
Grife famosa, Mangueira estuda o seu futuro  
Francisco Góes 
 
O celular de dona Chininha toca insistente em uma pequena sala do primeiro andar do Palácio 
do Samba, sede da Estação Primeira de Mangueira. Ela atende com voz baixa e pausada. É um 
funcionário querendo saber da vice-presidente da verde e rosa se ainda há fantasias à venda 
para o desfile da escola, no domingo. "Não sobrou nada", diz Chininha, apelido de Eli 
Gonçalves da Silva, neta de Saturnino Gonçalves, co-fundador da Mangueira em 28 de abril de 
1928.   
 
Desde o início de fevereiro não há mais fantasias disponíveis para desfilar pela Mangueira, 
apesar dos figurinos custarem entre R$ 600 e R$ 750 por pessoa. A procura por uma vaga 
entre os 4,5 mil componentes do carnaval da Mangueira é emblemática da tradição desta 
escola de samba, fundada no bairro homônimo onde moram cerca de 40 mil pessoas, na zona 
norte do Rio.   
 
Constituída juridicamente como Grêmio Recreativo Escola de Samba (GRES), assim como 
todas as suas concorrentes, a Mangueira é mais do que uma simples união de pessoas 
organizadas em torno do carnaval. Pode-se compará-la a uma empresa em fase de 
desenvolvimento, que busca profissionalizar a gestão. Tem mais de 300 funcionários com 
carteira assinada, mas no carnaval o número de colaboradores aumenta pois a escola contrata 
prestadores de serviços para desenvolver o desfile.   
 
Hoje o GRES Estação Primeira de Mangueira tem uma marca forte que ainda não foi licenciada, 
mas está protegida contra a cobiça alheia por registros no Instituto Nacional de Propriedade 
Industrial (INPI). Conta com diretoria eleita por quadro social de 5 mil pessoas, dos quais 1,3 
mil pagam, em dia, a mensalidade de R$ 10. A diretoria é integrada por presidente, vices e 
dez departamentos (administrativo, financeiro, social, médico, patrimônio, divulgação, 
harmonia, jurídico, cultural e feminino).   
 
A escola também tem conselho deliberativo e fiscal e um conselho superior que assessora a 
presidência. Chamado de Academia Mangueirense do Samba, este conselho é formado por 22 
"baluartes", pessoas com mais de 70 anos ou 30 anos de serviços prestados à escola. Neste 
ano, alguns baluartes fecharão o desfile da escola em um carro reproduzindo a Estação da Luz, 
de São Paulo, no qual também estarão seis imortais da Academia Brasileira de Letras (ABL).   
 
Na prática, a Mangueira funciona como uma entidade que opera em regime de associativismo, 
sem fins lucrativos, e com responsabilidade social. A tradição e seriedade da Mangueira fazem 
com que ela consiga patrocínios de grandes empresas para seus programas sociais na 
comunidade. A lista inclui Petrobras, Xerox, Eletrobrás, Icatu-Hartford, Brasilcap, Losango e 
Dannemann Siemsen. No total, a folha salarial da Mangueira com projetos sociais é de R$ 192 
mil por mês. Só de INSS a escola paga R$ 36 mil por mês.   
 
As empresas apóiam cursos profissionalizantes para jovens na quadra da Mangueira, onde a 
escola de samba faz os ensaios, aos sábados à noite, com público que pode chegar até seis mil 
pessoas. O ingresso custa R$ 20. A quadra, ampliada a partir da compra de uma casa vizinha 
pertencente ao primeiro sócio da escola, Chico Porrão, é moderna. Tem teto retrátil, camarotes 
e salão para convidados importantes com vidros especiais e ventiladores. Também há no local 
uma loja com os produtos da escola como chapéus e camisetas.   
 
Separada da quadra e do morro pela via do trem, funciona na comunidade a Vila Olímpica da 
Mangueira, inaugurada há 20 anos, em 1987, e que congrega atividades educacionais, sociais, 
médicas e esportivas, com apoio de empresas, do governo do Estado e da Prefeitura do Rio. O 
orgulho da Mangueira com seus projetos sociais está estampado na própria quadra, onde há 
fotos da visita que o ex-presidente dos Estados Unidos Bill Clinton fez à Vila Olímpica da 
comunidade, em 1997. Os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva, na campanha da primeira 
eleição, e Hugo Chávez, da Venezuela, também já estiveram na Mangueira. Chávez chegou 
cinco horas atrasado e fez um discurso longo, em espanhol, que poucos entenderam.   
 



"A Mangueira consegue trabalhar em várias frentes ao mesmo tempo e ter sucesso", diz 
Sandra Leis, advogada da Dannemann Siemsen, empresa que apóia o Camp Mangueira, 
projeto que prepara jovens para trabalhar em funções administrativas em escritórios. Sandra 
considera a Mangueira uma organização capaz de dar inveja a muita empresa. Mas na primeira 
metade da década de 90 a situação era completamente diferente.   
 
