
Os grandes anunciantes nacionais nun-
ca deixam as cidades localizadas no

interior e litoral de São Paulo de fora de
suas estratégias de marketing. "Não con-
sigo nem pensar uma marca de consumo
sem considerar o interior e o litoral" ale-
ga Alexandre van Beeck, sócio e diretor
de planejamento da Future Group, agên-
cia especializada em ativação e marketing
criada há seis anos. Todas as praças devem
ser consideradas, em sua opinião, para se
obter impacto e relevância. Entretanto, diz
ele, não basta "copiar" uma campanha ou
ação da capital para o interior, pois deve-
se considerar as características locais do
mercado consumidor. Já nas cidades lito-
râneas, por sua sazonalidade, principal-
mente no verão, o perfil do público é mais
semelhante ao de São Paulo.

O Grupo Petrópolis é um dos que não
descuida dessas regiões. "O interior, in-
cluindo o litoral, é o maior mercado de
consumo do País. O mercado por si só é
importante e fundamental para o desenvol-
vimento de negócios. Olhamos para estas
áreas com a mesma atenção que olhamos
para a Grande São Paulo" garante Douglas
Costa, gerente de marketing e relações
com o mercado do Grupo Petrópolis. De
acordo com ele, as estratégias de desen-
volvimento estão vinculadas à regionali-
zação das marcas por meio de ações vol-
tadas às cidades-sede nas regiões. "Cada
região tem suas características. Olhamos
cada uma delas, sua identidade cultural e
seus procedimentos de consumo."

O grupo, que é atendido pela agência
de propaganda Multisolution, trabalha to-
das as marcas, mas a Crystal é a que tem
maior destaque, por sua participação na
região, além da marca Itaipava, em pro-
cesso de crescimento no interior. "As cer-
vejas especiais atingem nichos de forma-
dores de opinião" diz Costa.

Estrategicamente, o trabalho é desen-
volvido dando o peso devido para cada
município, de acordo com a sua partici-
pação sobre o potencial de consumo da
região a que pertence. Além disso, a es-
tratégia de mídia é deflagrada com o ob-
jetivo de construção de marca, enquan-
to eventos e ações nos pontos de venda
servem para construir relacionamentos,
segundo o executivo, sendo estes últimos

atualmente com um trabalho mais forte.
"Não há um percentual definido (pa-

ra interior e litoral). Todas as publicida-
des e ações de marketing do Grupo Pe-
trópolis estão dentro da verba determi-
nada anualmente para o departamento
de marketing" explica Costa. De acordo
com ele, a verba total de marketing pa-
ra 2011 é deR$ 112 milhões, "montan-
te que vem crescendo nos últimos anos
para acompanhar o crescimento e as ne-
cessidades da empresa".

Para a Ambev, todas as cidades também
são praças estratégicas e prioritárias, por
conta do potencial crescimento dessas re-
giões e pela presença do público-alvo de
todos os produtos da companhia. Segun-
do Bernardo Santana, gerente regional de
marketing (Região do Litoral de São Paulo e
cidades próximas da Capital), a marca Skol
tem destaque nas ações no Litoral durante
o Verão, por exemplo.

"Este ano a marca, que é líder no Bra-
sil com mais de 33% do mercado, realizou
uma série de ativações em todo o litoral de
São Paulo" diz ele, citando o projeto Skol
Praia, que percorreu cidades como Ita-
nhaém, Praia Grande, São Vicente, Santos,
Guarujá, Bertioga, São Sebastião, Ilha Be-
la, Caraguatatuba e Ubatuba. Esse projeto
contou com três grandes iniciativas, que
ocorreram simultaneamente: o Garagem
Skol, o Praia Skol Sunset e o Praia Skol. "São
projetos diferentes, mas complementares
e que têm em comum promover o life sty-
le típico do litoral."

