
50. meio&mensagem 20 DE NOVEMBRO DE 2006

MARKETING DE
ENTRETENIMENTO

O carnaval reúne todas as ca-
racterísticas almejadas por uma 
estratégia de marketing: agrega 
um grande contingente de pessoas, 
mobiliza a mídia e está intima-
mente ligado às raízes da cultura 
nacional. Com esses ingredientes, 
as marcas desenham estratégias 
que envolvem o patrocínio a ca-
marotes e blocos carnavalescos e 
desfi les de escolas de samba.

O carnaval da Bahia, por 
exemplo, realizado na capital do 
Estado, consta do Guinness Book 
como a maior festa popular do 
mundo, o que por si só já o torna 
atraente para investimentos de 
grandes marcas, que buscam 
exposição, fi delização de clientes 
e incremento das vendas.

Ano após ano, mais patro-
cinadores reservam polpudas 
verbas de marketing para a festa 
na Bahia. E não é para menos: os 
2 milhões de foliões que circulam 
nela são consumidores das mais 
variadas partes do Brasil e do 
mundo. Só para ter uma idéia, 
os 450 mil turistas nacionais e 
estrangeiros que vão ao carnaval 
na Bahia geram receita de mais 
de US$ 87 milhões, de acordo 
com estatísticas da Secretaria 
de Cultura e Turismo da Bahia 
(Bahiatursa). O público jovem é 
o alvo da maioria dos patrocina-
dores presentes na folia.

Entre as companhias que 
investem no evento estão a Skol, 
que apostou em bloco e camarote 
próprios, e a Credicard, uma das 
maiores administradoras de car-
tões de crédito do País, responsá-
vel pela aplicação de R$ 6 milhões 

O poder da folia
Ações destinadas à maior festa popular do Brasil buscam aumentar 
visibilidade da marca, fi delizar clientes e expandir as vendas
Tuga Martins

Quem acredita que é necessá-
rio esperar a virada do ano para 
começar a pensar em confete e 
serpentina corre o risco de perder 
o lançamento ofi cial do carnaval 
do Recife, que ocorre em no-
vembro e que desde 2003 é feito 
em São Paulo. Com o sucesso da 
festa, o Rio também foi incluído 
no roteiro de lançamento em 
2005. A apresentação do Carnaval 
Multicultural do Recife 2007 conta 
com dois megashows abertos ao 
público. Antes as festas eram 
fechadas, voltadas para jornalis-
tas, empresários e operadores de 
turismo e artistas. Com o cresci-
mento da procura, a Prefeitura do 

Recife resolveu ampliar o projeto, 
realizando eventos em ambientes 
maiores e abertos ao público, com 
preços populares.

A festa no Rio aconteceu no 
Circo Voador, no dia 11, com apre-
sentações de Spok Frevo Orques-
tra, Alceu Valença, Silvério Pessoa, 
Lula Queiroga e participação espe-
cial de Lirinha, da banda Cordel 
do Fogo Encantado. No meio da 
platéia, animando os foliões, esta-
vam o Maracatu Estrela Brilhante, 
a Companhia de Dança da Escola 
Municipal de Frevo e o grupo de 
Caboclinhos Sete Flechas.

No Rio houve uma atração ex-
tra, no dia 12. A Frevioca e a Spok, 

acompanhadas de Silvério, Queiroga, 
Alceu, Monobloco — sob o comando 
do compositor carioca Pedro Luiz 
—, o Estrela Brilhante, a Escola de 
Frevo e o cabloquinho Sete Flechas 
promoveram um carnaval de rua 
no Posto 9 (Arpoa dor), ao estilo 
pernambucano. As festas têm como 
tema o centenário do Frevo, a ser 
comemorado em 2007.

Em São Paulo, o evento de 
lançamento foi realizado no dia 
15, no Citibank Hall, com o mesmo 
elenco do Rio, acrescido dos con-
vidados Elba Ramalho e Antônio 
Nóbrega. “Queremos mostrar ao 
Brasil a grande diversidade cultu-
ral do carnaval recifense”, afi rma 

João Paulo, prefeito da capital 
pernambucana.

Além do show no Citibank Hall, 
foi promovido um café-da-manhã 
para 95 empresários no Hotel Time 
Square, no dia 14. O encontro reu-
niu potenciais patrocinadores do 
Carnaval Multicultural. Na ocasião 
foram sorteadas cinco passagens 
para a festa no Recife, com direito 
a acompanhante. Tanto em São 
Paulo como no Rio os shows foram 
abertos ao público. Houve, no 
entanto, áreas vips para convida-
dos — jornalistas, empresários, 
representantes do trade turístico 
e celebridades do mundo artístico 
e cultural das duas cidades.

