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Antes mesmo de o Carnaval chegar os blocos já estão na avenida: pelo menos os publicitários. 
Além de a indústria da bebida investir em anúncios temáticos, a folia também serve para as 
empresas "estreitarem" relações - como se diz no jargão marqueteiro - com seus 
consumidores por meio de patrocínio a festas de Carnaval. E, segundo as companhias, a 
"crise" não é motivo para arrefecer os investimentos.  
 
O verão representa 30% da produção anual da indústria cervejeira, e os dois meses de pico de 
consumo são as festas de final de ano e as pagãs. O setor de bebidas é um dos que mais 
investem em publicidade no País. Em 2007, foram R$ 843,3 milhões, segundo a publicação 
Agências e Anunciantes, do Grupo Meio & Mensagem. Para este Carnaval, enquanto algumas 
empresas "congelam" os valores investidos em relação a 2008 - tanto no patrocínio das festas 
ou na publicidade - outras aumentam até 25%.  
 
Investimento reforçado  
 
Com a liderança no mercado carioca, a Antarctica está apoiando, neste ano, 33 blocos de rua e 
seis escolas de samba no Rio de Janeiro. Segundo Ricardo Azevedo, gerente de setor da 
Antarctica, o investimento aumentou 25% em 2009, "acompanhando o crescimento do 
Carnaval do Rio". A marca foi uma das poucas a elevar o valor empregado.  
 
Além do patrocínio, a cerveja também investiu quase 100% mais em mídia neste ano - em 
2008 "estava tímido", segundo Azevedo. A empresa, no entanto, não revela os investimentos. 
Os anúncios, que já estão no ar, promovem o Carnaval de rua e incluem programetes que 
mostram o funcionamento de uma escola de samba. Os clientes da marca no estado também 
podem comprar latas com a embalagem alusiva à festa.  
 
O Grupo Schincariol está presente nos dois maiores carnavais do Brasil: Rio de Janeiro e 
Salvador. A indústria está investindo valor semelhante ao de 2008: R$ 50 milhões, que 
incluem a presença nestes dois eventos, na transmissão do Carnaval carioca pela televisão e 
também em ações nas praias, durante o período. Este é o nono ano em que a marca investe 
na Bahia e o sexto no Rio.  
 
"A cerveja Nova Schin nasceu com o conceito de alegria, jovialidade, de ser democrática. E 
isso tem a ver com o Carnaval", afirma Marcel Sacco, diretor de marketing do grupo.  
 
Ele lembra que o período é o de concentração de multidões e, portanto, de alto consumo. O 
investimento no Rio se justifica pela visibilidade nacional.  
 
Latas temáticas  
 
Além dos patrocínios, a indústria está com três latas temáticas - no ano passado foi apenas 
uma, nacional: uma para a Bahia, outra para Pernambuco - onde patrocina a festa de Bezerros 
e uma de abrangência nacional, ações nas principais praias do País e mídia (que começou 
ontem e vai até o fim do mês, incluindo TV, rádio, internet e externa).  
 
A liderança em regiões também determina as ações da Brahma e Skol. Principal cerveja 
consumida em São Paulo, a Brahma patrocina pelo terceiro ano consecutivo o Carnaval da 
capital - já no Rio de Janeiro é o 19° ano com camarote. A forte presença no Nordeste faz com 
que a Skol patrocine os carnavais de Recife e Olinda, incluindo o Galo da Madrugada, além de 
30 trios elétricos em Salvador. No Nordeste serão 14 milhões de latas temáticas, das quais 3 
milhões destinadas à folia pernambucana e o restante para a baiana.  
 
Os investimentos das duas marcas continuam os mesmos do ano passado. "O Carnaval ajuda 
a gente a consolidar a liderança e é um momento importante de consumo. Ele nos aproxima 
do consumidor", diz Sandro Bassilli, diretor de eventos da Ambev.  
 



Em São Paulo, a marca está indiretamente presente por meio do Camarote Bar Brahma. "O 
plano de patrocínio já está fechado para os próximos três anos", diz Caire Aoas, diretor da BB 
House, organizadora do camarote. Aproveitando o "Ano da França no Brasil", a Pernod Ricard 
Brasil está com ações no Carnaval carioca. "É a primeira vez e isso ocorre por causa do Ano da 
França no Brasil", explica Bruno Correa, gerente do grupo do segmento de Luxo da Pernod 
Ricard Brasil. Assim, a marca de champagne Moam Cordon Rouge patrocina a vinda do Mouling 
Rouge para o Brasil - o grupo de dança estará presente no desfile da Grande Rio e também se 
apresentará em um baile de máscara (Bal Masqué, no Hotel Sofitel, no Rio de Janeiro). As 
ações de patrocínio são divididas com outras duas marcas do grupo: as vodcas Absolut e 
Orloff. Correa diz que o investimento é em imagem de marca e a escolha do Rio se deve à 
importância turística.  
 
Força nordestina  
 
Já a marca Montilla, do mesmo grupo, patrocina pelo 16° ano seguido a folia em Pernambuco, 
investindo R$ 2,5 milhões. Entre as ações estão cantores como Elba Ramalho, Toni Garrido e 
Geraldinho em um trio elétrico.  
 
Eric Sampers, gerente de grupo do segmento tradicional da Pernod Ricard Brasil, explica que, 
como a maior parte das vendas da marca ocorrem no Nordeste, as ações se concentram nesta 
região. "Conseguimos isso (o volume de vendas) por meio de uma aproximação com o 
consumidor de lá", diz. Além do Carnaval, a marca patrocina também as festas de São João.  
 
Sampers diz que, neste ano, a marca não patrocina o Carnaval de Olinda - apenas o Galo da 
Madrugada no Recife - mas que, apesar disso, o investimento é 15% superior porque aplicou 
um volume maior em mídia. Entre as ações estão campanhas nos principais três estados para 
a marca: Ceará, Pernambuco e Paraíba. 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 9 fev. 2009, Empresas & Negócios, p. C8. 


