
A bebida oficial do carnaval
Donas da quinta maior produção do mundo, as principais marcas de cerveja
brasileiras aproveitam a festa popular com patrocínios e ações de relacionamento
R O B E R T G A L B R A I T H

Calor, samba, folia e... cer-
veja. Se a bebida mais popular
do mundo não pode faltar no
carnaval, discrição é a única
coisa que não se deve esperar
das principais marcas durante
o período. Até porque dos 8,5
bilhões de litros produzidos
anualmente • quinta maior
produção entre países e nona
no critério consumo per capita
(47 litros por habitante/ano)
-, segundo o Sindicato Nacional

da Indústria da Cerveja (Sindi-
cerv), 65% das vendas ocorrem
de outubro a fevereiro. Entre
patrocínios oficiais e ações pa-
ralelas, todas as marcas estarão
envolvidas na batalha por men-
tes, corações e principalmente a
boca do consumidor durante as
festividades que caracterizam o
ápice do verão. Na guerra entre
elas a Nova Schin saiu na frente,
assumindo a cota da TV Globo
que era da Kaiser e se mantendo
como patrocinadora oficial dos
carnavais do Rio de Janeiro, de
São Paulo e Salvador. As três
poderosas marcas da Ambev
(Skol, Brahma e Antarctica)
não deixaram por menos e vão
promover ações nas principais
praças para garantir uma bela
aparição diante dos holofotes.
Por fora, correm cervejas como
Kaiser, Bavária e Cintra.

Dentre as ações mais tradi-
cionais, o Camarote da Brahma
no carnaval do Rio já consolidou
um status de megaevento a
ponto de atrair patrocinadores
e parceiros. Em sua 16a edição,
organizada e promovida pela
Banco de Eventos, o espaço con-
ta com dez empresas neste ano:
Volkswagen, Nestlé, Havaianas,
LOréal, Forno de Minas, Repsol,
Emily Cochrane, Nike, Acces-
sorize e Pele Club - - as quatro
últimas são estreantes. A VW
aproveitará a proximidade com

A modelo Raica de Oliveira, musa do Camarote da Brahma, recepcionará os convidados vips

os 1,2 mil convidados vips por
noite para oferecer test drives
de seus modelos premium no
credenciamento e montará uma
concessionária cenográfica no
local. A Nestlé se encarregará de
servir o café da manhã para aque-
les que atravessarem a noite na
folia. Já a Havaianas presenteará
a todos com um par de sandálias
que homenageiam o Brasil. A
francesa UOréal Professionnel,
por sua vez, disponibilizará um
salão de beleza, e a Nike mon-
tará um espaço para chuteiras e
apresentará aos presentes a nova
camisa da seleção nacional de
futebol. A londrina Accessorize
foi a grife escolhida para desen-
volver a bolsa com o kit-convite
do camarote, entregue a todos os
convidados.

TORCIDA
O tema deste ano do Ca-

marote da Brahma é a torcida
brasileira na Copa do Mundo.
Para isso, toda a cenografia
foi inspirada na rua carioca
Alzira Brandão, famosa por ser

um ponto de concentração da
torcida no bairro da Tijuca. As
personalidades desembarcarão
em um ponto de ônibus da rua
reproduzida no camarote com
riqueza de detalhes. "A Brahma
tem um histórico de comandar
a torcida nas Copas do Mun-
do. Além disso, o torneio tem
tudo a ver com a nova linha de
comunicação da marca, enca-
beçada pelo slogan 'Olé'", diz
Paula Lindenberg, gerente de
marketing da Brahma, referin-
do-se ao bordão criado pela
agência África. A modelo Raica
de Oliveira, atual namorada do
craque Ronaldo, o Fenômeno,
foi escolhida musa do camarote.
A seleção de vips ficou por conta
de Alicinha Cavalcanti. Na parte
social, a tônica é o consumo res-
ponsável - -1,2 mil bafômetros
foram doados ao Detran.

A Skol, líder em vendas no
ranking do Instituto Nielsen,
concentrará seus esforços em
Salvador, o principal carnaval
de rua do País. A participação da
marca chega a 41,1% na capital
baiana. Com o bordão "Com
Skol o carnaval fica redondo",
a cerveja terá uma campanha
especialmente desenvolvida
pela F/Nazca S&S para a Bahia
em que o conceito "redondo"
é associado a tudo que é inte-
ressante, inovador e divertido.
O filme "Mistura", que acaba
de estrear, foi produzido todo
em computação gráfica e mos-
tra uma lata de Skol em plano
fechado, pulsando como uma
caixa de som. A trilha é um mix
de axé, rock e música eletrônica.
Quando a câmera abre, a lata
aparece sobre o mapa da Bahia

na região onde fica Salvador, com
a locução: "Só um lugar do Brasil
poderia ter um som assim". A
lata, então, volta para primeiro
plano rodopiando e com um
efeito especial se torna um vinil
em uma pick-up: "Só uma cer-
veja no Brasil poderia fazer uma
mistura assim". No final, o filme
anuncia as principais atrações
do Bloco Skol D+ (Fatboy Slim,
Falcão, de O Rappa, e A Zorra)
e as respectivas datas.

A Skol também terá dois ca-
marotes: o Skol Fest, localizado
no meio do circuito Barra/Ondi-
na, e o Planeta Othon. A marca
patrocinará oito blocos e os Trios
do Povo. Ao todo, serão mais de
35 atrações nos blocos Skol D+,
Papa (Babado Novo), Me Ama
(André Lelis), Me Abraça (Asa
de Águia), Cocobambu (Asa de
Águia), Eu Vou (Jammil), Balada

(Jammil) e os populares Fissura,
Traz a Massa e Trios do Povo.
"Optamos por pulverizar os in-
vestimentos em diversas ações
para contemplar mais e em pri-
meiro lugar os baianos", explica
Mareei Marcondes, gerente de
marketing da Skol.

PASSAPORTE
A Antarctica, por sua vez,

focou seus investimentos em Per-
nambuco. É patrocinadora oficial
do carnaval em Recife - - onde
é líder de mercado com 27% de
participação - e Olinda. A marca
lançou uma lata decorativa alu-
siva à festa do Momo no Estado
com tiragem de 2 milhões de
unidades. Além disso, produzirá
um programete de 60 segundos
para a TV com "Dicas da B.O.A."
e apresentará flashes do evento
nas duas cidades. Uma ação pro-
mocional premiará os cem con-
sumidores que cantarem melhor
o novo jingle da Antarctica com
passaportes para curtir um dia
na Casa da B.O.A., o camarote da
marca em Olinda. Em Recife, o
espaço para vips será montado na
avenida principal, onde acontece
o desfile do Galo da Madrugada

- patrocinado pela rival Nova
Schin —, e contará com a presen-
ça da garota-propaganda Juliana
Paes. A Antarctica também pa-
trocina blocos e festas em Recife
e Olinda. Para divulgar as ações
será deflagrada uma campanha
(criada pela AimapBBDO) que
contempla mídia exterior e as
principais rádios.
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