pontos turísticos em fotos

postadas na fanpage da marca.

A ideia é testar o conhecimento

de pontos para a prática esportiva.

A Agência We promove pelo

segundo ano o Circuito de Festas

Calvin Klein Jeans. O evento une

música e moda em lojas de São

Paulo, Rio de Janeiro, Aracaju,

Joinville, Belém e Fortaleza

entre os dias 28 de novembro

e 8 de dezembro, em parceria

com as revistas Trip e TPM.

Fotos: divulgação

Populares desde sua criação, em 1962, as Havaianas
começaram a se tornar objeto de culto fashion a partir
de meados da década de 1990. Assim, ultrapassaram
as fronteiras brasileiras — são mais de 1 milhão de
pares exportados por ano —, passaram a ser vendidas
em todo o mundo e compradas por estrelas como
Angelina Jolie e Jennifer Aniston. Este outdoor,
criado pela ALMAPPBBDO, recebeu três prêmios: Clio
Bronze, Fiat Prata e Wave Festival in Rio Bronze.

CRIATIVIDADE E MÍDIA

400 mil
É a quantidade de clientes com

cartão de crédito Oi, que

completa um ano. O plástico

pode ser associado a uma

linha de telefone móvel para

pagamentos pelo celular.

NO MUNDO DIGITAL

VAIVÉM

CASSIA MESSIAS

PARA LEMBRAR

COM A PALAVRA...

...MARCOS BEDENDO

Front360 se aquece para o
lucrativo verão no Guarujá
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 23, 24 e 25 nov. 2012, Empresas, p. 27.




