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Em 2002, a Marquês de Sa-
pucaí cantou “riscando o céu de 
vermelho, estende o tapete, lá 
vem meu Salgueiro” quando a 
escola passou pelo sambódromo 
carioca. Por trás daquele samba-
enredo estava um dos maiores 
cases de sucesso no casamento 
patrocínio-escola de samba. 

Naquele ano, a TAM, que 
investira mais de R$ 1,2 milhão 
no apoio, conseguiu relacionar 
o enredo da escola — O Sonho 
de Voar — com seu slogan, “O 
orgulho de ser brasileiro”. “O 
objetivo de marketing foi cum-
prido. A TAM tinha problemas 
para entrar no mercado carioca 
e ampliou seu horizonte dessa 
forma”, conta Carlos Perrone, 
atual sócio da Pepper e na época 
à frente da All-E, que negociou 
toda a parceria.

Ele está, de novo, na avenida. 
Para os desfi les de 2010, a Pe-
pper intermediou a negociação 
do Grupo Positivo com a Portela, 
que falará de inclusão social por 
meio de inclusão digital. “Acre-
dito que este seja o maior pro-
jeto multidisciplinar na historia 
do carnaval do Rio de Janeiro. 
Teremos propaganda, promo-

A ala dos patrocinados
No carnaval, anunciantes ligam suas marcas ao enredo das escolas
Renato Pezzotti

Para este ano, a Grande Rio 
pretende fazer uma homenagem 
aos 20 anos do Sambódromo 
carioca. Para tanto, conta com 
menções, em seu samba, a 
carnavalescos como Joãosinho 
Trinta, escolas como Salgueiro 
e personagens do samba, como 
Jamelão. E não deixa de lado 
o camarote da Brahma, identi-
fi cado como “o número 1”. “O 
samba faz enredo a todos esses 
personagens, e o camarote faz 
parte dessa história”, explica 
Joyce Ruiz, diretora de negócios 
do Banco de Eventos.

“A avenida fi ca exatamen-
te onde ficava a fábrica da 
Brahma. Nada mais justo que 
lembrar o primeiro camarote 
que foi criado na Sapucaí”, 
explica Marcel Marcondes, 
diretor de marketing da marca. 
“Não patrocinamos o enredo. 
Apenas mantivemos a relação 
comercial que já temos com a 
escola e fornecemos materiais 
para o carnavalesco”, completa. 
Mas a escola, em seu enredo, 
faz menção aos “guerreiros do 
carnaval” — utilizando o con-
ceito da última campanha de 
Brahma, criada pela Africa. (RP)

Camarote 
número 1

Trechos de sambas 
“patrocinados”

Beija-Flor/1998 
(Governo do Pará)

Lundu e siriá, marujada 
e vaquejada

Minha escola vem mostrar
O folclore que encanta

O Estado do Pará

Imperatriz Leopoldinense/2005 
(Câmara de Comércio 

da Dinamarca)
Da Dinamarca voou, foi além

Como um cisne altaneiro
Hans Christian Andersen

Beija-Flor/1999 
(Prefeitura de Araxá)

Araxá, Araxá...
Paraíso hospitaleiro, 

onde do alto
Se avista o sol primeiro

Para quem achava que em 
fevereiro o Rio de Janeiro só 
vivia de samba, o Rio Music Con-
ference vem provar o contrário. 
Marcado para acontecer entre os 
dias 10 e 16 — quando a cidade 
ferve com o feriado carnavalesco 
— o evento leva para a cidade não 
só festas de música eletrônica, 
mas também feira de negócios, 
palestras e workshops.

Realizada pela primeira vez 
no ano passado, a feira idealizada 
por Guilherme Borges, diretor da 
OSC Marketing — que organiza o 
Rio Music Conference em parce-
ria com a Directa, empresa espe-
cializada em eventos de música 
eletrônica — foi marcada junto 
com o carnaval propositalmente. 
“É uma época em que a cidade 
está preparada para receber 
muitos visitantes. Além disso, 

Rio vira capital do samba e da música eletrônica
exceto pelos dois dias de desfi le 
na Sapucaí, o carnaval é um 
evento diurno; portanto, durante 
a noite os turistas podem vir às 
nossas festas”, explica Borges.

A expectativa é receber mais 
de 20 mil pessoas, sendo 30% 
estrangeiros. “Podíamos ter fi cado 
em São Paulo, que tem um mer-
cado muito maior para a música 
eletrônica, mas o Rio reúne mais 
facilmente pessoas de todo o Brasil 
e do mundo” diz Borges, ao apon-
tar o RMC como o maior evento do 
gênero no hemisfério Sul. 

Realizado na Marina da Gló-
ria, o RMC conta com patrocínio 
de Skol Beats e do governo do 
Estado (através da Secretaria de 
Cultura), além de vodca Absolut, 
uísque Ballantine’s e espumante 
Mumm. “Os expositores também 
são investidores, pois pagam pelo 

espaço. Além disso, alguns painéis 
são pagos pelas próprias empresas 
que apresentarão as palestras” 
explica o organizador. 

É o caso da escola Point 
Blank, da Inglaterra, que no 
dia 11 comandará a palestra 
Masterização e Mixagem by 
Point Blank. Os organizadores 
já contam com 33 expositores 
confi rmados entre agências de 
DJs, boates, fabricantes de equi-
pamentos e veículos de mídia 
especializada, como as revistas 
DJ Sound e DJ Mag. 

Além da feira de negócios, o Rio 
Music Conference também terá o 
espaço The Music, onde DJs se 
apresentarão durante cinco noites, 
além de uma área de convivência 
chamada Village. Mais de 15 DJs 
também tocarão neste espaço, fa-
zendo um “esquenta” para a noite. 

