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Marcas
caem   na

Maior festa popular do planeta estimula investimentos de
marketing nas principais praças carnavalescas do país

Enquanto escolas de samba,
trios elétricos e foliões já
estão com tudo pronto para
fazer bonito nas avenidas e
ruas de todo o Brasil, as
empresas ainda dão o reto-
que final em suas ações de
marketing voltadas para o
Carnaval. Embora a maior
festa popular do planeta
represente um dos eventos
que mais atraem investimen-
tos da iniciativa privada, este
ano a comemoração está
tendo que disputar verbas

com dois outros aconteci-
mentos de peso: a Copa do
Mundo e as eleições pre-
sidenciais. Como resultado,
dias antes de a folia começar
ainda há empresas negocian-
do a participação em cama-
rotes, blocos e desfiles que
irão ocorrer no final de feve-
reiro. "Estamos racionalizan-
do nossos investimentos em
marketing para o Carnaval,
uma vez que temos ainda
pela frente o maior torneio
de futebol do mundo", obser-

Felipe Barahona, da Vivo: "Estamos racionalizando nossos
investimentos no Carnaval, uma vez que ainda temos

pela frente o maior torneio de futebol do mundo"

marketing f e v e r e i r o 2 0 0 6

Text Box
Fonte: Marketing, ano 40, n. 397, p. 14-22, fev. 2006.



Folia carnavalesca deve reunir
2,2 milhões de pessoas nas

ruas de Salvador (BA) este ano

va o diretor de eventos e marke-
ting promocional da Vivo, Felipe
Barahona. "Somos patrocina-
dores da seleção brasileira de
futebol e do jogador Robinho.
Além disso, temos uma cota de
transmissão dos jogos na Rede
Globo e uma promoção que já
está em vigor que oferece aos
clientes 75 viagens com acom-
panhante para assistir aos jogos
na Alemanha." Como a verba
de marketing da companhia
se manteve igual ao montante
investido em 2005, o executivo
acabou optando por colocar a
marca na maior festa de rua do

Brasil: o carnaval de Salvador.
"A Vivo está patrocinando os
blocos Coruja e Cerveja & Cia.,
da cantora Ivete Sangalo, e o
trio-elétrico do Ara Ketu. Ambos
são parceiros da empresa há
quatro anos." E na prévia do car-

naval de Salvador a operadora
patrocina um dos encontros gas-
tronômicos mais tradicionais: a
Feijoada da Alegria, comanda-
da pela promoter Lícia Fábio
e pela colunista Gilka Maria.
"Em 2005, nossa participação
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Manoel de Brito

no Carnaval foi maior porque
estávamos presentes também
nas festas do Rio de Janeiro e
São Paulo", compara Barahona,
sem revelar o valor dos investi-
mentos em marketing realizados
pela Vivo.
Estima-se que 2,2 milhões de
pessoas irão curtir os seis dias
de folia em Salvador. Duzentos
e trinta blocos e trios irão ani-
mar essa que é a maior festa de
rua do mundo. Para os dirigentes
da Emtursa (Empresa de Turismo
de Salvador) é provável que os
investimentos fiquem acima de
R$ 30 milhões. Só a entida-
de destinou uma verba de R$
17 milhões para preparar toda
a estrutura do carnaval baia-
no, que, por ser realizado nas

ruas da cidade,
acaba se
transforman-
do em um
exce lente
vitrine para
vender os
r o t e i r o s
turísticos
da região.
Parte do
i n v e s t i -
mento da
Emtursa já
foi recupera-
da com a venda
de uma cota de
patrocínio master
para o grupo Schinca-
riol, no valor de R$ 1,5
milhão, e outros três espa-
ços de R$ 800 mil cada para as
empresas Credicard, Bradesco e
lojas Insinuante.
Um concurso público foi criado
para a escolha da logomarca
oficial e da padronagem para
a decoração dos tapumes do
Carnaval 2006, que este ano tem
como tema "Salvador: O Coração
do Mundo Bate Aqui". Hector
Salas, da empresa Caminho da
Mídia, venceu com a melhor
marca e recebeu um prêmio de
R$ 10 mil reais. Assim, figuras
que marcam a rotina da cidade
estão presentes em várias peças,
como as tradicionais baianas de
acarajé, o vendedor de cafezi-
nho e de picolé, além de cora-
ções de várias cores remetendo
à emoção que ultrapassa o ser

