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São Paulo, 12 de Janeiro de 2005 - Patrocínios gigantes, de norte a sul do País, 
transformam o litoral num enorme outdoor até o final de fevereiro. O verão ensolarado 
e, portanto de praias cheias, deste inicio de ano, está na medida certa para o número 
cada vez maior de empresas que promovem, nesta época, gigantescas ações de 
marketing ao longo do litoral brasileiro.  
 
Cervejas e operadoras de telefonia móvel são os principais usuários, mas há um 
interesse crescente de outros segmentos. A multinacional Reckitt Benckiser (Veja, 
Harpic, Vanish, SBP e mais de 180 marcas de produtos de limpeza), por exemplo, 
desceu à praia e estará investindo R$ 8 milhões entre novembro de 2004 e final de 
abril de 2005  num amplo projeto de comunicação para sua linha de cremes 
depilatórios Veet. Outras empresas garantem a presença em parcerias com grupos 
maiores como a Reebok Sports Club que montou uma verdadeira academia flutuante a 
bordo do navio do projeto "Maré Claro by Siemens".  
 
A Reckitt Benckiser escolheu a descolada praia de Maresias, em São Paulo, para 
montar uma grande área promocional, em um terreno de 4 mil m², com várias 
espreguiçadeiras, mesas, cadeiras e guarda-sóis. Sem duvida, um destaque da área é 
o imaculado onde a empresa, como não poderia deixar de ser, está usando seus 
produtos de limpeza.  
 
No espaço são feitas também as inscrições no concurso "Garota Veet 2005" que só na 
primeira semana teve 130 inscrições. A vencedora será apadrinhada por uma modelo 
famosa e terá ensaio publicado numa revista. A ação conta também com uma 
campanha de mídia na MTV, canais pagos, outdoors, além de um hotsite.  
 
O presidente da Reckitt Benckiser, Carlos Trostli, explica que o Veet, líder mundial na 
sua categoria, foi lançado no Brasil em 2000 e detém 17% do mercado o que o coloca 
na liderança de um segmento muito pulverizado. "Queremos destacar a funcionalidade 
o produto. Nossa intenção é expandir o conceito da depilação com creme que pode ser 
feita em casa, um habito ainda pouco usual no Brasil", diz. "Assim, nosso target 
preferencial vai dos 15 aos 25 anos pois queremos criar hábitos". afirma. Trostli diz 
que o Brasil tem um grande mercado a ser conquistado já que, embora 94% das 
mulheres brasileiras se depilem apenas 6% o fazem com cremes.  
 
"Aproveitar a descontração do consumidor, em férias na praia, é excelente para 
mostrar novidades e falar das novas tecnologias", garante Pablo Larrieux, gerente de 
marketing da TIM, empresa que desenvolve este tipo de ação há vários verões e que, 
neste ano, pela segunda vez consecutiva, lançou uma mega operação em parceria com 
a Nokia. Para Larrieux, os grandes investimentos das operadoras de telefonia celular 
em publicidade e marketing devem-se à competitividade do mercado.  
 
"É um mercado novo, com poucas empresas e trabalhamos com um bem intangível 
que é a prestação de serviço. Por isso, estas ações são essenciais", diz. Para Carlos 
Ximenes, gerente de comunicação da Nokia, este tipo de ação "se enquadra com o 
posicionamento de marketing da Nokia que é muito voltada para ações culturais, como 
apoio a música". Segundo ele, apesar do ano estar ainda muito no início, a companhia 
espera um 2005 "pelo menos com um mercado tão aquecido como 2004".  
 



O projeto "Verão sem Fronteiras TIM" vai percorrer as principais praias brasileiras. No 
Rio de Janeiro e na região dos Lagos está presente com uma arena itinerante com 
música, ioga, massagem e lounge bar. Na Baía de Angra dos Reis, a Ilha de 
Cunhambebe-Mirim, popularizada como "Ilha da Mandala", foi rebatizada de Isolablu 
TIM (expressão em italiano para Ilha Azul) e será sede das principais festas e shows do 
verão de 2005 em Angra.  
 
No litoral paulista, a dupla TIM-Nokia inclui ações nos pedágios, com distribuição de 
200 mil guias com informações sobre o litoral, criação de espaços exclusivos no 
Guarujá e Riviera, além de arenas de esportes em Santos e Praia Grande e todo o 
litoral norte. No Paraná, até o carnaval, serão realizadas atividades em arenas 
exclusivas em diversas praias, incluindo o Circo de Verão TIM/Nokia.  
 
Em Santa Catarina haverá também ações em diversas praias que, nos finais de 
semana, incluirão também as praias gaúchas. O Verão sem Fronteiras TIM agita 
também as principais praias da Nordeste. No Ceará, por exemplo, foi montado um 
estúdio fotográfico e fará um concurso da melhor foto do verão. Na Bahia, a TIM fará 
em Salvador o lançamento nacional do projeto Encontros Musicais TIM.  
 