Recife lança festa em São Paulo e Rio de Janeiro

de 24 jornais (oito internacionais 
e 17 nacionais) e outras 37 emis-
soras estrangeiras de TV.

Espaço privilegiado
Nas estratégias para o carna-

val, os camarotes assumem papel 
de destaque. Nesses espaços, 
são executadas ações de relacio-
namento e de marketing direto, 
com distribuição de brindes e 
demonstração de produtos. Só 
para ter uma noção, marcas como 
Nokia/Tim, Veja, Vanish, Harpic, 
iG, Veet, Tam, Nestlé, Fiat, Shop-
ping Barra e Ministério da Saúde 
investiram R$ 2,5 milhões para os 
cinco dias de funcionamento do 
camarote Expresso 2222 by Host, 
produzido pela Gegê Produções, 
de Flora Gil, em parceria com a 
Host Entertainment, comandada 
pelos empresários Marcus Buaiz, 
Edsá Sampaio e Pedro Paulo 
Diniz. Em sua sétima edição, o 
espaço teve como patrocinadora 
máster a dobradinha Nokia/Tim, 
que apostou em ações de mídia 
virtual, com telões e exposição 
de marca em espaços determi-
nados e camisetas ofi ciais, que 
levaram a logomarca das empre-
sas. O camarote Expresso 2222 
by Host recebeu cerca de 1,2 mil 
pessoas por dia nos seus 1,5 mil 
metros quadrados distribuídos 
em três andares.

Para não deixar a peteca cair, 
a Emtursa pretende mudar o 
processo de captação de patro-
cínio em 2007. De acordo com o 
presidente da empresa, Everaldo 
Evaristo, a idéia é contratar um 
pool de agências para que elas 
façam os contatos a fi m de vender 
as cotas de patrocínio da maior 
festa de participação popular do 
planeta. Até este ano, essas cotas 
foram negociadas diretamente 
pela Emtursa e as empresas in-
teressadas.

Com a mudança, espera-se 
elevar o grau de profissionali-
zação dos eventos e aumentar 
a captação de verbas. Em 2006 
foram negociadas cotas que, 
somadas, totalizaram R$ 4,1 mi-
lhões, montante bem superior ao 

conseguido nos últimos anos, mas 
aquém das reais necessidades, 
segundo os organizadores.

Cidade Maravilhosa
Se o apelo do carnaval de 

Salvador é forte, o que dizer do 
potencial da festa no Rio de Ja-
neiro, que em 2006 atraiu 680 mil 
turistas, gerando para a cidade 
recursos da ordem de US$ 490 
milhões — do total de visitan-
tes, 20% vieram do exterior. Os 
investimentos são igualmente 
elevados: a prefeitura aplicou no 
último carnaval cerca de R$ 17 
milhões. Os patrocinadores Claro 
e Motorola também investiram 
recursos. No réveillon, há um 
Caderno de Encargos na RioTur, 
que as produtoras retiram para 
preparar suas propostas.

Na Passarela do Samba, existe 
um contrato com a Liga Inde-
pendente das Escolas de Sam-
ba do Rio de Janeiro (Liesa) 
— organizadora do desfile do 
Grupo Especial — que permite à 
entidade negociar com os patro-
cinadores. “Podemos observar 
um aumento na movimentação 
de hotéis, no fl uxo de turistas de 
modo geral. Acredito que possa-
mos considerar o carnaval — e, 
claro, principalmente os desfi les 
do Grupo Especial — a principal 
mola propulsora da diversão na 
cidade”, diz Hélio Motta, diretor 
comercial.

O desfi le das Escolas de Sam-
ba do Grupo Especial atrai pa-
trocínio de empresas que vão 
desde administradoras de planos 
de saúde até montadoras de veí-
culos, passando por supermer-
cados, companhias de bebidas, 
bancos e redes de fast-food, entre 
outras. “Para 2007 já estão sela-
dos acordos com Supermercado 
Guanabara, Nova Schin, Bob’s, 
Fiat, Bradesco, Coca-Cola e Sou-
za Cruz. E acredito que a Nestlé 
também fechará mais uma vez”, 
declara Motta.

