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As multinacionais voltaram a cair no samba e abriram os caixas para fazer parte do carnaval 
brasileiro. A Cadbury Adams, do grupo Cadbury Schweppes, estreou na festa carioca com 
patrocínio de R$ 2 milhões à escola de samba Estácio de Sá, que reeditou o enredo "O tititi do 
sapoti", de 1987, que fala sobre a história da goma de mascar. "A empresa já patrocinou trios 
elétricos e fez ações em camarotes nos carnavais anteriores de Salvador. No Rio é a primeira 
vez", diz Marcel Sacco, diretor de marketing da Cadbury Adams.   
 
Além do patrocínio à escola, a empresa lançou uma linha extra de goma de mascar, com a 
marca "O tititi do sapoti", que foi vendida nas praças do Rio, São Paulo, Paraná e Curitiba. "A 
meta era encerrar a venda no fim de fevereiro, mas o produto se esgotou", diz. Para ele, a 
participação no carnaval dá visibilidade à marca, eleva vendas e ajuda na fidelização.   
 
Neste ano, a francesa Nestlé, que investiu R$ 2,5 milhões no desfile da Grande Rio em 2005, 
mudou a estratégia. Ganhou licitação para a venda de sorvetes com exclusividade no carnaval 
do Rio. A empresa também instalou um painel no sambódromo e montou duas lojas, que 
venderam, além de sorvetes, outros alimentos da marca. A empresa foi ainda responsável pelo 
café da manhã oferecido no camarote da Brahma.   
 
Segundo Mário Castelar, diretor de comunicação e serviços de marketing da Nestlé, a 
participação nos desfiles valoriza a marca e ajuda a gerar negócios. "É uma oportunidade para 
o 'networking'. A empresa fornece ingressos para os camarotes para alguns empresários e, 
muitas vezes, os negócios se iniciam ali", diz. Segundo a Nestlé, o investimento está incluído 
na verba de marketing para este ano, de R$ 350 milhões. Em Salvador, a empresa também 
patrocinou o Camarote Expresso 2222 e o camarote de Daniela Mercury.   
 
A organização do evento do desfile carioca também contou com investimento estrangeiro. A 
venda de ingressos e controle de foliões foi realizada pela Dimep/GPS, do grupo Dimep, que 
fez parceria com a francesa Irec - líder na Europa em gestão de fluxo de visitantes. Segundo 
Josué Dimas Pimenta, presidente da Dimep/GPS, a empresa investiu R$ 900 mil em 
equipamentos para o evento, que neste ano terá um sistema de controle de público 
informatizado.   
 
Em Salvador, as multinacionais investem no carnaval para aumentar sua identificação com o 
público nordestino. Em sua estréia na festa, A Kraft Foods utilizou o carnaval de Salvador 
aproveitou para fazer o pré-lançamento do Sonho de Valsa Trufa nas regiões Norte e Nordeste. 
"Viemos para entender o carnaval, para detectar oportunidades de participação em outros 
anos", disse Andréa Nascimento, gerente de marketing da Kraft Foods Brasil no Nordeste.   
 
A participação na folia de Salvador é mais um desdobramento da decisão da companhia de 
criar uma unidade de negócios dedicada ao mercado nordestino. Sem revelar o investimento, a 
Kraft patrocinou o Espaço Cultural Casa dos Praieiros e o Bloco Balada, ambos comandados 
pela banda Jammil e Uma Noites.   
 
A Ford repetiu neste ano a produção de uma série especial do Fiesta e do Ecosport 
comercializada durante o carnaval. Entre outros artigos, a série "Camaleão" tem capa de 
estepe, molduras laterais e um logotipo que identificam a banda Chiclete com Banana, uma 
das mais importantes de Salvador. A festa baiana é a única da qual a montadora participa.   
 
Uma das motivações é aproximar a Ford do consumidor baiano, diz Antonio Baltar, gerente 
geral de marketing da Ford. A companhia investe no carnaval desde a inauguração de sua 
planta de Camaçari, há sete anos. "Nosso ´market share´ no Brasil é de 12%, 12,5%, mas em 
Salvador fica entre 18% e 20%", diz.   
 
No Recife, as multinacionais usam o patrocínio ao carnaval como uma forma de mostrar sua 
brasilidade aos consumidores. "Os nordestinos valorizam mais aquilo que faz parte da cultura 
local", afirmou Fábio Gianetti, gerente de marketing regional da Elma Chips. Por isso, a 



fabricante de petiscos passou a participar do Galo da Madrugada, festa que reúne mais de 1 
milhão de pessoas.   
 
No sábado, um carro coberto com capacidade 120 pessoas acompanhou todo o percurso do 
Galo. Além disso, a companhia patrocinou um dos pólos de folia montado pela prefeitura. O 
resultado é positivo. "Constatamos em pesquisas anteriores que o consumidor passa a encarar 
a marca como algo mais próximo dele", diz.   
 
Neste ano, mais um motivo levou os patrocinadores a reforçarem seus investimentos no 
Carnaval pernambucano: a comemoração dos cem anos do frevo.   
 
A italiana TIM montou um camarote no Galo da Madrugada e aproveitou para criar diversas 
ações envolvendo o frevo. Foi criado, por exemplo, um cartão de crédito comemorativo para 
telefones pré-pagos. "O fato de estar relacionado ao frevo faz as vendas crescerem porque o 
pernambucano tem orgulho da sua cultura", explica Sérgio Falcão, gerente de marketing da 
TIM Nordeste.   
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 21 fev. 2007. Tendências & Consumo, p. B3. 
 