Já no interior, o destaque fica por con-
ta das ações da plataforma country da
Brahma, como informa Gustavo Segan-
tini, gerente regional de marketing (re-
gião do interior de São Paulo). "A marca
possui uma sólida relação com o univer-
so country, líder no segmento, a Brahma
investe na plataforma e no rodeio há mais
de 30 anos" revela. Segantíni diz que a mar-
ca Brahma está presente em centenas de
eventos countries, realizados nas cidades
de Barretes, Jaguariúna, Americana, Ribei-
rão Preto, Jaboticabal, São Manuel, Avaré,
Bragança Paulista, São José do Rio Pre-
to, Piracicaba, Limeira, entre outras. Em
todo o Brasil, está em aproximadamen-
te 250 eventos. "Os valores da marca, do
'brahmeiro; aquele brasileiro trabalhador
que batalha pelos seus sonhos com garra
e determinação, têm forte ligação com o
mundo country."

O lançamento de novas embalagens
de Skol, Brahma e Antarctica, além do
Guaraná retornável; e de novos produ-
tos (Antarctica Sub Zero e Skol360) tem
recebido uma atenção especial nas re-
giões do interior e litoral. A Ambev, que
não divulgou a verba de marketing, inves-
tiu R$ 375 milhões nas fábricas de Agu-
dos, Guarulhos, Jacareí e Jaguariúna, em
2010. A companhia trabalha com várias
agências de publicidade, como F/Nazca,
NewStyle, Bold e a BFerraz (marca Skol);
África (Brahma); AlmapBBDO, Agência
Click e BFerraz (Antarctica); DM9 e Es-
palhe (Guaraná Antarctica) e outras que
atendem as demais marcas da companhia.

Apelo sazonal
Cerveja tem forte apelo no verão, mas o

calor também tem tudo a ver com sorve-
te. As cidades litorâneas compõem praças
importantes para a Kibon. "Na verdade, te-
mos períodos de foco em algumas regiões
de maior público e outros nos quais reali-
zamos ações em todo o território nacional.
Um exemplo é durante o verão, quando fa-
zemos ações e atividades de ativação no
litoral" afirma Isabel Masagão, gerente de
marketing da Kibon. Nessa época do ano,
há aumento de público, "fator relevante
que proporciona uma grande mudança
na nossa forma de trabalho para garantir
uma execução excelente, tanto em vendas
quanto nas ações promocionais"

Isabel, entretanto, diz que o interior de
São Paulo também tem papel muito impor-
tante na estratégia da companhia, conside-
rando ainda que o perfil do consumidor é
um pouco diferente. Então, todas as campa-
nhas da marca contemplam também essas
regiões. "Apenas como referência, sabemos
por meio de dados da Nielsen que as áreas
de São Paulo Capital e São Paulo Interior re-
presentam uma média de 40% do total das
vendas de sorvetes por impulso, um mon-
tante significativo, o que torna a região im-
portante para o foco de atividades em geral."

Para ser mais efetiva, a estratégia de
marketing da Kibon, desenvolvida pela
agência BorghiErh/Lowe, é composta por
um conjunto entre campanha publicitá-
ria e ações feitas diretamente com o con-
sumidor, incluindo ações promocionais,
de degustação, de interação com a mar-
ca etc. "Dependendo do tipo de marca ou
produto, temos objetivos diferentes, que
fazem com que o conjunto de ações tam-
bém seja diferenciado" completa Isabel,
que, por questões estratégicas não divulga
números de investimento ou percentuais
destinados a ações regionais.



A operadora de telecom Claro, conta
atendida pela Ogilvy & Mather, conside-
ra todas as cidades do Estado de São Pau-
lo "extremamente importantes" diz Le-
andro Bueno, diretor regional da Claro
para o interior de São Paulo. De acordo
com ele, o nível de exigência dos consu-
midores é elevado e, por isso, "temos um
olhar especial para estas regiões econo-
micamente ativas" Considerando já ter
boa presença no mercado, as ações visam
a consolidação da posição e continuar a
crescer, já que é um mercado com gran-
de potencial de desenvolvimento. "Além
de investimentos na rede da operado-
ra, aumento do número de lojas, ofertas
agressivas para os nossos clientes e para
a captação de novos assinantes, a Cla-
ro desenvolve campanhas publicitárias
e ações de marketing locais, patrocínios
de eventos" detalha Bueno.