Sem ter uma administração estruturada, a Mangueira tinha dificuldades de captar recursos e 
afundou-se em dívidas que chegaram a superar R$ 1 milhão. A virada ocorreu a partir de 
1995, quando fundou-se o movimento Muda Mangueira, unindo um grande grupo de pessoas. 
Naquele ano assumiu a presidência Elmo José dos Santos, que, junto com baluartes da escola 
como dona Zica e dona Neuma, mãe de dona Chininha, viajaram o país atrás de empresas 
interessadas em apoiar uma nova fase da escola. Zica e Neuma já morreram.   
 
Os resultados começaram a aparecer. Em 1998, a Mangueira foi campeã do carnaval ao lado 
da Beija-Flor (no total a verde e rosa foi 18 vezes campeã do carnaval carioca, perdendo só 
para a Portela, com 21 títulos). Em 2001, Álvaro Luiz Caetano, o "Alvinho", assumiu a 
presidência na qual ficou até 2006. "A Mangueira que era administrada só com amor passou 
também a ser gerida com razão", diz Caetano.   
 
Em abril do ano passado, quando passou o cargo para o atual presidente, Percival Pires, a 
Mangueira tinha em caixa R$ 1,4 milhão. "Vai chegar um momento em que a Mangueira terá 
que contratar uma empresa para fazer a administração profissional da escola", prevê Caetano.   
 
Encerrados os desfiles deste ano, Pires pretende dar andamento à idéia de transformar a 
escola em fundação. "Está na hora de a Mangueira parar, pensar e chegar à conclusão que é 
melhor transformar o nosso grêmio em fundação", diz Pires, militar aposentado que assumiu a 
direção da escola, da qual foi presidente entre 1980 e 1983, em abril de 2006.   
 
Domiciano Noronha de Sá, sócio do escritório Atem & Remer Advogados e Consultores, afirma 
que uma eventual transformação da Mangueira em fundação traria benefícios fiscais que a 
escola não tem como grêmio recreativo. Neste carnaval a Mangueira captou R$ 300 mil via lei 
Rouanet com o Banco Itaú e fechou um projeto de R$ 270 mil com a Ambev utilizando 
incentivos fiscais de ICMS do Estado do Rio. Estas captações são importantes, mas 
representam apenas uma pequena parte do orçamento de R$ 6 milhões previsto pela escola 
para o carnaval 2007.   
 
A escola colocará na avenida dez carros alegóricos para apresentar o enredo "Minha pátria é 
minha língua, Mangueira meu grande amor. Meu samba vai ao Lácio e colhe a última flor". 
Homenagem à língua portuguesa, o carnaval da Mangueira vai para a avenida sem patrocínios. 
Do custo total do desfile, R$ 2,4 milhões serão cobertos pelo repasse feito pela Liga 
Independente das Escolas de Samba (Liesa). A diferença terá que ser paga com outras fontes, 
incluindo captação de recursos com incentivos fiscais.   
 

 
Leia mais: 
 
Rocinha trabalha para ser uma empresa S/A  
Janaina Vilella 
 
Após ter sido rebaixada para o grupo de acesso em 2006 - reflexo de um desfile cheio de 
percalços -, a escola de samba carioca Acadêmicos da Rocinha aposta num modelo de gestão 
empresarial para tentar voltar ao grupo especial no carnaval deste ano. De porte médio, a 
escola enfrenta dificuldades semelhantes às das micro e pequenas empresas brasileiras, com 
restrições orçamentárias, dívidas e poucos funcionários.   
 
Enquanto as escolas do grupo especial podem receber até R$ 3 milhões por ano em recursos 
repassados pela Liga das Escolas de Samba (Liesa), as do grupo de acesso contam com um 
orçamento de até R$ 300 mil para colocar o carnaval na avenida. Não estão incluídos na conta 
os recursos arrecadados nos ensaios nas quadras nem os patrocínios.   



 
O valor repassado pela Liesa depende da colocação da escola no ano anterior e se refere a um 
percentual da venda dos ingressos, a uma parte da cota da transmissão do desfile na televisão 
e a uma ajuda de custo da prefeitura.   
 
Com a volta ao grupo de acesso, em 2006, a escola azul, verde e branca teve que reduzir as 
projeções financeiras para o carnaval deste ano. O orçamento para o desfile caiu de R$ 4,5 
milhões em 2006 para R$ 2,2 milhões em 2007. A fim de levantar os recursos para dar vida ao 
enredo "Gigante mundo dos pequenos", a Rocinha desistiu de procurar um único investidor, 
como fazem escolas de enredo patrocinado, e resolveu adotar um sistema de cotas de 
patrocínio e apadrinhamento de alas. Assim, empresas e pessoas físicas podem colaborar. É o 
caso do Grupo Monteiro Aranha, que financiou as fantasias da comissão de frente, avaliadas 
em R$ 200 mil.   
 