A presença de marcas da AmBev na praia nesta época do ano faz parte de um amplo 
"projeto verão" da companhia que, segundo Lisandra Freitas, diretora de marketing de 
Cervejas Mainstream da AmBev, envolve ações integradas de comunicação, como 
novas campanhas publicitárias. "Esta semana estamos colocando no ar o novo filme da 
Skol com Carlinhos Brown e Falcão. Na semana passada entrou no ar o novo comercial 
da Brahma com foco no carnaval", conta. Ela lembra que a marca Brahma está 
presente no carnaval da Bahia há 15 anos, além de ter uma grande presença no 
carnaval carioca.  
 
Já para promoções na praia, a marca Skol é o destaque da companhia. "A Skol é nossa 
marca mais irreverente, voltada para o público jovem, o que condiz com as ações com 
certa dose de ousadia", diz. Este ano, a Skol leva o Skol Spirit, versão nacional das 
day parties européias (festa de música eletrônica a luz do dia) de norte a sul do País. A 
marca também é um dos patrocinadores do Planeta Atlântida, em Santa Catarina e Rio 
Grande do Sul, e a patrocinadora oficial do Festival de Salvador. Além disso, patrocina 
festivais em Recife e no Guarujá.  
 
De 19 a 23 de janeiro, pelo segundo ano consecutivo, a Pepsi vai agitar o Festival de 
Verão de Salvador. Além de ser um dos principais patrocinadores e o refrigerante 
oficial do evento, a marca montou também o camarote "Baladas Pepsi". A marca 
também estará no Planeta Atlântida, no sul do País, com um lounge de 240 m². Já o 
Gatorade montará no Guarujá e em Maresias uma clínica esportiva de Frescobol, numa 
arena de 200 m².  
 
A Nazca Cosméticos desce pela primeira vez à praia onde fica até 9 de fevereiro e 
participa do Projeto Verão Boa Forma, na Riviera de São Lourenço, litoral norte de São 
Paulo. A Nazca vai distribuir sachês de seus produtos, inclusive novidades para o verão 
na praia e nos principais pontos-de-venda.  
 
Além disso, no estande da Nazca, os visitantes poderão fazer análise gratuita dos 
cabelos e receber dicas de como tratá-los durante o verão. Marcos Bedendo, gerente 
de produtos, diz que a empresa foi atraída pelo projeto, pela "possibilidade de falar 
com o cliente na hora do lazer, o que é sempre uma abordagem interessante".  
 



Já a marca Neston, da Nestlé, vai às areias do Guarujá e Maresias com o objetivo de 
divulgar a marca Neston Barra e pretende reunir um público formado, na sua maioria, 
por jovens entre 17 e 27 anos de idade. E a Água Crystal montou uma arena na praia 
da Enseada no Guarujá (SP), que funciona de quinta a domingo, até 8 de fevereiro 
com diversas atividades como estão as aulas de mergulho, academia de ginástica 
patrocinada pela BioTech, e muita música eletrônica.  
 
Já a temporada de verão da Vivo inclui shows, blitz, arenas, lounges e ações 
interativas com o público em diversas praias brasileiras que se estendem até fevereiro 
. O Projeto consta de mais de 70 grandes shows pelo Brasil, nos estados da Bahia, 
Espírito Santo, Maranhão, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, 
São Paulo e Sergipe. Além disto, bandas como Barão Vermelho, Cidade Negra, CPM 
22, Ira, Marcelo D2, Pitty e O Rappa, estarão presentes nos três grandes festivais de 
música do Projeto Verão 2005 da Vivo no Guarujá, Salvador e Planeta Atlântida (RS e 
SC)  
 
"As ações estratégicas, os patrocínios de grandes shows e o marketing de 
relacionamento da Vivo durante todo verão brasileiro garantem a visibilidade da marca 
e permitem o estreitamento da comunicação, principalmente com o público jovem", diz 
o vice-presidente executivo de marketing e inovação da Vivo, Luis Avelar.  
 
A Claro e a Siemens lançaram para o verão o Projeto Maré. Trata-se de um navio 
cargueiro gigante, de 107 metros de comprimento e 28 metros de largura, 
transformado em um centro de lazer e entretenimento, com festas, restaurantes, 
bares, esportes radicais, diversões eletrônicas, entre outras atividades. O navio 
permanece no litoral paulista até 13 de fevereiro, ancorando alternadamente em 
Ilhabela, Baleia e Ubatuba. Explica Fabiana di Peppa, gerente de marketing da 
Siemens, que a empresa resolveu participar deste projeto porque até agora o mercado 
de São Paulo não era muito explorado pela companhia.  
 
"Consideramos que uma  ação deste tipo em parceria com uma operadora como a Claro 
seria excelente oportunidade de expor nossa marca", diz. Além de São Paulo, Siemens 
e Claro programaram grandes ações no Rio. A Estação Claro Verão, por exemplo, 
acontece nas praias cariocas e na Lagoa e que promove a prática de esportes ao ar 
livre. Há ainda o Claro Rio Verdade, um grande encontro musical entre conhecidos 
artistas da MPB.  
 
O Grupo Schincariol destaca em suas ações de verão na NS2, sua cerveja com tequila 
e limão. A NS2 estará presente nas principais praias do litoral paulista com ações de 
degustação e patrocínio Para fortalecer estas ações, a empresa já distribuiu o produto 
em todos os quiosques da orla.  
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