
Apresentação 
Institucional 

Atualizado em Abril de 2017 



Digital & Endomarketing 
ações e soluções internas 



Apresentação Corporativa 

Origem do Nome 

O FRONT é a linha de frente, seu time de 
colaboradores que batalha pela sua marca 
e seu negócio, produzindo e se 
relacionando com outras pessoas, clientes 
e parceiros por você no dia-a-dia. 
Levando este conceito pro digital, o SITE 
representa sua porta de entrada, um dos 
principais canais de ligação da sua marca 
com seu público. 
 
Duas fronteiras, o mesmo objetivo:  
vencer as barreiras da 
comunicação, focando em 
resultados, com apoio da 
tecnologia, do marketing e do 
design.  

Somos uma agência de comunicação nascida no final de 
2008, especializada em soluções, startups e projetos digitais 
de endomarketing que atuam como facilitadores em 
processos orientados à mobilização de pessoas com foco em 
resultado e produtividade nas empresas. 
 
Nossos projetos visam atender as necessidades individuais 
de cada negócio, com foco nos objetivos e estratégias 
traçadas pela alta gerência, observando, comunicando e 
medindo o ambiente interno e corporativo de cada empresa, 
visando promover um ambiente mais amigável, integrado e 
transparente para os colaboradores. 
 
Alguns clientes atendidos: 



Excelência na Condução do Projeto 

Daniel Massari 

EQUIPE DE PONTA, EXPERIENTE E PREPARADA 

Nossos projetos são conduzidos por profissionais experientes e gabaritados no mercado, onde 
destacam-se na liderança de nosso processo três pessoas essenciais para o sucesso do mesmo: 

Profissional da área de Tecnologia, apaixonado pelo marketing e artes visuais, há mais de 20 anos 
planejando e conduzindo projetos digitais e multidisciplinares para empresas de diversos portes e 
segmentos. Possui passagem por portais como Zip.net, UOL e Catho Online, além de agências de 
marketing digital e endomarketing como Media Contacts, One Digital, Seepix entre outras. 

Gustavo Gonçalves 
Jornalista e especialista em comunicação corporativa. Foi repórter das principais TVs do Brasil, em 
programas como Pequenas Empresas & Grandes Negócios (Globo). É roteirista de vídeos 
institucionais, para marcas como Friboi, Vigor, Itambé, Petrobrás e Basf. Cria conteúdo para redes 
sociais de empresas e personalidades.  

Durval Heitzmann 
Designer e Produtor Gráfico, trabalha como diretor de criação e arte há 30 anos em projetos de 
identidade corporativa, branding, embalagem, material promocional e vendas para a indústria, 
comércio e serviços. Ipiranga Química, Ipiranga Asfaltos, Kuka, FMW e Pontal Telecom são algumas 
empresas que fazem parte do seu portfolio. 

Nosso braço de Digital, Conteúdo e Social Marketing 
A Pulsativa vive de comunicação. Respira inspiração. Somos intensos. Somos uma agência 
sem freio. Não importa se a sua necessidade é minimalista ou complexa. Se a sua empresa é 
pequena ou gigante. Pulsamos por todos. 



Áreas de Atuação & Negócios 

Ideia premiada 

PROVENTUM 
marketing digital 

endomarketing 

negócios 



Objetivos 
Criamos soluções que 
atendem e integram os 
3Ps cerne dos negócios 

Por onde começar? 



Olá, podemos entrar? 

QUAL A RELAÇÃO DOS 3Ps COM O ENDOMARKETING E O DIGITAL? 
 
PESSOAS:  realizamos CAMPANHAS de diversos tipos para diversos fins, envolvendo as pessoas e 
engajando-as para a busca de MELHORES RESULTADOS pessoalmente e em grupo. 

 
PROCESSOS: identificamos GAPs entre áreas e departamentos, IDEALIZAMOS e 
DESENVOLVEMOS produtos digiais que MELHORAM e AGILIZAM resultados para todos. 
 
PRODUTOS: acreditamos que se uma empresa possui PESSOAS ENGAJADAS e PROCESSOS 
BEM DEFINIDOS, o resultado final ou o produto que ela entrega poderá ser o MELHOR PRODUTO já 
produzido ou realizado. Este é o nosso jeito de melhorar os 3Ps, através de nossas soluções!  