A Unimed-Rio é uma das or-
ganizações que patrocinaram o 
carnaval carioca, visto como uma 
maneira de fortalecer a marca. “A 
festa é uma excelente oportuni-
dade de trabalhar o composto de 
marketing integrado, com ações 
de propaganda e mídia, relacio-
namento, promoção e incentivos, 
já que estamos associando a mar-
ca ao maior evento do mundo”, 
explica o superintendente de 
marketing e desenvolvimento 
da empresa, Marcelo Giannubilo. 
“Tivemos nossa marca exposta 
na sinalização externa do local 
e em todo o fl uxo de serviços. 
Patrocinamos os ensaios das 
escolas e os eventos na Cidade 
do Samba, com camarote vip 
para clientes, prospects, par-
ceiros, formadores de opinião e 
imprensa”, pontua o executivo da 
Unimed-Rio, que destinou R$ 5 
milhões para o carnaval local em 
2006. A tendência para 2007 é 
manter esse tipo de atuação, até 
porque o contrato com a Liesa 

na festa. Já a Claro liberou em 
2005 recursos para 21 blocos e 
cinco camarotes, totalizando US$ 
40 milhões. As ações da operado-
ra normalmente são realizadas 
em conjunto com parceiros como 
Nokia, Motorola, Siemens, Sony 
Ericsson e Pantech.

No que se refere à visibilidade, 

os anunciantes não têm do que 
reclamar: dados da Empresa de 
Turismo de Salvador (Emtursa) 
mostram que o carnaval baiano 
gera 161 horas de transmissão 
em rede local, 66 horas em rede 
nacional e mais cem horas em 
rede internacional. A cobertura é 
destinada a 180 países, por meio 

Cassio Reis e Daniela Winits no Camarote da Nova Schin, 
patrocinadora ofi cial do Desfi le das Escolas de Samba do Rio de Janeiro
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Incluir São Paulo no calen-
dário dos grandes eventos de 
verão. É com esse objetivo que é 
lançado agora o projeto Canto pro 
Mar, que durante cinco sábados, 
entre os dias 13 de janeiro e 10 
de fevereiro, promoverá apre-
sentação de bandas de pop rock 
e de música eletrônica na arena 
do novo resort Sofi tel Jequitimar, 
na praia de Pernambuco, no Gua-
rujá. A iniciativa foi idealizada 
pela Tudo Eventos & Conteúdos 
— empresa do Grupo Ypy —, que 
conta no projeto com a parceria 
do SBT. “Vamos incluir São Paulo 
na lista de pontos charmosos na 
temporada de calor”, diz Maurício 
Magalhães, presidente da Tudo.

O plano de patrocínio englo-

ba forte presença na mídia, alta 
visibilidade na arena de shows, 
espaço para ações promocionais 
e investidas de relações públicas. 
Prevê também veiculação no 
SBT, com inserções locais (São 
Paulo, São José dos Campos e 
Santos), além de rádios e inter-
net. Entre as ações promocio-
nais, o projeto Canto pro Mar 
vai disponibilizar espaço de 80 
metros quadrados para que cada 
patrocinador possa desenvolver 
ações, além de exibições de 
comerciais nos telões da arena 
antes das apresentações, nos 
intervalos e ao término dos sho-
ws. Os patrocinadores também 
estarão presentes no material 
impresso de divulgação.

Cada uma das empresas 
apoiadoras terá um camarote 
com capacidade para cem pes-
soas, pacote de ingressos para 
os cinco sábados de shows e 
hospedagens no Resort. Na cota 
oferecida ao mercado, já está 
contemplada a presença de mar-
ca na arena, incluindo sua produ-
ção. O projeto Canto pro Mar terá 
quatro cotas, e os anunciantes 
que fecharem terão prioridade 
de compra para 2008, já que o 
objetivo da empreitada é fazer 
parte do calendário de festas do 
verão brasileiro. A área do resort 
será totalmente desenhada e es-
truturada para o grande festival. 
“A Ambev já fechou contrato”, 
adianta Magalhães.

São Paulo na rota do verão

A capital paulista está hoje 
inserida na rota internacional da 
moda. Um dos responsáveis por 
elevar a cidade a esse status é a 
São Paulo Fashion Week, evento 
de moda que em 2006 chegou à 
21a edição. Depois de conquistar 
lugar no mercado — com boa co-
bertura por parte da mídia e com a 
presença das principais marcas —, 
a iniciativa prepara-se para avançar 
na criação de produtos-fi lhotes.

