
Carnaval, festa das empresas
Marcas investem em ações ligadas ao evento em busca de retorno e visibilidade
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• Mais que uma festa popular, o car-
naval é um dos momentos de maior
investimento das empresas em ações de
marketing, relacionamento e publicida-
de. No Rio, além do Sambódromo —
centro das atenções da festa —, o car-
naval de rua é visto como uma excelente
vitrine das empresas. Os gastos, em
alguns casos, ultrapassam R$ 100 mi-
lhões, dependendo do volume de ações
programadas, segundo analistas — mui-
tas empresas costumam guardar esses
números a sete chaves.

As cervejarias investem pesadamen-
te na folia. A AmBev estará no carnaval
do Rio com o tradicional camarote da
Brahma e com a marca Skol, esta pre-
sente nos principais blocos cariocas e
em onze das treze quadras de escolas de
samba do Grupo Especial. É um dos
casos de mais de R$ 100 milhões de
investimentos, dizem os especialistas.
O camarote da Brahma, que terá es-
paços mostrando a influência da marca
nos países onde está presente, reduziu o
número de convidados de 1.500 por
noite para até 900. O gerente de Mar-
keting de Brahma, Alexandre Macedo,
diz que o motivo foi dar mais conforto.

Na típica guerra das cervejas no Sam-

bódromo, a Schincariol homenageia poe-
tas do Rio em seu camarote. A cervejaria,
patrocinadora oficial do desfile, terá 450
convidados por noite, e a expectativa é
aumentar em 25% o volume de venda da
cerveja Nova Schin, que é de cerca de
450 mil latas, no evento. Para Humberto
Cristofoletti, gerente de Marketing da
Schincariol, as ações no camarote e o
patrocínio do desfile são expressivos
meios de retorno em imagem. O mer-
cado calcula que o investimento total da
cervejaria este ano para o carnaval che-
gou a R$ 65 milhões.

A Unimed-Rio investiu R$ 5 milhões em
publicidade, ações institucionais, cama-
rote, sinalização e atendimento médico no
Sambódromo. Marcelo Giannublio, dire-
tor de Marketing da Unimed-Rio, diz que o
carnaval é uma das datas com ótimos
resultados para a visibilidade da marca.

A Cadbury Adams, fabricante da marca
Chiclets, patrocina a escola de samba
Estácio de Sá, que contará a história da
goma de mascar. A empresa lançou uma
edição especial de chicletes com ícones
do carnaval e investiu R$ 2 milhões em
ações ligadas à data. Já o Conselho No-
rueguês de Pesca no Brasil (CNP), res-
ponsável pela venda e pela divulgação do
bacalhau da Noruega, desembolsou R$ l, l
milhão no patrocínio da Imperatriz Leo-

poldinense, cujo enredo fala do peixe. O
conselho terá um espaço no Sambódro-
mo e fará eventos pré-carnavalescos. Se-
gundo Kari Gulbrandsen, chefe do CNP, o
carnaval é o melhor instrumento de co-
municação com milhares de pessoas.

A sueca Absolut, que fabrica a vodca de
mesmo nome, também escolheu o Rio
para lançar o sabor Absolut Ruby Red.
Além de promoções em praias e bares,
fará uma festa para oficializar o lança-
mento da bebida, que começa a ser ven-
dida no Rio na quinta-feira.

Tantos investimentos aumentam as
chances de trabalho. Segundo o vice-
presidente regional do Rio da Asso-
ciação Brasileira de Empresas de Ser-
viços Terceirizáveis e de Trabalho Tem-
porário (Asserttem), Adalberto Santos
Filho, foram criadas 2.500 vagas, au-
mento de 5% na comparação com 2006.
O motivo: expansão do crédito e da
formalidade. As vagas são para hotéis,
shoppings, bares e redes de fast-food.
Uma delas, o Bob's, terá 250 tempo-
rários no carnaval, 25% a mais do que
em 2006. Pesquisa feita pelo Instituto
Fecomércio-RJ com lojistas da Saara
mostra que mais de 42% esperam que o
faturamento de fevereiro seja maior que
o do mesmo mês de 2006, por causa da
revitalização do carnaval de rua.
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