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O grande show é na rua
Carnaval de Salvador e Recife mexe com anunciantes e mostra que crise passa longe do Nordeste
Renato Pezzotti

Mais de 2 milhões de pessoas. 
Este é o público que estará nas 
ruas de Salvador durante os seis 
dias do carnaval, que na cidade 
começa oficialmente nesta quin-
ta-feira, 19. Com investimentos 
do governo municipal que che-
gam a R$ 30 milhões, a festa 
deste ano terá como tema “O 
coração do mundo bate aqui” e 
homenageará os grupos afoxés.

Itaú, Nextel e Nova Schin 
são os patrocinadores oficiais da 
prefeitura, com investimentos 
que giram em torno de R$ 1,85 
milhão cada, negociados pela 
parceria público-privada forma-
da pelo consórcio Tudo/OC0P. 

“Todas as grandes cidades do 
mundo se relacionam com gran-
des patrocinadores e grandes 
eventos, como em um tripé. As 
marcas, assim, ficam a serviço da 
festa, e a festa, a serviço das mar-
cas”, analisa Maurício Magalhães, 
presidente da Tudo. “Com esse 
patrocínio oficial, existe uma co-
erência de planejamento. E esses 
anunciantes passam a oferecer a 
festa ao público, são patrocinado-
res máster da cidade e não só do 
evento”, complementa.

A marca de cerveja do Grupo 
Schincariol estará no carnaval 
pelo nono ano consecutivo, e 
o Itaú o patrocina oficialmente 
pela segunda vez consecutiva 
como parte de seu projeto de 
valorização da cultura nacional. 
Já a Nextel faz sua estréia, mas 

Bloco reúne 1,5 milhão de pessoas
O Carnaval Multicultural 2009 

de Recife conta com patrocínio 
institucional de Caixa Econômica 
Federal, Companhia Hidro Elé-
trica do São Francisco (Chesf), 
governo federal e governo de 
Pernambuco, além do apoio 
de Skol e LG. O evento terá 
cerca de 370 apresentações 
até a quarta-feira de Cinzas, 
25. A festa tem suas peculia-
ridades porque, ao contrário 
do que acontece em Salva-
dor, todas as troças e blocos 
são gratuitos e se espalham 
pela cidade inteira, em nada 
menos do que 16 diferentes 
“pólos de animação”. Por 
conta disso, são muitos os 
anunciantes que multiplicam 
seus patrocínios.

A Pernod Ricard, por 
exemplo, investe alto no car-
naval de Pernambuco. Com 

cina outros 15 trios.
Por falar em trio, a 

cantora Ivete Sangalo 
fará a estréia oficial do 
Demolidor 3, novo carro 
de som que consumiu 
investimento de R$ 2,5 
milhões, desenvolvido 
pela MB Produções em 
parceria com o grupo 
Caco de Telha. Ricardo 
Martins, vice-presiden-
te da Caco, anuncia 
incremento de cerca 
de 40% na geração de 
negócios para este ano. 
Isso deve movimentar 
aproximadamente R$ 
8,5 milhões para todo 
o grupo, que tem um 
casting de mais de dez 
artistas, incluindo Ivete.

Outro destaque é 
o apoio da Credicard 

ao grupo Chiclete com Banana, 
comandado por Bell Marques. A 
bandeira estará nos blocos Ca-
maleão, Nana Banana e Voa-Voa 
até 2010. O destaque deste ano 
foi a criação de uma música, O 
Melhor da Vida Passa por Aqui, 
adaptada por Marques e que será 
cantada nos trios.

E na janela! 
Muitos camarotes se es-

palham pelos circuitos, mas a 
Avenida Oceânica, no Barra/
Ondina, concentra os princi-
pais. Alguns são apenas para 

convidados, como o de Daniela 
Mercury, em parceria com a re-
vista Contigo, e o Expresso 2222, 
de Flora Gil, financiados pelos 
anunciantes. O Expresso, com 
o tema 11 Anos de Folia, terá 
o apoio de Bradesco e Gillette 
(patrocinadores máster), além 
de Telefônica, Vivo, Terra, LG, 
Coca-Cola, cerveja Sol, Shop-
ping Iguatemi e Natura. Já o de 
Daniela conta com as mesmas 
marcas há três anos: Always, 
Chevrolet, Havaianas, Itaú, 
Nextel e Seda. “É muito difícil 
mantermos os mesmos anun-
ciantes — prova que estamos 
no caminho certo”, diz Cláudia 
Giudice, publisher da Contigo. 

