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O verão não está quente apenas de acordo com a meteorologia. Os investimentos 
publicitários para a estação superam os do ano passado em até 15%. As cervejarias 
invadem as praias com ações promocionais para abocanhar a maior parte dos R$ 4 
bilhões consumidos com a bebida durante a estação. Independente do segmento, a 
expectativa é de um volume de vendas 20% maior neste verão, ante a igual período 
de 2005.  
 
Líder no mercado de sorvetes, a Kibon investe R$ 30 milhões em lançamentos e 
marketing para este verão. Segundo a gerente de marketing Cristiana De Angelis, esta 
estação é responsável por 70% das vendas da empresa. Em relação ao ano passado, o 
investimento para a temporada é 15% maior, sendo R$ 6 milhões da verba de R$ 30 
milhões destinados ao relançamento da promoção palito premiado, que não era 
realizada desde 2000. Até 28 de fevereiro serão distribuídos mais de três milhões de 
palitos premiados no Brasil, o dobro da edição anterior. A promoção é divulgada em 
TV, Internet e material de ponto-de-venda.  
 
A venda de sorvetes movimenta cerca de R$ 2,5 bilhões por ano, contando somente os 
fabricantes e varejistas. Assim como a Kibon, cerca de 70% da receita das fabricantes 
de protetor solar e bronzeadores, o equivalente a R$ 700 milhões, é gerada durante o 
verão. A alemã Nívea já comemora seus bons resultados da campanha para Nívea Sun, 
estrelada pela top Gisele Bündchen e criada pela Africa . De acordo com a última 
leitura da ACNielsen , no acumulado de novembro/dezembro de 2005, Nivea Sun 
cresceu 20% em valor e volume, quando comparado ao mesmo período do ano 
anterior. A expectativa é continuar com o crescimento até o final do verão, segundo a 
gerente de produto da linha solar, Daniella Brissac.  
 
A alta resultou em um incremento de dois pontos percentuais no market share da 
marca, que mantém a vice-liderança com 15,5% do mercado brasileiro de protetores e 
bloqueadores solares. Já o Sundown lançou em dezembro a sua primeira campanha 
para a estação. Elaborada pela DM9DDB , a ação traz a linha Kids em evidência. Tanto 
Nívea quanto Sundown investem também em ações de marketing nas praias. 
 
Mais adeptos ao verão 
Além das empresas que têm grande parte de suas vendas relacionada à estação, a 
novidade é que o calor forte incentivou outros segmentos que inclusive não tinham 
ações ligadas ao verão a investirem em marketing neste período. É o caso do Bob’s 
que no verão passado não fez ações relacionadas à temporada e neste ano já investiu 
R$ 4 milhões na estação, com a divulgação do lançamento do Sundae de Ovomaltine.  
 
Antes disso, a rede já havia investido R$ 5 milhões para divulgar a sua linha de 
saladas e sanduíches leves, com a expectativa de aumentar em 20% o volume de 
vendas destes produtos, em relação a igual período do ano anterior. Em campanha 
criada pela NBS , a ação contempla divulgação em anúncios em revistas de circulação 
nacional e regional, painéis, outdoor e material de ponto-de-venda.  
“Com essa iniciativa criamos mais uma opção na linha de um dos nossos maiores 
carros-chefe: o Milk-shake de Ovomaltine. São seis milhões de litros de milk-shake por 
ano”, disse o diretor de marketing, expansão e franquias, Flavio Maia.  
 
Mesmo no segmento de eletrônicos, o verão é motivo para investimentos em 
marketing. A LG Electronics criou um espaço de mil metros quadrados para entreter 



público em quatro cidades do litoral paulista. Chamado de Arena LG, o espaço oferece 
quadras de esportes, guarda-sóis para os banhistas e atividades de recreação. De 
acordo com a empresa, esta é a primeira vez que a LG fez uma campanha de 
marketing diferenciada para a estação. O investimento para a Arena chegou a R$ 1,6 
milhão. Recentemente, a LG divulgou crescimento de 57% no Brasil, com faturamento 
de US$ 1,3 bilhão em 2005. A meta para este ano é chegar a US$ 1,5 bilhão.  
 
Com criação da Africa, o Pão de Açúcar lançou a campanha “O verão do jeito que você 
quer” para destacar promoções de até 30% em produtos sazonais. Da mesma 
bandeira, o Extra lançou neste mês a campanha “Belezas de Verão”, para promover 
mais de 300 itens em promoção na linha de perfumaria. A expectativa, de acordo com 
a rede, é alcançar um volume de vendas 20% maior nesses artigos. Em média, as 
redes da Companhia Brasileira de Distribuição (CBD) investem 15% a mais em 
publicidade desde o Natal.  
 
O McDonald’s , que normalmente aproveita o verão para reforçar a verba de 
marketing, investe cerca de R$ 15 milhões em uma campanha institucional 
denominada “Verão McDonald’s – that’s amore”, com seis filmes criados pela Teterka . 
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