Skol aposta em trio-elétrico da
marca com a presença de
artistas e cantores, como
Falcão (vocalista de O Rappa),
para consolidar sua liderança
no mercado baiano

humano e invade países do
mundo inteiro. Para o presiden-
te da Emtursa, Benito Gama,
"a marca reflete a alma de um
povo que sabe ser feliz e trans-
mitir todo esse carinho para os
milhares de turistas que visitam
nossa cidade".
Na tentativa de aproveitar esse
momento de folia, praticamente
todas as fabricantes de cerveja
do país - com exceção da Kaiser,
que passa por um processo de

Leonardo Lima, da Bavária Premium: "Depois
de reposicionar a marca, estamos investindo
no patrocínio do Expresso 2222, bloco de Gilberto Gil"
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reformulação
de sua co-
municação

estão
d i rec i o-
n a n d o
seus es-
forços de
marketing
para o car-
naval de

Salvador.

Leonardo Lima, gerente de mar-
keting da Bavária, afirma que
o crescimento de vendas nesse
período é de 15%. "No ano
passado, a Bavária Premium per-
maneceu silenciosa até o final
do segundo semestre, quando a
marca foi relançada no mercado
com o intuito de se posicionar
como objeto de desejo."
Em seis meses, o market share
da Bavária Premium passou de
2% para 2,7%. Nesse período,
a cervejaria Kaiser, detentora
da marca Bavária, foi vendida
pela canadense Molson Coors
Brewing Company para a mexi-
cana Femsa Cerveza S.A, que
desembolsou US$ 68 milhões
(R$ 154,6 milhões) por 68% de

Brahma, Antarctica, Nova
Schin e Kaiser. "Estamos pre-
vendo um crescimento de 40%
em relação ao ano passado,
pois as pesquisas indicam que
a Bavária ainda é uma marca
que tem muito espaço para
crescer em seu segmento",
prevê Lima.
Outra companhia cervejeira que
estará marcando forte presença
na capital do axé é a AmBev,
por meio de sua marca Skol,
líder de mercado em Salvador,
com 41,1% de market share.
Com o objetivo de ampliar as
vendas no verão, a Skol prome-
te fazer em 2006 o seu maior
investimento no carnaval de
Salvador. Ao todo, 40 atrações
locais contam com o apoio da
marca, que iniciou sua atuação
no pré-carnaval, com participa-

Juliana Paes no camarote da
Antarctica, em Olinda (PE)

ção em eventos como o Bonfim
Light, o Festival de Verão de
Salvador, os ensaios de domin-
go da banda Afrodisíaco e as
festas de Jammil & Uma Noite.
"Estaremos nas ruas com o
Bloco Skol D+, que durante
cinco noites irá tocar os mais
diversos ritmos, do axé ao rock,
passando pela música eletrôni-
ca, que será executada pelos
DJs Fatboy Slim, Marky e Patife.
O Falcão, vocalista da banda O
Rappa, e o grupo baiano A Zorra
também irão se apresentar",
detalha a gerente de comunica-
ção externa da AmBev, Raquel
Ogando. Além disso, a Skol
preparou uma edição limitada
de um milhão de latas decora-
das que desde o início de feve-
reiro estão sendo distribuídas
na Bahia para divulgar o bloco
Skol D+. "Estamos focando a
atuação de cada uma de nossas
marcas por praça."
Assim, a Antarctica irá inves-
tir no carnaval pernambucano,
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Hoje, a Bavária Premium
é a sexta marca do merca-

do nacional, atrás de Skol,

cional, que faz referência ao
Expresso 2222, é o artista
baiano Alberto Pitta.