Uma das novidades desenvol-
vidas é o Calendário Top 25/2007, 
projeto inédito concebido por 
Paulo Borges, Bob Wolfenson e 
Duda Molinos. O produto vai re-
gistrar a sensualidade de 25 das 
principais modelos brasileiras no 
mundo, uma a cada quinzena. 
Gisele Bündchen ilustra a página 
de abertura. O projeto gráfi co é 
assinado pelo diretor de arte An-
dré Felipe. O calendário, editado 
nas versões de luxo e comercial, 
é uma iniciativa do InMod, com 
patrocínio do shopping Iguatemi 
São Paulo e da Trama. A renda 
obtida com a venda será destina-
da à Unidade de Onco-hemato-
logia Pediátrica Erik Loeff, que 
trata de crianças com câncer em 
Salvador, na Bahia.

Outro projeto desenvolvido é 
um documentário dirigido pelo 
cineasta Richard Luiz. Também 

com caráter benefi cente, o fi lme 
contará a trajetória dessas 25 
modelos, mostrando de onde 
vieram e como se transformaram 
em ícones de beleza que carregam 
a imagem do Brasil mundo afora. 
As entrevistas exclusivas das mo-
delos serão complementadas por 
depoimentos de alguns dos mais 
importantes personagens do uni-
verso fashion internacional, entre 
designers, fotógrafos e editores de 
moda. As cenas do documentário, 
rodado em formato de cinema, 
foram captadas em São Paulo, 
Nova York, Paris e Milão durante 
as temporadas de moda.

Amplitude
A criação de produtos deriva-

dos decorre da dimensão adquiri-

da pela São Paulo Fashion Week. 
Os números ajudam a compreen-
der o contexto: a edição 2006, 
realizada entre 12 e 18 de julho, 
reuniu 45 das principais grifes e 
estilistas do Brasil em 48 desfi les. 
Mais de 32 toneladas de papelão 
foram utilizadas para compor a 
ambientação. Por volta de 85 mil 
pessoas prestigiaram os sete dias 
do evento, responsável por um 
espaço de 24 mil metros quadra-
dos na Bienal. O investimento 
foi de R$ 6 milhões e envolveu 
3 mil profi ssionais entre equipe 
técnica, seguranças, bombeiros, 
limpeza, modelos, camareiras, ce-
nografi a, sonorização e staff das 
marcas. O patrocínio fi cou com 
Tim, Natura, Motorola, Vicunha, 
Fiat, Melissa e FedEx.

São Paulo Fashion Week gera fi lhotes
Para obter visibilidade, os or-

ganizadores tratam de formatar 
mídias próprias e selar acordos 
com veículos de comunicação, 
que preparam cobertura espe-
cial. A estratégia de comunica-
ção contou com cobertura por 
parte de GNT, pela sexta vez 
consecutiva o canal ofi cial do 
evento; Rádio Eldorado, com 
entrevistas, comentários, ma-
térias e chamadas exclusivas, 
transmitidos diretamente da 
Bienal pela equipe da rádio ofi -
cial do evento; SPFW Journal, 
publicação impressa do Calen-
dário Ofi cial da Moda Brasileira 
São Paulo Fashion Week; o site 
www.saopaulofashionweek.com.
br; e o FWBroadcast (www.
fwbroadcast.com.br), canal de 
produção coletiva de conteúdo 
lançado em janeiro. Isso tudo 
sem falar na mídia espontânea 
gerada pela cobertura por parte 
da grande imprensa.

O olhar da empresa
Para a gerente de marketing 

da Motorola, Andréia Vascon-
celos, eventos como a SPFW 
são mais uma ferramenta no 
pool de possibilidades para 
trabalhar marca e ações com o 
consumidor. Os investimentos 
em marketing chegam a 30% 

Andréia: celulares são acessórios de moda

se estende até o ano seguinte.
A Nova Schin, por sua vez, 

participou da festa carioca pelo 
terceiro ano consecutivo. Em 
2006, foi a patrocinadora ofi cial 
do Desfi le das Escolas Samba. 
A decoração de seu camarote 
foi idealizada pelo arquiteto 
Marcelo Rosenbaum em parceria 
com a Coopa-Roca. Batizado de 
Espaço Nova Schin, o ambiente 
foi montado para receber 500 
convidados.

De carona, as globais Lancô-
me, líder mundial em cosméticos 
de luxo, e Von Dutch, marca 
cobiçada mundialmente por seus 
famosos bonés, prestigiaram a 
companhia com ações exclusivas 
no Espaço Nova Schin. A grife 
Cavalera aproveitou para estrear 
no sambódromo com assinatura 
da camiseta distribuída aos con-
vidados da cervejaria. Menores 
de 18 anos ganharam camiseta 
diferenciada, criada pelo estilista 
Amir Slama, da Rosa Chá, espe-
cialmente para o Guaraná Schin.