Outro dos principais espa-
ços é o Salvador 2009, assinado 
pela Premium Entretenimento. 
Com investimentos em torno 
de R$ 6,5 milhões, o camarote 
tem parceiros como Bradesco, 
Shopping Iguatemi, Pernod 
Ricard, Schincariol, Souza Cruz 
e Trident, além de um lounge 
especial da revista Wish Report, 
que contará com apoio de mar-
cas premium como Mont Blanc, 
Cartier, Givenchi e Swarovski.

Já o Planeta Othon Revista 
Quem, quase no final da avenida, 
tem patrocínio de Renault, cer-
veja Sol, Havaianas e O Boticário, 
além do apoio de Batavo, Nokia, 
Ponto Frio e Shopping Iguatemi, 
com cerca de R$ 4 milhões de 
investimentos.

de forma especial: o 
apoio faz parte da co-
municação que marca 
a chegada da operado-
ra à Bahia ainda nesta 
semana. “O carnaval, 
pela sua grandiosidade, 
é uma oportunidade 
perfeita para mostrar 
a marca”, diz Maurício 
di Roberto, diretor de 
novos negócios da ope-
radora.

A cobertura oficial 
da festa baiana ficará 
a cargo da TV Ban-
deirantes — com pa-
trocínio de Coca-Cola, 
Unilever, Bradesco, 
UOL e Ambev —, da 
Band FM, da Revista 
Caras e do portal Terra.

Na folia
Os anunciantes também pul-

verizam seus investimentos a 
blocos e camarotes nos dois 
principais circuitos da cidade: 
Dodô (Barra/Ondina) e Osmar 
(Campo Grande). O Itaú, por 
exemplo, aposta em blocos 
tradicionais, como Ilê Aiyê, Tim-
balada e Araketu, além de ser 
patrocinador do Bloco da Barra, 
que sai pela primeira vez com 
Claudia Leitte no comando. 

As marcas de cerveja dão um 
espetáculo à parte. A Nova Schin 
é patrocinadora do bloco Filhos 
de Gandhy, que comemora 60 

anos em 2009, e do Olodum, que 
festeja seu 30o aniversário, além 
de outros 13 trios que estarão 
nos circuitos. A Skol lançará em 
Salvador sua nova plataforma 
jovem, denominada Skol Folia. 
“Isso é apenas a consolidação do 
que a gente vem fazendo há al-
gum tempo. Uma chancela nova, 
um selo que pretende utilizar o 
carnaval para reforçar que a Skol 
é a marca que está presente o ano 
todo com o axé”, afirma Thiago 
Zanettini, gerente de eventos 
da Ambev. A marca ainda tem 
seu bloco-proprietário e patro-

aporte de R$ 2,5 milhões (15% 
acima do anunciado em 2008), 
neste ano a empresa se apóia na 
valorização da cultura do Estado 
e muda um pouco de estratégia: 

vai deixar as celebridades de lado 
e apostará em músicos de peso. 
“Precisamos estar junto do con-
sumidor nesse momento festivo. 
E essa será nossa linha em todos 

os eventos do ano”, conta Eric 
Sampers, gerente de bebidas 
tradicionais da companhia.

Para isso, o rum Montilla 
levará aos participantes do Galo 

da Madrugada — conside-
rado o maior do mundo por 
reunir mais de 1,5 milhão 
de pessoas nas ruas da ca-
pital pernambucana — um 
encontro inédito entre Elba 
Ramalho, Toni Garrido e 
Geraldinho Lins.

Já a Skol, que em 2009 
estará em cerca de 80 blo-
cos, comemora seu patrocí-
nio ao Galo. “Essa é a coro-
ação do grande movimento 
que começou há dois anos”, 
lembra Zanettini. O bloco, 
que sai na manhã de sába-
do, 21, movimenta diversos 
camarotes em seu trajeto, 
além de organizar o seu de 

forma oficial pela primeira vez, 
em 30 anos, com patrocínio da 
aguardente Pitú, além da marca 
da Ambev e de Montilla.

Um dos principais espaços é 
o Downtown no Galo, realizado 
nos últimos sete anos. Para a 
edição 2009, os organizadores 
contam com patrocínio de Bacar-
di, Grant’s, Skol, Smirnoff Ice e 
Faculdade Maurício de Nassau.

O uísque Teacher’s, também 
da Pernod, aposta no frevo. Dois 
carros próprios da marca terão 
a cantora Nena Queiroga como 
atração. O destaque é a sua cam-
panha de mídia, com os títulos 
“Só mesmo o carnaval para colo-
car um escocês na folia” e “Feliz 
ano-novo”, brincando com o fato 
de que muita gente considera 
que o ano só começa depois do 
carnaval. As peças são assina-
das pela Salles Chemistri. (RP)
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Galo da Madrugada: maior bloco do mundo promove encontro inédito entre cantores populares 
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