e de todo o material promo-
a criação da nova embalagem

participação na operação brasi-
leira. "Agora, para o Carnaval,
nossa aposta é no patrocínio do
bloco Expresso2222, doGilberto
Gil, que tem como principal
característica ser o mais dese-
jado da Bahia", comenta Lima.
"Vamos utilizar esse espaço, que
é parada obrigatória dos artistas,
para gerar uma experiência de
marca diferenciada."
Para completar a estratégia, a
empresa desenvolveu uma nova
identidade visual para a lata da
Bavária Premium. Quem assina
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TV, com flashes do carnaval de Recife e
Olinda, anúncios de mídia exterior, diver-
sas ações promocionais e camarotes vips.
Em Olinda, a Sede da BOA terá show de
Alceu Valença e a presença de Juliana
Paes, garota-propaganda da marca.
Por último,- a Brahma realiza pelo déci-
mo-sexto ano consecutivo seu famoso e
disputado camarote no sambódromo do
Rio de Janeiro. Este ano o espaço terá
como tema a Copa do Mundo. A estra-
tégia está alinhada com a nova proposta
de comunicação apresentada pela marca
em agosto do ano passado, quando a
Brahma aposentou o slogan "Refresca até
pensamento" para dar lugar ao "Olé", já
de olho na Copa da Alemanha. "A idéia
é aproveitar o camarote para esquentar

Suzana Vieira e Gisele Bündchen no
camarote da Brahma: um dos espaços
mais disputados do carnaval carioca

a torcida brasileira", informa a gerente
de marketing institucional da empresa,
Renata Grahl. Os convidados terão cami-
sas da seleção brasileira à disposição para
enviar mensagens de sorte aos jogadores.
Todas as camisas assinadas serão entre-
gues à delegação brasileira. Entre os con-
vidados vips já confirmados estão Mario
Frias, Armando Nogueira, Nívea Stelmann,
Lino Villaventura, Fábio Barreto, Dado
Dolabella, Suzana Vieira, Fernanda Paes
Leme e Giovanna Antonelli.
Além de celebridades, o camarote da
Brahma atrai também a atenção de gran-
des empresas. A Volkswagen, por exemplo,
fechou parceria com a AmBev e vai colocar
seus carros à disposição dos convidados
para a realização de test-drive. Já a Nestlé
irá servir o café da manhã aos convidados
que amanhecerem o dia na folia.
O diretor de marketing da Nestlé, Mário
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decoradas pela artista recifense Joana
Lira, programete "Dicas da BOA" na

com a produção de 2 milhões de latas



Consumo responsável
Além de colocar suas mar-
cas para sambar nas princi-
pais capitais do país, a AmBev
aproveita o momento para dar
início à segunda fase de seu
programa de consumo respon-
sável. Iniciado em 2001, o
projeto, que transmite duas
mensagens de conscientiza-
ção - "Se Beber, Não Dirija"
e "Peça o RG" - ganha agora
uma nova forma. A partir

deste mês, um bumerangue.
passa a ilustrar esse tipo de
comunicação institucional da
companhia junto com a frase
"É mais divertido ir e voltar".
"Optamos pela criação de um
símbolo divertido, uma marca
registrada que resume as prin-
cipais mensagens que temos
disseminado em eventos, cam-
panhas publicitárias e pontos-
de-venda", observa o gerente

de responsabilidade
corporativa da AmBev,
Luiz Eduardo Osório.
Para desenvolver o
bumerangue, a AmBev e
a SNBBnovagência usaram
como inspiração o persona-
gem "Bob", que foi criado
na Bélgica e acabou virando
sinônimo do "amigo da vez"
em toda a Europa. Ele é o inte-
grante do grupo que fica sem
beber e leva os colegas para
casa depois da balada. Hoje, o
nome "Bob" está presente em
todas as campanhas educati-
vas que alertam sobre os peri-
gos da associação de álcool
e direção em vários países da
União Européia. "Experiências
dentro e fora do Brasil têm
mostrado que para mudar o
comportamento dos jovens é
preciso adotar uma linguagem