Nosso Objetivo é o Êxito 

Planejamento 

Desenvolvimento 

Acompanhamento 

Evolutivas 

FLUXO DE ATIVIDADES 

Atuamos nos jobs e suas atividades de 
forma cíclica, sempre próximo do cliente, 

com muito planejamento e foco na 
aderência e na assertividade! 

CRIAÇÃO DE CAMPANHAS E PROJETOS 

Elaboramos seu projeto com proximidade. 

Vendemos e executamos apenas o necessário. 

Ações e Jobs dimensionados conforme a demanda. 

Ações Pontuais Planejadas 

Ações Extras 

Jobs Recorrentes 

Fee Mensal 



Metodologia 
Como nós fazemos para 
auxiliar as empresas 

Confira a forma como conduzimos nossos projetos, que são 
construídos sob medida para cumprir com os objetivos 



O bom e velho PDCA… 

CONSTRUÇÃO DE RELACIONAMENTO 
 
1. Etapas de BRIEFING, ESTUDO PRELIMININAR e  PRE-PLANEJAMENTO para alinhamento de 

EXPECTATIVAS quanto aos RESULTADOS que se desejam SUPERAR. 
 

2. IDENTIFICAÇÃO dos GAPs entre áreas e departamentos, ACONSELHAMENTO de melhores 
ESTRATÉGIAS DIGITAIS a serem adotadas, partir para a AÇÃO! 
 

3. APOIO CONTÍNUO do time Frontsite ao cliente e ao projeto, sentimento de UNIDADE, 
INTEGRAÇÃO de PESSOAS, PROCESSOS e PRODUTOS. 



Estratégias Digitais 

Na prática, entregamos projetos de: 



Academia Frontsite 

L•endoMKT 

CONSULTAS INDIVIDUALIZADAS E EM GRUPO 
 Reuniões preliminares para avaliação do ambiente. 
 Levantamento e mapeamento de dados e rotinas. 
 Diagnóstico com plano de ação para atuações pontuais. 
 
PROGRAMAS IN COMPANY 
 Realização de treinamentos, seminários e palestras. 
 Nossa proposta é promover o conhecimento 

aprofundado sobre o Endomarketing e sua aplicação 
como ferramenta estratégica de gestão das pessoas. 

ARTIGOS NA TEMÁTICA DO NOSSO DIA-A-DIA 
Um blog com a visão super apurada e contemporânea 
do mundo digital e da comunicação nas empresas. 

PROJETO PILOTO 
Academia Frontsite está em 
fase de desenvolvimento 

PROGRAMA DE PARCERIA 
Estamos conversando com parceiros 

na busca de novas oportunidades. 

As consultas e a maioria dos 
programas são ministrados pelo 
sócio da Frontsite e empresário 

Daniel Massari, que também 
conta com um time de Coaches, 

Consultores e Professores de 
confiança para dar apoio, 
sempre preparados para 

oferecer as melhores soluções 
na gestão de pessoas em 

programas de aperfeiçoamento 
e treinamentos. 



Cases 
Apresentamos alguns 
casos reais de sucesso… 

Vamos ao ponto: nada como CASES para ajudar a fixar 
uma ideia e ganhar confiança de clientes e parceiros. 



Programas de Excelência 

NECESSIDADE A SER ATENDIDA 

Marcas, indústrias e comércio, 
franquias, com necessidade de 
padronização da marca nas 
filiais da organização, ou 
mesmo na comunicação 
interna, com programas de 
meritocracia e cooperativismo. 

SOLUÇÃO DIGITAL + TIME DE AUDITORES 

Desenvolvimento de Site Mobile para gerenciamento 
da estrutura de lojas e revendas, definição de time de 
auditores, métrica com planos de ação e recorrência. 



Relatórios Anuais de Administração 

NECESSIDADE A SER ATENDIDA 

Empresas de capital aberto ou 
misto, com acionistas, 
investidores, clientes finais e 
demais stakeholders com a 
necessidade de informar o 
interessado sobre os 
resultados obtidos no ano, no 
mandato ou na missão. 