As cotas de patrocínio variam de R$ 65 mil a R$ 300 mil. Pelo menos oito empresas já 
compraram cotas, como Ponto Frio, Pernod Ricard Brasil, Unimed, Vivo, Monteiro Aranha, 
Coca-Cola, Companhia Siderúrgica do Atlântico (CSA) e Nestlé, segundo a Rocinha. O Valor 
apurou que a maior cota, de R$ 300 mil, está sendo negociada com a Eletrobrás.   
 
A escola de samba da Rocinha nasceu há 19 anos na maior favela da América Latina, com 
cerca de 130 mil habitantes. Localizada no Morro Dois Irmãos, entre São Conrado e Gávea, 
pontos nobres da zona Sul do Rio, a escola resultou da fusão de três blocos carnavalescos. 
Morador de São Conrado desde 1962, o empresário Maurício Mattos, dono do camarote Rio 
Samba&Carnaval, um dos mais tradicionais da Marquês de Sapucaí, foi convidado para assumir 
a presidência da agremiação em 2003.   
 
Com dívidas de quase R$ 250 mil, a Rocinha estava a ponto de quebrar e figurava sempre nos 
últimos lugares nos desfiles, correndo o risco de ser rebaixada. A quadra de ensaios estava em 
péssimas condições e o barracão, praticamente abandonado.   
 
Mattos profissionalizou a gestão e adotou um modelo empresarial na Rocinha. Com a ajuda de 
colaboradores, quitou a dívida pendente e investiu R$ 1 milhão na reforma da quadra. 
Também desenvolveu um plano focado em projetos sócio-culturais, marketing e patrocínios.   
 
Os investimentos renderam frutos e já no segundo ano de gestão de Mattos, a escola foi 
campeã do grupo de acesso, conquistando uma vaga no grupo especial para o carnaval de 
2006. Mas um temporal castigou o Sambódromo na hora do desfile e arrastou a escola de 
volta para o grupo de acesso neste ano. Antes de 2006, a Rocinha tinha desfilado na elite do 
carnaval do Rio no distante ano de 1997.   
 
A rede de relacionamento com empresários ajudou Mattos a captar recursos para o carnaval e 
desenvolver projetos sociais. "Estamos recuperando os investimentos feitos no passado, mas 
um dia iremos à bolsa de valores, vamos virar uma S.A", brinca Mattos.   
 
A escola tem cerca de 10 funcionários com carteira assinada, mas contrata 300 pessoas antes 
do carnaval, como costureiras, escultores, marceneiros e cenógrafos. "Nossa escola tem uma 
marca forte, mundialmente conhecida. Quem nunca ouviu falar da Rocinha? Procuro mostrar 
isso ao mercado na hora de captar recursos".   
 
A receita de Mattos para dar competitividade à escola incluiu a formação de uma equipe de 
talentos do mundo do samba e dos negócios. Seguindo os moldes de uma empresa, a Rocinha 
conta hoje com sete diretorias ligadas diretamente à produção do carnaval (harmonia, 
eventos, velha guarda, ala das baianas, compositores, alas da comunidade e bateria) e outras 
quatro distribuídas pelas áreas financeira, de marketing e RH.   
 
Além do presidente há quatro vices. A diretoria da Rocinha é eleita a cada três anos pelos 110 
sócios fundadores e proprietários que integram o colégio eleitoral da escola. Mattos foi reeleito 
este ano para o segundo mandato.   
 



Além dos custos com o carnaval, a escola ainda desembolsa R$ 240 mil por ano para manter a 
quadra. Já os projetos sócio-culturais integram o programa "Qualificar", custeado por 
patrocínios captados por Mattos no Rio e em São Paulo. Estão previstas cinco oficinas, que já 
foram aprovadas pela Lei do ICMS - as empresas têm desconto do tributo ao financiar projetos 
culturais. São programas de capacitação em cenografia, brinquedos artesanais, música, com 
ênfase em percussão, e figurino. Cada projeto é patrocinado por uma empresa. A lista de 
parceiros inclui Petrobras, Pernod Ricard Brasil, Garoto e Ponto Frio.   
 
Mattos também desenvolveu uma gestão de comunicação que inclui boletins informativos, 
jornais e propaganda em pontos de ônibus. A idéia, segundo ele, é transformar a Rocinha em 
uma marca forte, que chame a atenção de empresários. "As escolas precisam aprender mais 
sobre a gestão do carnaval. Ele deixou de ser um mero espetáculo recreativo para se tornar a 
produção de grande espetáculo que envolve business", diz Mattos. 
   
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 15 fev. 2007. Tendências & Consumo, p. B12. 
 


