


RELATÓRIO PÓS-VENDA 



O SUP Para Todos e o Surf e Praia Para Todos são os 

maiores programas em âmbito estadual de incentivo à 

prática esportiva do surf. 

Os eventos são promovidos pela Almasurf desde 2013 e 

tem como principal objetivo inspirar e transformar pessoas 

sobre pranchas. 

CCom o advento da Lei Paulista de Incentivo ao Esporte, os 

projetos vem crescendo a cada ano, oferecendo alto 

retorno de imagem e de marca para os patrocinadores.



O projeto integra o tripé das Boas Práticas de Governança em 

todas as suas etapas de produção. Numa primeira frente, impacta 

positivamente o cotidiano das comunidades onde estão inseridas 

as empresas apoiadoras. 

Ao utilizar mão de obra local no RH, gera empregos temporários 

e engajamento da população e de influenciadores na iniciativa. 

No âmbito ambientalNo âmbito ambiental, promove a conscientização através de 

atividades lúdicas voltadas, sobretudo, às crianças (mutirões de 

limpeza de praia e aulas sobre preservação dos oceanos e 

combate à poluição por plástico).



1ª etapa –  Caraguatatuba  (Praia do Indaiá) - 17 e 19  de Janeiro

2ª etapa – Caraguatatuba  (Praia do Indaiá) - 24 e 26  de Janeiro   

3ª etapa – São Sebastião (Praia Grande) - 31/1 a 2 de Fevereiro   

4ª etapa – São Sebastião (Praia do Guaecá) - 7 e 9 de Fevereiro

5ª etapa – Caraguatatuba  (Praia do Indaiá) - 13 a 15  de Março  

 







Praia do Indaiá - 17 a 19 de Janeiro



Praia do Indaiá
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Vídeo Maresias Crew






Praia Grande – 31 a 2 de Fevereiro



Praia Grande 



Praia do Guaeca - 7 e 9 de Fevereiro � 
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Praia do Guaecá



Projeto SeaMade






Praia do Indaiá - 13 a 15 de Março



Praia do Indaiá



TRANSFORMANDO E INSPIRANDO SOBRE PRANCHAS
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TOTAL ALCANCE REDES SOCIAIS 

• pessoas 

Filtro de ADS voltado ás praças (Caraguatatuba e São Sebastião)

Total de popula�ao das cidades:  200 mil pessoas
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