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A crise econômica também está atrás do trio elétrico. A verba do patrocínio oficial do Carnaval 
de Salvador caiu 32% com relação a 2008. Este ano, o consórcio Tudo/OCP só conseguiu 
captar R$ 5,5 milhões com a venda de três cotas masters, ao valor de R$ 1,84 milhão cada, 
para as marcas Itaú, NovaSchin e Nextel. A meta era R$ 9,3 milhões, o que representaria um 
crescimento de 15% com relação ao resultado anterior. As empresas de bebidas - que 
patrocinam os principais carnavais do País - haviam afirmado, anteriormente, que mantiveram 
ou teriam aumentando o valor gasto neste ano.  
 
"Sofremos o efeito da crise", explica o Maurício Magalhães, presidente da Tudo, braço de 
entretenimento do Grupo ABC, que tem no comando o publicitário Nizan Guanaes. A Tudo, em 
parceria com a baiana OCP, ganhou, em 2007, a licitação promovida pela prefeitura de 
Salvador, para a comercialização dos espaços publicitários durante a festa por dois anos, com 
direito a 20% do arrecadado. Em 2008, o consórcio chegou a triplicar a receita do patrocínio 
oficial. Este ano, no entanto, a crise atrapalhou os planos de expansão. "Até setembro, 
algumas montadoras de automóveis manifestaram interesse em patrocinar o maior carnaval 
do mundo, mas, com o agravamento da crise, desistiram", lamenta Magalhães.  
 
O arrecadado com o patrocínio oficial só corresponde a 18,3% do orçamento de R$ 30 milhões 
para este ano, divulgado pela prefeitura. O presidente da Saltur - empresa pública responsável 
pela organização do carnaval - Cláudio Tinoco diz que a verba publicitária somada a outras 
receitas de taxas e tributos e mais o repasse de R$ 2,3 milhões do governo estadual só 
chegam a R$ 13,3 milhões.  
 
"A diferença é coberta com recursos do tesouro, mas precisamos dar sustentabilidade ao 
carnaval". Ele já planeja novas ações para aumentar a atratividade mercadológica da festa "No 
ano que vem uma nova licitação será realizada para a comercialização dos espaços públicos".  
 
Tradicional patrocinadora da festa baiana, a Petrobras, este ano, preferiu ser mais 
parcimoniosa. Reduziu em 72,7% os investimentos. Se, em 2008, o aporte foi de R$ 5,5 
milhões - distribuídos em patrocínio oficial, montagem de camarote institucional e apoio a 
blocos afros -, este ano é de R$ 1,2 milhão. A opção da companhia foi patrocinar sete blocos 
baianos de matriz africana no carnaval de Salvador em 2009. Segundo o gerente regional de 
comunicação institucional Darcles Andrade, o objetivo da empresa é preservar a tradição 
histórica da cultura negra na Bahia, contribuindo para o resgate dos valores dessas entidades.  
 
A rede de varejo Insinuante, que sempre participou do carnaval como marca oficial e 
patrocinando blocos e camarotes, está preferindo investir na grande liquidação que vai 
promover em suas lojas na quarta-feira de cinzas. Esse é o tema dos vários outdoors que 
espalhou pela cidade. Na festa mesmo a marca só aparecerá de maneira discreta nos três 
blocos da banda Asa de Águia, por sinal, os únicos que anunciaram a venda de todos os 
abadás uma semana antes do início da folia, marcada para hoje.  
 
O bloco Camaleão, que tem forte apelo de vendas e é puxado pela banda Chiclete com 
Banana, a sete dias do carnaval só havia esgotado a venda dos três mil abadás de domingo, 
sobrando ainda exemplares para a segunda e terça-feira. A queda na velocidade de vendas é 
admitida como sendo conseqüência da crise pelo diretor da Central do Carnaval, Joaquim Nery, 
que comercializa 10 camarotes e 27 blocos. Ele, no entanto, afirma que a decisão de compra 
de boa parte dos foliões se dá às vésperas da festa.  
 
Chiclete com propaganda  
 
Se a decisão de compra de blocos e camarotes pode ser movida pelo impulso e, como diz Bell, 
da Chiclete com Banana, pela euforia da festa, o patrocínio requer racionalidade para o 
planejamento e estratégia. A Credicard, por sua vez, escolheu o carnaval de Salvador para 
concentrar seus investimentos. "É o melhor do Brasil e reforça nosso pilar de entretenimento", 
justifica a diretora-executiva de marketing da administradora de cartões de crédito, Paula 



Cardoso. Sem falar em cifras, Paula diz que o 9° ano de participação da Credicard na festa 
baiana tem um incremento de 30% nos recursos empregados em ações que vão desde o 
patrocínio master dos blocos puxados pela banda Chiclete com Banana, Camaleão, Nana 
Banana e Voa-Voa, mídia, ações promocionais e marketing de experiência.  
 
A executiva destaca a banda Chiclete com Banana como importante agente de popularização 
da marca, por isso já fechou o contrato para o ano que vem. Segundo ela, de 2007 para 2008, 
a lembrança da marca Credicard cresceu 10% no segmento de cartões de crédito. Umas das 
ações que vai reforçar a lembrança da marca durante o carnaval deste ano é um jingle-canção. 
Ele cita o slogan "O melhor da vida passa aqui" e será cantado pelo Chiclete com Banana em 
suas apresentações nos blocos.  
 
O carnaval baiano não funciona apenas para reforço de marca. Aumenta as vendas também. 
Pelo menos é o que espera a Ford. Para isso, a montadora também aposta na popularidade do 
Chiclete com Banana. Para incrementar as vendas do Ecosport, que, segundo o Promo - Centro 
Internacional de Negócios da Bahia, não teve nenhuma unidade exportada em janeiro, lançou 
o concurso "Eu quero um Ecosport com a Guitarra do Bell". Os interessados em participar 
precisam ir às concessionárias, fazer um test-driver com o carro e preencher os cupons, 
dizendo o que faria no maior carnaval do mundo para conseguir o carro dos seus sonhos e a 
guitarra do ídolo. A promoção vai até 20 de abril. A expectativa é de incremento nas vendas do 
modelo.  
 
A superestrutura que se construiu no carnaval de Salvador exigiu a profissionalização dos 
diversos segmentos integrantes desse grande negócio do entretenimento. "A lógica do 
mercado está presente na festa", diz o economista Paulo Miguez. Os trios elétricos são hoje 
montados em cima de carretas com sofisticados e potentes sistemas de som. Além de palco 
para a apresentação dos artistas, funcionam como outdoor ambulante para as marcas que 
patrocinam blocos onde milhares de pessoas dançam ao som da música baiana. Grandes 
grupos do segmento de bares e restaurantes se especializam neste tipo de atendimento e 
também faturam na festa em parcerias com os blocos.  
 
De acordo com o diretor da Abrasel, Luiz Henrique do Amaral, o movimento dos seis mil bares 
e restaurantes da cidade cresce 30% no período que antecede e termina a festa. Há ainda o 
mercado de camarotes, estruturas fixas montadas ao longo dos circuitos da folia. Além de 
serem locais para assistir ao carnaval de perto, são utilizados por várias empresas em ações 
de marketing de relacionamento.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 19 fev. 2009, Empresas & Negócios, p. C10. 


