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No embalo do samba-enredo "Voilà, Caxias! Liberté, egalité, fraternité. Merci beaucoup, Brésil! 
Não tem de quê!", multinacionais francesas fecharam neste ano o maior patrocínio a uma 
escola de samba carioca para abrir o ano do França no Brasil. As cifras estão sendo mantidas 
em segredo, mas há estimativas de que cerca de R$ 8 milhões foram investidos na 
Acadêmicos do Grande Rio, escola de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.   
 
Dezesseis multinacionais francesas aportaram recursos generosos, por meio da Lei Rouanet, 
de incentivo fiscal. A escola contou ainda com apoio de outras duas multinacionais e 
patrocínios do governo francês, da Câmara de Comércio França-Brasil e da prefeitura de Nice. 
"Tivemos a sorte de vendermos as cotas cedo, antes da crise começar. É o maior patrocínio da 
história do carnaval carioca", diz o diretor comercial da rede de móveis e decoração Tok e 
Stok, Alexis de Vaulx, um dos idealizadores do patrocínio dos franceses à Grande Rio. No início 
do ano, ele se reuniu com o presidente do banco Société Générale e vice-presidente da 
Câmara de Comércio França-Brasil, François Dossa, que fez a ligação com os executivos com o 
apoio do cônsul da França no Rio, Hugues Goisbault.   
 
Dossa é apaixonado pelo carnaval desde que chegou ao Brasil. Já desfilou 30 vezes no 
sambódromo carioca e neste ano sairá na Grande Rio e na Mangueira. "Tive a ideia por causa 
do ano da França no Brasil. Procurei outras escolas, mas decidimos fechar com a Grande Rio 
depois que soube do camarote no sambódromo, o que é importante para clientes e 
fornecedores".   
 
Antes mesmo do desfile, por causa dos ensaios e eventos prévios da escola, Dossa fechou dois 
contratos do banco com a Helibrás e a Turbomeca, empresas que também patrocinam a escola 
de samba. "É muito raro ter tantas empresas em torno de uma escola e isso criou 
relacionamento profissional entre os participantes, com oportunidades de negócio", diz Dossa.   
 
No camarote, para 600 convidados, além das celebridades da TV que sempre desfilam pela 
escola, são esperados executivos das patrocinadoras. Mas também estará por lá Christian 
Estrossi, prefeito de Nice, cidade que tem o maior carnaval da França e que terá um carro 
alegórico na escola.   
 
As cotas de patrocínio variam de R$ 300 mil a R$ 3 milhões por empresa. Um dos maiores 
patrocinadores, o grupo Essilor, dona das lentes multifocais Varilux, investiu R$ 700 mil e terá 
direito a carro alegórico. "Decidimos apoiar porque a Varilux faz 50 anos este ano, foi uma 
invenção francesa e houve essa coincidência com o ano da França no Brasil", diz o presidente 
da Essilor no Brasil, Thomas Bayer. "O Brasil é um mercado muito bom pois a tendência é de 
envelhecimento da população", disse.   
 
Para o presidente da Altran para as Américas, Patrick Douga, o evento é uma forma de dar 
visibilidade no Brasil e no exterior ao grupo. Grande multinacional, com faturamento mundial 
de US$ 3 bilhões, a Altran está há dois anos no Brasil e trabalha com outras multinacionais em 
consultoria, pesquisa e tecnologia a diversos ramos, como petróleo e gás, aviação, automotivo, 
telecomunicações e defesa. "O Brasil continua precisando de investimento em tecnologia para 
modernizar a economia", diz Douga, que vai levar clientes como convidados ao camarote.   
 
A maior cota de patrocínio veio do grupo GDF-Suez, envolvido na construção da hidrelétrica de 
Jirau, um dos maiores investimentos do setor de energia em andamento no país. O carnaval 
da Grande Rio traz ainda 44 dançarinas da casa de espetáculos Moulin Rouge.   
 
O grupo francês veio com recursos próprios, apenas ganhou a estada no Hotel Sofitel. A 
aposta é que como o carnaval brasileiro é transmitido em todo mundo, esta será uma forma 
de divulgar ainda mais o Moulin Rouge. O grupo sairá em carro alegórico montado para as 
dançarinas de cancã.   
 



O Moulin Rouge ganhou apoio da multinacional de bebidas Pernod Ricard, por meio da marca 
de champanhe Mumm Cordon Rouge e se apresenta no baile de máscaras Bal Masqué, no 
hotel Sofitel, na semana que vem.   
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 20, 21, 22, 23 e 24 fev. 2009, Empresas & 
Tecnologia, p. B8. 