Uma das ações recentes foi em fevereiro
no litoral paulista. Uma das patrocinadoras
do Rock in Rio, a Claro "invadiu" a praia
da Enseada, no Guarujá, e Praia Grande
em Ubatuba, com o mote "É Claro que eu
vou" "Em arenas montadas especialmen-
te para essas ações, o público pôde parti-
cipar de uma divertida competição dentro
de bolas gigantes sobre água. O objetivo foi
oferecer aos participantes uma experiência
única e inesquecível, capaz de gerar uma
forte ligação entre as duas marcas redon-
das do festival: Claro e Rock in Rio" relem-
bra Bueno. Também foram distribuídas
bolas vermelhas infláveis pelas praias e sa-
quinhos de lixo de plástico biodegradável
para manter a praia limpa e ainda reforçar
o tema social do Rock in Rio ("O que vo-
cê faria por um mundo melhor?"). Houve
ainda desdobramentos na internet, como
um concurso cultural promovido por meio
dos canais de redes sociais da operadora.

No mesmo mês, a Claro, em parceria
com a Samsung, fez ações de marketing
durante a 15a edição da Corrida da Lua,
que aconteceu em Campinas. As ações
incluíram a montagem de duas tendas da
operadora e fabricante, onde o público co-
nhecia as ofertas da operadora e os recur-
sos dos aparelhos Samsung, como o novo
tablet Galaxy Tab. Outra ação, amplamen-
te divulgada no interior e litoral, foi a pro-
moção "Recarga fenomenal" de janeiro a
abril, com Ronaldo Fenômeno como ga-
roto-propaganda. "Para comemorar os 50
milhões de clientes, a campanha da ope-
radora distribuiu 50 milhões de minutos e
torpedos a seus clientes, além de vários ou-
tros prêmios, entre eles, cinco automóveis."

Patrocínio
Além de veicular campanhas institucio-

nais e de produtos normalmente pelo inte-
rior e litoral de São Paulo, o Itaú desenvol-
veu uma ação específica de patrocínio, que
neste ano foi direcionado a dois torneios
de tênis profissionais: Santos Brasil Ten-
nis Open, realizado de 16 a 24 de abril; e o
Tetrapak Open de Tennis, em Campinas,
que será realizado em setembro.

O torneio em Santos marcou o retorno
do ATP Chalenger Series ao litoral pau-
lista, mais precisamente no Tênis Clube
da cidade. Essa foi a primeira edição do
Santos Brasil Tennis Open, que teve en-
trada gratuita e distribuiu pontos para o
ranking mundial, além de premiação em
dinheiro. O Itaú foi um dos patrocinado-
res, ao lado de Santos Brasil, Intermédica,
Stella Artois, Asics e Comgás. "O Itaú in-
veste no que o Brasil tem de melhor e no

que ajuda a fazer o País ainda melhor. O
Itaú também acredita que o esporte, se-
ja qual for a modalidade, contribui para
a formação e a inclusão social de todos"
disse Isidro Velasco Rios, superintenden-
te local do Poder Público do Itaú.

Ativação
Antes de lançar um produto nacional-

mente, muitos fabricantes elegem uma ci-
dade para ser o mercado-teste para a no-
vidade. A Ambev, por exemplo, lançou a
nova embalagem retornável de um litro
do Guaraná primeiro em Ribeirão Preto,
no início de março. Depois desse proje-
to-piloto, em maio, o produto chegou a

disso, a agência também contratou, como
de costume, pessoas locais, por terem um
melhor conhecimento dos consumidores,
além de facilitar a logística.