O público contará ainda com o Skol 
Beats Disco Bar e o restaurante 
00 Cozinha Contemporânea, que 
preparou um cardápio exclusivo 
para a ocasião. 

A ideia de realizar um evento 
deste porte surgiu a partir da 
análise dos números do mercado 
de música eletrônica. Segundo 
dados da OSC, este segmento 
mobilizou no Brasil um públi-
co de 4,5 milhões de pessoas 
no último ano e arrecadou em 
ingressos, alimentos e bebidas, 
o equivalente a quase R$ 400 
milhões. Grandes marcas, como 
TIM, Peugeot, Red Bull, Nokia, 
Havaianas, Vivo, Oi, Puma, Die-
sel, Skol e Adidas, ligam seu 
nome à música eletrônica, com 
investimentos que chegam a R$ 
105 milhões. 

Rayane Marcolino

“A Beija-Flor é um ótimo exemplo 
desse encaixe”, aponta.

Neste ano, a escola de Nilópolis 
falará do cinquentenário da funda-
ção de Brasília. Por isso, recebeu 
cerca de R$ 3 milhões do governo 
do Distrito Federal, justamente na 
época em que explodia o escândalo 
do mensalão do DEM. Mas o apoio 
havia sido defi nido bem antes disso, 
em maio. Na época, o presidente da 
escola, Farid Abrão David, afi rmou 
que “um grande desfi le não se faz 
com menos de R$ 20 milhões” — 
o valor real deve girar entre R$ 6 
milhões e R$ 8 milhões.

Atravessando o samba
A paulistana Rosas de Ouro 

não teve a mesma sorte da 
Portela. A escola foi obrigada a 
modifi car o nome do enredo e 
parte de seu samba para o des-
fi le deste ano, por solicitação da 
Rede Globo. De Cacau é Show, 
o enredo se transformou em 
Cacau: Um Grão Precioso que 
Virou Chocolate, Sem Dúvida, 
se Transformou no Melhor Pre-
sente”. A palavra “chegou”, por 
sua vez, vai substituir o “show” 
no refrão da agremiação. 

Segundo a emissora, “está pre-
visto no contrato mantido entre a 
Rede Globo e a Liga das Escolas 
de Samba que não é permitido a 
realização de propaganda e ações 
de merchandising, em caráter 
explícito ou disfarçado, durante 
os desfi les de carnaval”. Quando 
acontecem casos assim, eles são 

levados ao conhecimento da 
presidência da Liga, que “avalia e 
toma as medidas necessárias para 
o cumprimento contratual”.

O enredo estava defi nido desde 
maio do ano passado. Já o samba 
foi escolhido em setembro. É fácil 
remeter tanto o enredo quando 
a letra à Cacau Show, marca de 
chocolates que conta com mais 750 
lojas franqueadas espalhadas pelo 
País. Segundo Angelina Basílio, 
presidente da escola, o enredo, 
inclusive, foi baseado no livro O Ca-
cau é Show, de Alexandre Tadeu da 
Costa, presidente da companhia.

Segundo a empresa, a marca é 
apenas apoiadora e terá uma ala 
especial. O desfi le pretende contar 
a história do fruto do cacaueiro, 
que já foi bebida, moeda e que nos 
tempos modernos passou a ser 
utilizado no chocolate, tal como 
o conhecemos (ler mais sobre 
carnaval na página 22).

Beija-Flor venceu em 2008 com enredo patrocinado 
pela prefeitura de Macapá e governo do Amapá 

ção, marketing de incentivo, 
marketing de relacionamento, 
ações digitais, branding e PR”, 
explica. 

O Positivo também é cotista 
oficial da Liga das Escolas de 
Samba do Rio (Liesa) e estará no 
sambódromo como computador 
ofi cial do carnaval deste ano. “É 
um projeto com grande aderência 
à marca por termos sido uma das 
empresas que mais colaborou 
com a inclusão digital no País”, 
diz César Aymoré, diretor de 
marketing da companhia, adian-
tando que a parceria com a es-
cola continua depois da folia. “Já 
doamos 20 computadores para a 
escola e pretendemos continuar 
com o projeto social”, fi naliza. 

Partido alto
O Positivo também está na letra 

do samba da escola. A canção ven-
cedora foi alterada — a frase “faz 
da criança inspiração, pro futuro 
da nação” se transformou em “faz 
da criança um cidadão, positivo pra 

nação”. A alteração foi feita antes 
de a letra ofi cial ser publicada pela 
editora da Liga. “Tenho 20 anos de 
samba corporativo e sei que com 
cultura popular não se brinca. Em 
nenhum momento houve contrato 
ou pressão para a mudança da 
letra”, reitera Perrone.

“Alguma alteração forçada 
pode criar antipatia. Certos temas 
não rendem grandes obras, o que 
leva o samba a possuir versos 
mais pobres e cheios de lugares-
comuns”, explica Alberto Mussa, 
que acaba de lançar, ao lado de 
Luiz Antonio Simas, o livro Samba 
de Enredo: História e Arte pela 
Editora Civilização Brasileira, para 
o qual diz ter consultado 1.324 
sambas de todos os tempos.

“O samba-enredo é uma nar-
rativa épica, com características 
próprias. O máximo que acredito 
em patrocínios é do ponto de vista 
turístico”, diz o escritor. Mussa cita 
poucos exemplos em que acredita 
que o patrocínio encaixou-se per-
feitamente na letra (ver quadro). 

Leia matéria completa em: 
www.mmonline.com.br/mini/
enredos_patrocinados

Leia matéria completa em: 
www.mmonline.com.br/mini/
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