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O sol se tornou um excelente instrumento de marketing para as empresas brasileiras. 
Quando ele brilha forte, é hora de colocar as estratégias na mala e descer a serra. É 
isso que fez a gigante Reckitt Benckiser com a sua linha Veet, entre outras marcas 
famosas. Aí, tem de tudo, de produto de limpeza a bandeira de cartão de crédito. 
Todas querem a atenção de um consumidor em momento de lazer e mais disposto a 
gastar.  
 
A linha Veet, de depilatórios cosméticos, volta à praia neste início do ano para repetir 
sua bem-sucedida "brand experience" do ano passado, que a empresa considera ter 
sido a alavanca para o produto a alcançar 25% do segmento de cremes e emulsões no 
mercado do Rio, representando um crescimento de 90% e de 24% no mercado 
paulista, num aumento de 54%.  
 
Este ano, a empresa investiu R$ 10 milhões em sua "brand experience" e no concurso 
"Garota Veet", sendo R$ 6 milhões em mídia e cerca de R$ 4 milhões na estrutura 
montada em Maresias no litoral norte de São Paulo. O espaço dispõe de uma área de 
lazer completa, com espaço para sessões de alongamento, aulas de surfe, etc.  
 
"Nosso objetivo com estas ações é criar intimidade com a consumidora, para que ela 
se associe à nossa marca", diz o presidente da Reckitt Benckiser, Carlos Trostli. O 
executivo conta que desde junho do ano passado o Veet passou a ser produzido no 
Brasil, em razão do bom volume de vendas.  
 
"Com isso conseguimos agregar à qualidade do produto detalhes que agradam a 
consumidora brasileira. Modificamos a embalagem, criamos o sachê individual, criamos 
um kit que vem como um pequeno depilador de plástico sem lâmina para retirada do 
creme e outros detalhes", conta. O produto tem distribuição nacional e seu maior foco 
de consumo é nas classes A e B.  
 
Trostli está confiante num bom desempenho da marca também este ano. Seu primeiro 
referencial é o movimento no espaço da praia em Maresias que foi visitado por 20 mil 
pessoas em duas semanas. O espaço fica até o fim deste mês.  
 
Outras empresas participam do projeto em parceria com a Reckitt Benckiser como a 
marca Rainha (SP Alpargatas), que promove clínicas de voleibol. A Intimus Gel 
(Kimberly Clark) ocupa dois dos quatro estandes dentro do espaço onde distribui 
produtos da marca. A Molico (Nestlé) também está presente no espaço.  
 
A Reckitt também participa com duas outras marcas, a Repelex, contra mosquitos, e 
também Arpic.  
 
Em parceria com a MKTools Marketing Promocional, a Euro RSCG 4D e a JWT, a ação 
tem como foco principal a eleição da "Garota Veet 2006" com direito a contrato 
assinado em campanhas publicitárias da linha Veet.  
 
A JWT criou uma campanha publicitária para atrair o público jovem com peças que 
estão sendo veiculadas desde o fim de dezembro primeiro na MTV e também para 
cinema, internet e spots de rádio, que estão no ar este mês.  
 



A ação de marketing de Veet também se estende por todo litoral paulista. Displays 
promocionais estão expostos nos principais shoppings, supermercados, farmácias e 
lojas de moda praia do litoral. Vans adesivadas circulam numa extensão que abrange 
as praias do Guarujá até Ubatuba. Uma equipe de promotoras distribui mais de 7 mil 
amostras do produto.  
 
As rádios também vão divulgar produtos no litoral. A Rádio Transamérica, por 
exemplo, instalou o Arena Transamérica em São Paulo, onde acontecem shows 
musicais.  
 
A American Express, por sua vez, tem patrocínio em Ilha do Arroz, em Angra dos Reis, 
que acontece na Ilha de Itanhangá e conta com uma programação de shows e DJs 
durante os fins de semana da temporada de verão, até 5 de março de 2006.  
 
Já a agência Maestro, do Grupo Newcomm, criou uma ação de verão para seu cliente 
Cyrela, que está nas praias do litoral paulista. "Verão Alto Padrão Cyrela" é o nome do 
projeto que tem por objetivo proporcionar maior segurança aos turistas que estão em 
férias no litoral nesta época do ano, quando a concentração de pessoas é maior. Outra 
meta da ação é valorizar a preocupação e a contribuição da Cyrela para que os turistas 
possam aproveitar melhor esta estação.  
 
A Maestro leva às praias de São Sebastião e Ilhabela blitze, nas quais promotores 
abordarão as famílias levando folhetos com dicas de verão, saquinhos de lixo, revista 
Cyrelinha e, principalmente, pulseiras de identificação para as crianças. Durante a 
abordagem, será oferecida a oportunidade de tirar fotos das famílias, que estarão 
disponíveis no hotsite desenvolvido para a ação, que acontecerá até 5 de fevereiro.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 24 jan. 2006, Comunicação, p. C-6. 