Em fevereiro de 2011, a agência pro-
moveu a segunda fase da campanha, com
a apresentação da nova linha de produtos
da marca Limpeza Perfumada com pro-
dutos para piso, incluindo o lançamen-
to da promoção "Mr. Músculo: você e sua
cozinha 5x mais poderosas" Em todas as
lojas de Campinas e região, ao comprar
produtos da linha Mr. Músculo a consu-
midora era convidada a enviar um código
via SMS para concorrer a vários prêmios,
como a uma cozinha superequipada e

lefone com participantes. Após dois me-
ses do lançamento o produto foco da li-
nha, Mr. Músculo Cozinha Desengordu-
rante, alcançou participação de mercado
de 22% na área onde atua, já sendo a se-
gunda marca de cozinha na região.

O trabalho deverá ter novas ações, já
que o objetivo é entender como a mar-
ca vai se comportar no médio e longo
prazo, de acordo com van Beeck, ape-
sar de ele manter sigilo sobre os próxi-
mos passos. A Future Group, empresa de
ativação full service e mobile marketing,
atende também a clientes como Nestlé,
Pepsico, Master Foods, Visa, Grendene,
Contax e Itaú. Sediada em São Paulo, a

Santos e a Franca. Outro exemplo acon-
teceu na região Noroeste paulista, onde
também já foi lançada a versão retorná-
vel de 300 ml de Brahma e Skol.

Recentemente, a SC Johnson (ou Ce-
ras Johnson, fabricante de marcas como
Raid, Off, Glade, Baygon, entre outras)
escolheu a região de Campinas para lan-
çar uma nova linha de produto de lim-
peza, já comercializada na Europa, Ásia,
África e alguns países da América Latina.
Trata-se de Mr. Músculo, cujas ações de
ativação de marca foram iniciadas em no-
vembro de 2010. As ações foram desen-
volvidas pela Future Group, no shopping
Parque D. Pedro. Nessa primeira fase, foi
projetada uma caixa de 4m x 4 m, que fi-
cou no shopping funcionando como te-
aser, além de um Mr. Músculo inflável
gigante, representando o garoto-propa-
ganda da marca. O evento incluiu, ain-
da, atrações criadas para atrair o público
presente, principalmente crianças acom-
panhadas de suas mães, como malaba-
ristas, mágico, mímico e pipoca laranja,
cor do produto.

Van Beeck explica que Campinas foi a
escolhida para o lançamento por suas ca-
racterísticas bastante similares às grandes
capitais, já que apresenta grande estrutu-
ra e tem um mercado dinâmico. "Com o
briefing, começamos em julho de 2010 a
estudar a cidade, suas características, os
consumidores e a forma certa de abordá-
los, antes mesmo de pensar na idéia" re-
lembra o diretor da Future Group. Além

centenas de vales para salão de beleza.
Houve ainda o retorno da ação de ativa-
ção com a cozinha itinerante de Mr. Mús-
culo percorrendo pontos de venda e locais
de concentração, onde as consumidoras
puderam experimentar de perto as vanta-
gens de Mr. Músculo, incluindo os novos
produtos da linha Limpeza Perfumada.

Durante a campanha de lançamento,
cerca de 50 mil pessoas foram atingidas e
mais de sete mil participaram da demons-
tração. Após a ação, 50% desses consu-
midores compraram produtos da linha e
94% manifestaram interesse em comprá-
los, segundo pesquisas realizadas por te-

agência inaugura neste ano um escritó-
rio na Cidade do México.

Outro case desenvolvido pela agência,
há aproximadamente dois anos, foi pa-
ra a ativação da marca Ruffles, que co-
meçou nas escolas da Capital e migrou
posteriormente para o Litoral no Verão.
Essa ação contou com um ônibus de-
corado com a marca e com um estúdio
de vídeo instalado em seu interior para
que o público pudesse se expressar so-
bre a Ruffles. "Somente oferecer degus-
tação não gera residual. A ação tem de
envolver o consumidor para ser eficien-
te" completa o executivo.

Text Box
Fonte: Meio & Mensagem Especial: Interior e litoral de SP, São Paulo, p. 12-13, 23 maio 2011.