de fácil compreensão,
l e v e e ao mesmo tempo
impactante, sem que haja
um tom professoral", explica
o sócio da SNBBnovagência,
João Roberto Vieira da Costa.
O publicitário, que tem em
seu currículo a coordenação
das campanhas contra a aids
e o tabaco no Ministério da
Saúde, afirma que a nova
marca estará presente tanto na
campanha de consumo res-
ponsável da AmBev quanto
em alguns anúncios das mar-
cas de cerveja da companhia.
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em uma participação maior
no Carnaval. "Adquirimos cotas
de patrocínio da Globo (para
a transmissão dos desfiles) e
da Bandeirantes (na cobertu-
ra dos carnavais de Salvador
e Recife), além de proprieda-
des comerciais da Liesa (Liga
Independente das Escolas de
Samba do Rio de Janeiro), que
nos garante espaços de comuni-
cação dentro do sambódromo."
A parceria com a Liesa deu ori-
gem a um megapainel publici-
tário com 100 metros de largura
por 10 metros de altura que será
montado na passarela do samba.
"Também somos o sorvete ofi-
cial desta grande festa", come-
mora Castelar. Em contraparti-
da, a companhia ampliou a área

batizada pelo povo de "Setor
Zero". Localizado na concen-

tração das escolas de samba, o
espaço patrocinado por diversas
marcas da Nestlé quase dobrou
de tamanho. "Em 2005, essa
arquibancada gratuita recebeu
2,5 mil pessoas por noite. Este
ano, o lugar poderá receber até
4 mil foliões."

EM RITMO DE FESTA
E a festa das marcas continua
pelas demais cidades do país.
De acordo com o presidente da
Liga-SP (Liga Independente das
Escolas de Samba de São Paulo),
Alexandre Marcelino Ferreira, o
evento deverá movimentar na
maior metrópole da América
Latina uma cifra aproximada
de R$ 70 milhões entre infra-
estrutura, patrocínios e ações

Gustavo Zerbini, da Pernod
Ricard: "Destinamos R$ 2 milhões
para o carnaval em Pernambuco,
onde o consumo de rum Montilla

é o maior do país"

Sob nova
comunicação
Depois de tentar diversas fórmulas
para conquistar uma parcela maior
de bebedores de cerveja, a Kaiser
parece ter encontrado uma lin-
guagem de comunicação própria
para se diferenciar nesse concorri-
do segmento. Desde agosto do ano
passado, a cervejaria aposta em um
novo posicionamento, que explora
"os melhores momentos da vida"
sem os tradicionais estereótipos da
categoria de cerveja: mulheres com
pouca roupa, pagode e futebol.
Em função disso, a marca optou
por enxugar seus investimentos no
Carnaval, a começar pelo pacote
de transmissão do evento na Rede
Globo. "Não adquirimos a cota
porque o produto oferecido não

Marcelo Ursini, da Kaiser: "Novo posicionamento explora os melhores
mulheres com pouca roupa, samba ou futebol"
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ano, a companhia investiu
Castelar, ressalta que, este
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mentos da vida, sem apelar para

se encaixa na nossa estratégia: é
um pacote nacional, com grande
exposição na mídia apenas duran-
te o mês de fevereiro. Além disso,
75% dessa exposição será feita em
cima de vinhetas de cinco segundos
e nossa comunicação estará toda
baseada em filmes de 30 segun-
dos", explica o gerente corporativo
de marketing da Kaiser, Marcello
Ursini. "Estou construindo um novo
conceito de marca e para isso preci-
so de um tempo maior de exposição
na mídia. Outro ponto: a Kaiser
está focada nas praças do sul e
em São Paulo, sua atuação não é
nacional." Ele ressalta ainda que ao
investir no Carnaval a marca teria
uma grande exposição de mídia
concentrada em apenas um período
do ano e não o ano inteiro. "E, por
incrível que pareça, fevereiro não
é o mês que concentra as maiores

