
O marketing do carnaval desce dos camarotes 

Grandes patrocinadores buscam reforçar a imagem dos seus produtos junto aos 
foliões dos blocos de rua  

Marili Ribeiro  

Houve tempo em que associar uma marca a um camarote no Sambódromo carioca 
era a melhor investida em exposição durante o carnaval. Hoje esse recurso já não 
basta. Na corrida por ocupar os mais eficientes espaços junto ao consumidor, os 
grandes patrocinadores deixam a avenida para tomar posição entre os populares 
blocos de rua. Tendência que, embora mais evidente no Rio, ganha fôlego em 
outras praças. 
 
Em termos de público presente, deixando de lado a potencial audiência de quem 
assiste aos desfiles do sofá, há blocos que têm platéia maior do que as noites na 
Marquês de Sapucaí. O Cordão do Bola Preta ou a Banda de Ipanema chegam a 
juntar mais de 150 mil foliões na rua. Nas arquibancadas das escolas de samba, 
cabem 60 mil pessoas por noite. 
 
'O carnaval da Sapucaí esgotou-se como possibilidade para as empresas se 
exibirem', arrisca Rita Fernandes, presidente da Sebastiana, a associação que reúne 
12 blocos que saem pelas ruas da zona sul , Santa Tereza e centro do Rio. 'Fomos 
surpreendidos este ano pela oferta de recursos para organização dos blocos, com 
camisetas e carro de som. Em troca, as companhias querem acompanhar o bloco 
com ações promocionais e vendas de produtos.' 
 
A cervejaria AmBev elegeu a marca Skol para bancar 19 blocos que vão brincar 
pelas ruas cariocas. Criou para a temporada um 'carro bar' que põe a loira gelada 
ao alcance da mão dos foliões. Mas não apenas no Rio. A marca também investiu 
pesado na Bahia. 'As empresas escolhem as festas que têm perfis e afinidades com 
sua proposta', explica Gal Barradas, diretora de atendimento da F/Nazca Saatchi & 
Saatchi. 'Salvador é um caldeirão cultural do Brasil e uma praça inovadora para 
marcas que querem atingir os jovens.' 
 
Em busca do mesmo efeito, Mario Medina, gerente da Schincariol, fechou patrocínio 
da Nova Schin com administradores de 16 blocos. 'Ampliamos nossa presença 
porque é uma época importante para expandir participação de mercado', explica 
ele. 
 
Em Salvador, os 120 blocos contabilizados pelo diretor da Empresa de Turismo de 
Salvador (Emtursa), Gorgônio Loureiro, desfilam em dois circuitos preestabelecidos 
e mobilizam multidões que chegam a 2 milhões de carnavalescos em quatro dias de 
desfiles. 
 
Atrás desse público na Bahia estão as companhias dispostas a pagar os trios 
elétricos puxados por estrelas populares, como Ivete Sangalo, Daniela Mercury e 
Carlinhos Brown. E, por isso mesmo, bem mais caros do que os blocos de rua do 
Rio e São Paulo. O preço de patrocínio pode chegar a R$ 1,5 milhão. Caso que se 
repete também no carnaval de Recife e Olinda, tradicional na categoria e famoso 
por juntar aficionados pelo clima de samba (no caso, frevo e maracatu), suor e 
cerveja. O Galo da Madrugada entrou para o Guiness Book por arrastar mais de 1 
milhão de carnavalescos pelas ruas do Recife. 
 
Entre cariocas e paulistas, que mobilizam carnavais majestosos com suas grandes 
escolas e patrocínios de anunciantes de peso, caso das Casas Bahia, os blocos não 
têm tanta expressão. Financiá-los é barato quando comparado aos seus similares 



do N ordeste. Os valores oscilam entre R$ 4 mil e R$ 50 mil. 
 
Em São Paulo, os blocos têm ainda caráter de diversão familiar e mobilizam poucos 
interesses comerciais. 'Este ano teremos a banda Morenada, que será apresentada 
pela comunidade boliviana da cidade', conta Orlando Dal Secco, presidente da 
Associação das Bandas, Blocos e Cordões de São Paulo. 
 
O Sambódromo, no Anhembi, foi prejudicado pela Lei da Cidade Limpa, que baniu 
propaganda na parte externa em torno do local. 'Isso atrapalhou as negociações do 
carnaval paulistano, que vem crescendo', diz Alexandre Marcelino Ferreira, 
presidente da Liga das Escolas de Samba. 'Para termos um carnaval como a cidade 
merece, precisaríamos de algo em torno de R$ 45 milhões, mas hoje arrecadamos 
cerca de R$ 20 milhões.' 
 
A indústria do carnaval disputa verbas que não cresceram na mesma proporção das 
possibilidades descobertas pelas empresas para se venderem junto aos foliões. O 
diretor de marketing da Nestlé, Mário Castelar, reconhece que as oportunidades 
estão aí para serem abraçadas. 
 
'Somente nos ensaios das escolas de samba, que antecedem os desfiles durante 
cinco finais de semana, uma marca pode atingir até 140 mil pessoas', diz ele. Nas 
quadras das escolas, muitas marcas já ocupam lugar de destaque. 
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