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O carnaval é a época que tradicionalmente lojas de roupas e adereços aproveitam para lançar 
modas com o objetivo de faturar um pouco mais. Pensando em aproveitar essa época de festa, 
estabelecimentos que normalmente não são associados à folia, sambódromo e blocos de 
carnaval, como a livraria Arlequim e a cervejaria Devassa, criaram ações para atrair novos 
consumidores. O campo é promissor. Segundo a Associação Brasileira de Agências de Viagens 
do Rio de Janeiro (Abav-RJ), a venda de pacotes turísticos para o carnaval carioca cresceu 
15% em relação ao ano passado e a prefeitura do Rio de Janeiro estima que 2,6 milhões de 
turistas visitarão a cidade nesse verão. 
 
A cervejaria de grife Devassa, que produz seus produtos artesanalmente, criou a campanha 
Malandragem Devassa para premiar o melhor samba em caixinha de fósforos. Os interessados 
em concorrer ao prêmio de R$ 3 mil em cupons de consumo em qualquer franquia do Brasil 
devem criar um samba que utilize a caixinha de fósforo como instrumento, gravar em vídeo, 
manda-lo para o Youtube e se cadastrar no site da campanha (cujo endereço é 
http://www.malandragemdevassa.com.br/). Os 15 sambas mais votados pelos internautas 
ganharão kits exclusivos, compostos de camisinha, caixinha de fósforos e camisa estilo 
malandro. 
 
"Queremos construir e consolidar a nossa marca no mercado. Por isso planejamos ao longo do 
ano as ações que serão realizadas no ano seguinte e, dentro de um calendário de 
acontecimentos nacionais, o carnaval me parece uma boa oportunidade de criar simpatia. 
Algumas ações, como vender um novo petisco nas lojas, são planejadas para aumentar o valor 
do consumo em períodos de baixa demanda, que não é o caso do carnaval", diz o gerente de 
marketing da rede, Mareio Mello. 
 
MALANDRAGEM. Por isso, a Devassa pesquisou sobre a cultura do carnaval até definir um 
tema para a campanha: o malandro carioca. A premiação e ambientação das lojas foi pensada 
a partir dessa popular figura carnavalesca. Além de estar presente nos kits que serão 
premiados, a tradicional camisa listrada e o chapéu Panamá também estão presentes no 
vestuário dos funcionários da cervejaria. Mello acredita que o símbolo do malandro carioca já 
está no imaginário popular brasileiro e os clientes das lojas de outros estados irão aceitar 
facilmente a campanha. "Apesar do malandro ser carioca, as pessoas reconhecem que é uma 
brincadeira, um jogo conceituai em cima do carnaval", diz. 
 
A campanha está usando mídias sociais como twitter (na qual ocorrem promoções diárias, 
orkut, facebook, blog e youtube para trabalhar na divulgação da campanha. Jogos americanos, 
displays de mesa, mídia de banheiro também estão sendo utilizados para promoção de baixo 
custo. A cervejaria está apostando que essas ações irão gerar um boca-a-bo-ca exponencial e 
atrair grande quantidade de participantes. Por causa dessa estratégia, os vídeos poderão ser 
cadastrados até quase um mês depois do carnaval (15 de março). 
 
Durante o carnaval, as vendas de toda a rede são 15% maiores, informou Mello. Com a 
campanha ele espera que esse ano as vendas cresçam 20% neste período em relação à média 
dos meses anteriores. '"Esta expectativa explica-se por uma campanha de marketing criativa 
que nos diferencia da concorrência, além das previsões de setores como o turismo que espera 
crescer 15% em relação ao ano anterior, o que impacta diretamente o nosso negócio", conclui. 
Fernando Guilhon, um dos sócios da Arlequim, localizada no prédio histórico do Paço Imperial 
(construído no século XVIII o imóvel chegou a ser residência da família real portuguesa), conta 
que a loja seleciona livros, discos e firmes para serem vendidos à pesquisadores, estudiosos, 
músicos e escritores. O sócio reconhece que o carnaval é importante para a cidade pela 
economia que movimenta, mas também acredita que a folia tenha perdido um pouco do 
charme dos tempos áureos nas composições e nos instrumentistas. 
 
"Á nossa idéia é chamar atenção do pessoal para a boa música do carnaval, para as 
marchinhas dos anos 1930 e 1940, que foi a época da grande música brasileira. Isso começou 
quando percebemos os resultados gerados pela seção de tango que criamos. Vimos que 



quando se investe em coisas hoje esquecidas, o resultado é fantástico. O próximo estilo de 
música a ser abordado será a portuguesa. Em abril, pode ser a vez do chorinho", explica. 
 
MARCHINHAS. Ele conta que a ação pode ser beneficiada com a crescente popularização dos 
blocos carnavalescos, que procuram valorizar a cultura carioca tocando antigas marchinhas e 
sambas de renomados compositores. "O Rio está revitalizando esse carnaval alegre pelo qual 
ficou conhecido", afirma. A promoção durará até o fim de fevereiro. A empresa ainda está 
ajustando os estoques dos produtos da ação, pois, de acordo com Guilhon, a maioria das 
gravadoras fica fora de operação no começo do ano. 
 
Para ajudar na divulgação, a Arlequim contratou uma assessoria de comunicação e tem 
enviado mailings para os clientes cadastrados. Entre os produtos em destaque estão "Carlos 
Vergara: Rio de Janeiro 1972/1976", um ensaio fotográfico sobre o carnaval e o livro 
"Almanaque de carnaval", do historiador André Diniz. Já o disco "Meu carnaval Brasil", com 14 
músicas de Lamartine Babo a Braguinha, é acompanhado por um livro de mesmo 
nome.Também foram criadas novidades gastronômicas inspiradas na folia para o bistrô da 
Arlequim. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 10 fev. 2010, Seudinheiro, p. B-14.   