A estratégia da Nova Schin 
também contemplou patrocínio 
das transmissões dos carnavais 
de São Paulo, Rio de Janeiro e 
Bahia pelas principais cadeias 
de televisão, como Globo, Ban-
deirantes e Rede TV.

Na Bahia, a Nova Schin assi-
nou contrato com a Emtursa, as-
sumindo status de cerveja ofi cial 

do carnaval baiano pelo sexto ano 
consecutivo. Também patrocinou 
blocos conhecidos, como Coruja 
(Ivete Sangalo), Camaleão (Chi-
clete com Banana), Crocodilo 
(Daniela Mercury e Araketu) e 
Filhos de Ghandy. Em Pernambu-
co, a marca patrocinou o Galo da 
Madrugada, considerado o maior 
bloco carnavalesco do mundo, 
com mais de 1 milhão de foliões.

Samba e negócios
É verdade que Rio de Janei-

ro e Salvador costumam atrair 
boa parte das atenções quando 
o assunto é carnaval. Mas São 
Paulo, dada sua força como pólo 
de negócios no entretenimento, 
busca rivalizar, mostrando-se 
palco para ações de marketing. No 
calendário da cidade, a festa apre-
senta-se como um dos maiores 
eventos culturais locais, ao lado 
de outros como Grande Prêmio 
de Fórmula 1, Parada do Orgulho 
GLBT, Bienal das Artes, Salão do 
Automóvel, São Paulo Fashion 
Week, Mostra Internacional de 
Cinema, CouroModa e Bienal do 
Livro. O carnaval movimenta mais 
de R$ 60 milhões na capital. O 
público total é de 140 mil pessoas 
(120 mil no sambódromo e 20 mil 
nos bairros), sendo 20% de fora. 
Observando somente o setor tu-
rístico, são arrecadados cerca de 
R$ 15 milhões. “São 25 escolas de 

samba e 25 mil pessoas envolvidas 
na produção”, revela o diretor de 
marketing e vendas da São Paulo 
Turismo, Milton Longobardi.

Os principais anunciantes são 
empresas que desejam ligar suas 
marcas aos conceitos de festa, 
alegria e descontração. “Essas 
companhias priorizam também 
a associação ao crescimento e o 
investimento na cidade. O car-

naval de São Paulo é um evento 
em constante ascensão, que se 
torna cada vez mais profi ssional 
e independente e aumenta sua 
visibilidade”, destaca o diretor. 
Casas Bahia, Ambev, Telefônica, 
Tim, Pão de Açúcar, Tintas Bona, 
Redecard, Frios Seara, Frios 
Eder, Forno de Minas, Bayer, 
Jafra Cosméticos e Pernod Ricard 
já atrelaram a marca à folia.

O negócio é estruturado pelas 
entidades São Paulo Turismo 
(também encarregada da coor-
denação), Liga Independente das 
Escolas de Samba de São Paulo, 
União das Escolas de Samba 
Paulistanas (Uesp), Associação 
das Bandas Carnavalescas de 
São Paulo (Abasp) e Associação 
Brasileira de Blocos Carnavales-
cos (ABBC).

neste segmento, segundo ela. 
“Aproveitamos para lançar pro-
dutos”, diz. Como a ocasião é 
propícia para vender artigos que 
valorizam design, a marca optou 
por se atrelar à SPFW há cinco 
anos. “Temos produtos que têm 
apelo de estilo, e aparelhos de 
celular são acessórios de moda”, 
explica a gerente. A empresa 
mantém parceria com o estilista 
Alexandre Herchcovitch.

A preferência da marca por 
eventos relacionados a moda e 
música decorre do fato de que 
assim ela facilita sua comunica-
ção com o público jovem. Não por 
acaso a Motorola criou um evento 
próprio, o Motomix Art Music, 
festival que acontece anualmente 
em setembro há quatro anos em 
São Paulo. O recall das ações 
realizadas é obtido por meio de 
pesquisa Sponsorship Effective, 
ferramenta utilizada tanto na 
SPFW como no Motomix. (TM)A SPFW, edição 2006 reuniu 45 das principais grifes e estilistas do Brasil em 48 desfi les
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, ano 28, n. 1235, p. 50, 20 nov. 2006.