HOTSITE DO RELATÓRIO + SUSTENTABILIDADE 

Desenvolvimento de Hotsite Mobile para exibição dos 
resultados obtidos pela empresa no ano, promovendo 

redução de custos de produção e maior acessibilidade. 

Acesse o Relatório 2015 2014 2013 

http://www.frontsite.com.br/clientes/ccee/relatorio2015/
http://www.frontsite.com.br/clientes/ccee/relatorio2015/
http://www.frontsite.com.br/clientes/ccee/relatorio2014/
http://www.frontsite.com.br/clientes/ccee/relatorio2013/


Website com Intranet ou Extranet 

NECESSIDADE A SER ATENDIDA 

Empresas que necessitem 
comunicar seu público interno 
e stakeholders através de um 
canal exclusivo, seguro por 
usuário e senha, e que seja 
constantemente atualizado 
pela equipe de comunicação 
interna, marketing e RH. 

SITE + ÁREA DO ASSOCIADO 

Desenvolvimento do site da associação, com conteúdo 
aberto e também uma área restrita para o associado poder 

participar e deliberar sobre assuntos de interesse geral. 

http:/ / www.aajump.com.br 

Área Restrita Área 
Administrativa 

Site Aberto 

http://www.aajump.com.br/


Hotsite de Premiação (Promoção) 

NECESSIDADE A SER ATENDIDA 

Empresas de médio e grande 
porte, com oferta de 
benefícios variadas como 
“prêmios por tempo de casa”, 
além daquelas que realizam 
campanhas e promoções mas 
precisam divulgar e medir 
internamente os resultados. 

HOTSITE SHOWROOM DE PREMIAÇÃO 

Desenvolvimento de Hotsite para captação dos pedidos, 
com área restrita para extração dos relatórios de itens 

escolhidos e medições de adesão e participação. 

Cases: 
Showroom de Natal 

Showroom Tempo de Casa 

http:/ / www.showroomlatapackball.com.br 

X 
X X 

http://www.showroomlatapackball.com.br/


Integração de Dados 

NECESSIDADE A SER ATENDIDA 

Empresas de qualquer porte 
que utilizam sistemas que não 
se conversam entre si, que 
precisam compartilhar dados e 
passarem a trabalhar 
conectados. Rotinas que são 
feitas de maneira caseira 
passam a ser executadas por 
um sistema. 

SISTEMA DE BILLING E OBTENÇÃO DE DADOS 

Sistema restrito que coleta os dados dos 8 servidores 
VoipSwitches para um banco de dados unificado, onde 

telas exibem relatórios para administradores e usuários. 

http:/ / sas.supernova.com.br 

http://sas.supernova.com.br/
http://sas.supernova.com.br/


Portais e Sistemas SaaS (Software as a Service) 

NECESSIDADE A SER ATENDIDA 

Empreendedores de qualquer 
segmento que desejam 
investir em uma ideia de 
projeto digital, site ou sistema 
para gerar receita oferecendo 
ao mercado em geral através 
de serviços. 

SISTEMA PARA ANÁLISE, ACOMPANHAMENTO E 
MONITORAMENTO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA 

Site da solução, com área restrita e dashboards para 
controle das informações que serão e não serão exibidas. 

População Governo 

Consórcio 

http:/ / www.sistemasaam.com.br 

http://www.sistemasaam.com.br/
http://www.sistemasaam.com.br/
http://www.screet.com.br/


CONHEÇA NOSSO PORTFOLIO 
nos próximos slides... 

Sites Institucionais e Portais 

NECESSIDADE A SER ATENDIDA 

Empresas de qualquer porte que 
precisam de uma presença marcante 
na internet, através de um site 
responsivo, moderno e integrado com 
outras áreas e sistemas da empresa. 
Área Restrita para intranet e extranet 
são exemplos de sites internos. 

MUITOS PROJETOS NO PORTFOLIO 

Temos muitos projetos em nosso portfolio: 
de sites estáticos a sites com área restrita, 
portais com gerenciamento de conteúdo, 

landing pages, intranets, extranets e 
softwares via SaaS, a jobs de criação, 

branding e campanhas de endomarketing. 

http://www.fronstite.com.br/
http://www.fronstite.com.br/


PROJETOS DIGITAIS 
Websites, portais, hotsites, lojas virtuais, landing pages, etc. 