vendas. Analisando o histórico da
ACNielsen, apenas 8,7% das ven-
das anuais correspondem ao mês
da folia. Levando em consideração
que o Carnaval dura quatro dias, o
impacto de fevereiro é semelhante
aos demais meses do verão."
Para não dizer que a marca ficou
totalmente fora da grande festa
popular, comercialmente, a Kaiser
patrocinou os ensaios de algu-
mas escolas de samba paulistanas,
como Mancha Verde, Gaviões da
Fiel, Mocidade Alegre, Nenê de Vila
Matilde e Camisa Verde e Branco.
"Somos um contraponto das idéias
tradicionais apresentadas nos comer-
ciais de cerveja. Nossa mensagem
não é preconceituosa e coloca a
cerveja como algo do bem. Por isso,
no ano que vem iremos apresentar
a nossa versão para o Carnaval",
adianta Ursini.
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tinou um investimento de R$
1 6 milhões no evento, dos quais
R$ 9,5 milhões foram direciona-
dos para a Liga, que organiza o
carnaval na cidade. "Este ano,
montamos um plano de mídia
para inserção de anúncios das
empresas no sambódromo, que
deverá gerar um
faturamento de R$ 3
milhões."
Ferreira expl ica
ainda que outros
R$ 3 milhões virão
da renda com os
camarotes privados,
como o Gold, Bar
Brahma e Globo. Já
a bilheteria do sam-
bódromo deverá
apresentar um fatu-
ramento bruto de
R$ 5,5 milhões, que
irão se converter em
uma receita líquida
de R$ 3 milhões.
"Em três anos, nossa
expectativa é que o
carnaval paulistano
movimente de R$
8 milhões a R$ 10
milhões apenas na
venda de cotas de
patrocínio."
"Este é o primeiro ano
que estamos comercializando o
Camarote Gold no sambódro-
mo do Anhembi (SP) para as
empresas. E de acordo com o
número de consultas que temos
recebido, nossa expectativa é de
fechar parceria com pelo menos
oito companhias", comenta
o diretor do Camarote Gold,
Eduardo Parente. Durante os três
primeiros anos de realização do
camarote, a venda era feita ape-
nas para pessoa física. "Agora,

mudamos o perfil do negócio
usando como referência o mode-
lo utilizado no Rio de Janeiro, no
qual as empresas utilizam esses
espaços para fazer ações promo-
cionais, de relacionamento com
clientes e até incentivar equipes
de vendas."
Até o fechamento desta edição,
quatro das oito cotas já haviam

sido negociadas por valores que
variam de R$ 50 mil a R$ 90 mil
por dia de patrocínio. Uma das
marcas que decidiram apostar
na folia paulistana é a rede de
salões de beleza Jacques Janine.
"Uma equipe de cabeleirei-
ros estará realizando apliques
nos cabelos dos convidados e
outras brincadeiras de Carnaval.
"O espaço irá oferecer também
aulas de samba para ensinar o
público tanto a sambar quanto

a avaliar os desfiles das esco-
las", complementa Parente.
Enquanto em São Paulo os inves-
timentos estão concentrados no
sambódromo, em Pernambuco
as marcas vão para as ruas
ao ritmo do frevo. A Pernod
Ricard Brasil, por exemplo,
investe na folia pernambucana
há 15 anos. "Realizamos dois

grandes investimen-
tos para promover
o rum Montilla na
região: o patrocí-
nio oficial do maior
bloco carnavalesco
do mundo, o Galo
da Madrugada, e o
camarote Caravela
Montilla, que trans-
forma a pousada
Quatro Cantos, em
Olinda, em uma
caravela gigante",
explica o gerente de
marketing de pro-
dutos nacionais da
Pernod Ricard Brasil,
Gustavo Zerbini.
Segundo ele, todo
ano a empresa des-
tina uma verba de
R$ 2 milhões às
ações carnavalescas
na região porque o
período representa

um momento de alto
consumo para a companhia.
"Nessa época, as vendas res-
pondem por 30% do volume
anual do rum Montilla."
Além disso, a empresa está com
mais duas ações pontuais: "Uma
promoção da vodca Orloff, que
levará dois consumidores para
Salvador, e acordos comerciais
com os camarotes cariocas
para a exposição e consumo
de nossa marca de cachaça,
Janeiro", detalha Zerbini.
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prefeitura de São Paulo des-
de marketing. Somente a




