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É festa no interior, nas capitais e nos caixas das empresas, prefeituras e da hotelaria. Santo 
Antônio, São João e São Pedro são os padroeiros da movimentação econômica e dos 
investimentos em marketing das marcas que querem ganhar novos públicos ou se consolidar 
nas festas juninas. Algumas cidades do Nordeste como Caruaru, em Pernambuco, e Campina 
Grande, na Paraíba, descobriram que trazer os artistas nacionais, incentivar os festivais de 
quadrilhas estilizadas ou mesmo o tradicional forró pé-de-serra, e divulgar tudo na mídia com 
um tempero de cultura regional, fermenta um mercado que cresce no ritmo do aumento do 
poder de compra dos brasileiros e do acesso a novos bens e serviços. Sergipe e o interior da 
Bahia também entraram na dança.  
 
A concentração de festas que duram todo o mês de junho e têm seu ponto alto no São João, 
dia 24, feriado estadual em Pernambuco, cria públicos gigantescos: 1,5 milhão de pessoas são 
esperadas em Caruaru; 300 mil turistas (incluindo os que ficam em casas de parentes e 
amigos) em Sergipe e outros 1,5 milhão de pessoas em Campina Grande. O investimento 
oficial dos governos estaduais e das prefeituras também é significativo: Pernambuco destinará 
R$ 15 milhões a 97 municípios que festejam o São João no Estado, enquanto Sergipe 
repassará R$ 11 milhões para as festas em 26 cidades.  
 
Isso sem contar os investimentos próprios das prefeituras que crescem e atraem 
patrocinadores de peso na mesma proporção que o público de suas festas. Em Caruaru, a festa 
dura de 31 de maio a 28 de junho e vai custar cerca de R$ 6 milhões para a prefeitura, mas 
metade da despesa já está garantida com a venda de patrocínios. São 26 patrocinadores, 
entre eles a Ambev, com a marca Skol, Mastercard, a Pernoid Ricard com o Ron Montilla e até 
chocolate entrou no cardápio pela ação promocional da Kraft Foods para o Sonho de Valsa. 
Dando sentido ao slogam das mil e uma utilidades, encontramos até Bom Bril como 
patrocinador do São João de Caruaru, sem contar órgãos oficiais como a Eletrobrás, o Banco 
do Nordeste, a Caixa Econômica Federal e o Ministério do Turismo.  
 
Para o gerente de produto da Skol, Guilherme Pãnella, a estratégia é aproximar-se do público 
por meio dos seus ícones regionais. "Queremos associar nossa marca a um ícone local muito 
forte, a venda vem como conseqüência", afirma. Mesmo com forte presença em todas as 
regiões do País, a Skol, este ano, foi a escolhida da companhia para conquistar o consumidor 
no São João com latas especiais, alusivas às festas juninas em Caruaru, Recife, Patos (PB), 
Campina Grande e Aracaju, com o Forró Cajú promovido pela prefeitura. Nas cinco cidades, 
serão distribuídas cinco milhões de latas decoradas com sanfonas e que podem virar peça de 
colecionadores. Na Bahia, a Skol vai para festas em 51 cidades do interior, região onde a 
empresa detém 32,7% de participação. No Nordeste, a participação da Skol é de 32,7% com 
bons índices em Pernambuco (35,1%); Paraíba (35,4%); Sergipe (30,7%) e Bahia (38,1%).  
 
Já a Pernoid Ricard decidiu focar no São João de Caruaru com a Casa Teatcher’s, um espaço 
vip para promover o uísque a convidados, e a Caravela Montilla, a réplica de uma caravela 
instalada no Pátio do Forró onde circulam, em média, 40 mil pessoas por dia. Os investimentos 
chegam a R$ 3 milhões, dos quais R$ 2 milhões vão para o retorno, depois de dois anos de 
ausência, do pirata do Ron Montilla. A retomada reforça a Piradrilha, a "drilha" do Montilla - 
uma quadrilha que agrega artistas de TV como Henry Castelli e sai ao som de forró elétrico, 
reunindo cerca de 30 mil pessoas. O modelo é o dos blocos do carnaval da Bahia e inclui até a 
venda de abadás, cordão de isolamento e dois trios elétricos. A gerente de produto do Ron 
Montilla, Débora Caig, afirma que a ação visa consolidar a marca que já detém 93% de 
participação de mercado no Nordeste. "O retorno é muito mais de imagem que de volume de 
vendas", revela a executiva. A ativação no Pátio do Forró, segundo ela, é muito interativa. As 
pessoas brincam com atividades típicas das festas juninas na Caravela Montilla que leva o 
tema "o sertão vai virar mar" - uma alusão à campanha de praia da bebida.  
 
No encontro da Federação Nacional das Agências de Propaganda (Fenapro), realizado no 
Recife, na semana passada, os publicitários relataram casos em que seus clientes tiveram 



aumentos de retorno e de rentabilidade a partir de investimentos em campanhas regionais, 
inclusive com a contratação de agências locais que já conhecem os públicos-alvo.  
 
Para o presidente da Fenapro, Ricardo Nabhan, o crescimento da massa salarial e a 
incorporação ao mercado de novos consumidores, nas diferentes regiões do País, aumentou a 
demanda por produtos, o que repercutiu na comunicação local.  
 
Turismo e mídia  
 
As festas juninas ganham ainda mais peso com a movimentação turística. O governo de 
Pernambuco, por exemplo, investiu R$ 1,1 milhão na campanha de divulgação do São João em 
mídia nacional. Com a ação, o secretário de Turismo de Pernambuco, Sílvio Costa, aposta no 
cumprimento da meta de interiorizar o turismo, valorizando os atrativos culturais de todas as 
regiões do Estado. "Com as festas de junho, devemos atingir entre 95% e 100% de ocupação 
hoteleira", afirma, prevendo a chegada de 300 mil turistas, o que representa um crescimento 
entre 5% e 6% sobre 2007.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 18 jun. 2008, Comunicação, p. C6. 
 