Portfolio de Ações e Projetos 

LOGONOMETAL Presentes Customizados 
Loja virtual de produtos customizados gravados a laser, 

mercado corporativo e varejo. 

Acesse a Loja 

H4P SAÚDE –  Landing Page de Vendas 
Página para captação de propostas de plano de saúde 

animal da Health For Pet. 

Acesse a página 

SPILU GELATO –  Sorvetes Gourmet 
Website institucional de uma indústria de sorvetes 

gourmet da região de Campinas-SP. 

Acesse o site 

MALUF, GERAIGIRE & BRUNO Advogados 
Site institucional com alimentação via área restrita para 

cliente do segmento jurídico. 

Acesse o site 

SILVA & MASSARI Advogados 
Website institucional tipo onepage para cliente do 

segmento jurídico. 

Acesse o site 

AGUIRRE, MENNA & PETTY Advogados 
Website institucional tipo onepage para cliente do 

segmento jurídico. 

Acesse o site 

REGÊNCIA CONSULTORIA  
Site institucional com alimentação de dados via área 

restrita: portfolio, artigos, clientes, etc. 

Acesse o site 

KORTECH –  KORLOY DO BRASIL 
Site institucional da marca de representação da 

multinacional sul coreana Korloy no Brasil. 

Acesse o site 

http://www.fronstite.com.br/
http://www.logonometal.com.br/index.php
http://www.h4psaude.com.br/
http://www.spilu.com.br/
http://www.mgadv.com.br/
http://www.silvamassari.com.br/
http://www.frontsite.com.br/clientes/amp/
http://www.regenciaconsultoria.com.br/
http://www.kortech.com.br/


REDES SOCIAIS E CONTEÚDO 
Administração de fanpages e canais sociais das empresas. 

Dracones IT Fanpage BNI Dinâmico Fanpage ABA Advogados Fanpage 

PROJETOS DIGITAIS 
Websites, portais, hotsites, lojas virtuais, landing pages, etc. 

Portfolio de Ações e Projetos 

PORTAL MALT ENXOVAIS 
Portal com catálogo de produtos e sistema de pedidos 

para atacadista da região do Brás. 

Acesse o site 

SGO –  Sistema para Gestão de Obras 
Sistema para a Prefeitura de São Paulo para controle de 

obras, processos, contratos e manutenções. 

Acesse o site 

CETEMP PORTAL DE EMPREGOS 
Integramos o site desta empresa com nosso sistema de 
backend SAS, e assim permitimos gestão do conteúdo. 

Acesse o site 

TECTEMP PORTAL DE EMPREGOS 
Também integramos para a TECTEMP seu site com 

nosso sistema para gerenciamento de conteúdo. 

Acesse o site 

SCREET 3D e SCREET PROJETOS 
Site institucional de empresa do ramo de arquitetura e 
projetos 3D, com área restrita e Extranet para clientes. 

Acesse o site 

OPSAI TECNOLOGIA 
Site institucional com alimentação de conteúdo e 

captação de propostas para empresa do segmento de TI. 

Acesse o site 

JFA Consultoria Fanpage 

http://www.fronstite.com.br/
https://www.facebook.com/DraconesIt/
https://www.facebook.com/bnidinamico/
https://www.facebook.com/almeidabaptistaadvogados/
http://www.fronstite.com.br/
http://www.maltenxovais.com.br/
http://www.screet.com.br/sgo/
http://www.cetempst.com.br/
http://www.tectemp.com.br/
http://www.screet.com.br/
http://www.opsai.com.br/site/
https://www.facebook.com/jfa


BRANDING, CRIAÇÃO e PAPELARIA 
Criação de logotipos, material impresso, papelaria, manual de identidade visual, etc. 

Portfolio de Ações e Projetos 

http://www.fronstite.com.br/


Obrigado! 
Conte conosco. 

Planejamento e Novos Negócios 
daniel@frontsite.com.br 
(11) 4115-7951 
(11) 99146-6103 
Rua Duílio, 78 – Lapa – SP 

DANIEL MASSARI 
Site: www.frontsite.com.br 
E-mail: contato@frontsite.com.br 
Facebook: fb.com/FrontsiteComunicacao 
LinkedIn: linkedin.com/company/front-site-internet 
Skype: front_site 
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