
Pesquisa aponta desperdício nas escolas de samba 
Martha San Juan França 
 
Sebrae do Rio alerta para a falta de sustentabilidade das agremiações e defende maior 
profissionalização do desfile 
 
Já dizia a composição de Tom Jobim e Vinícius de Moraes: "A gente trabalha o ano inteiro/Por 
um momento de sonho, pra fazer a fantasia/ De rei ou de pirata ou jardineira/Pra tudo se 
acabar na quarta-feira". É o que constata, sob um ponto de vista administrativo e financeiro 
Heliana Marinho, gerente da área de economia criativa do Sebrae do Rio de Janeiro. Ela 
coordena um estudo, realizado desde o ano passado, sobre o carnaval do Rio, com foco nas 
escolas de samba e na economia em torno do Sambódromo. 
 
Os resultados ainda preliminares indicam que o carnaval é uma festa deficitária na área 
econômica e insustentável do ponto de vista ambiental. "As escolas de samba têm um 
processo de produção do carnaval que não obedece as linhas mínimas de gestão de qualidade, 
cadeia de fornecedores, critérios de financiamento e de estoques", afirma Heliana. 
 
Um dos principais problemas das escolas, segundo a pesquisadora, é o desperdício gerado com 
o desmonte da festa. "Mais de 80% dos gastos das escolas são com insumos como produção 
de alegorias e fantasias, além de infraestrutura, que dificilmente são reaproveitados no ano 
seguinte", diz Heliana. "A sustentabilidade ambiental não é trabalhada no principal espetáculo 
do planeta." 
 
Desperdício 
 
Segundo a pesquisadora do Sebrae, muitos materiais reutilizáveis, como látex e isopor, são 
desperdiçados. As fantasias são abandonadas na avenida após o uso ou levadas para casa 
como recordação. Como são pesadas e ocupam espaço, não sobrevivem no armário. Mesmo 
quando, no desmonte, algumas peças são encaminhadas para escolas menores ou à rede de 
ensino, o desperdício é grande. 
 
O estudo do Sebrae defende um melhor planejamento de trabalho das escolas de samba, a 
começar pela qualificação de mão-de-obra para o desmonte do desfile. Em seguida, um estudo 
mais aprofundado sobre materiais como tecidos, garrafas PET, bambu e papel reciclável, de 
modo a serem aproveitados como fonte de renda. "É preciso implantar uma nova cultura na 
festa porque se trata de um empreendimento extremamente caro", afirma. 
 
Profissionalização 
 
Estimativas do Sebrae revelam que as 12 escolas de samba do Grupo Especial investem cerca 
de R$ 4 milhões no carnaval, sendo que quase a metade do dinheiro vem do governo 
municipal. O cálculo não leva em conta os recursos aplicados nas escolas do Grupo de Acesso 
A, na infraestrutura do Sambódromo e nos recursos humanos deslocados para o local. 
 
Boa parte desse dinheiro não é reinvestido na escola e se perde nos gastos do desfile. Para 
Heliana Marinho, é preciso profissionalizar a festa e incentivar a criação de empregos formais 
para que o carnaval se torne um negócio durante o ano inteiro e sirva como fonte de renda 
regular para "aquela gente empenhada em construir a ilusão", lembrando outro samba (de 
Martinho da Vila) e uma homenagem às costureiras, bordadeiras, desenhistas, figurinistas que 
fazem o desfile. 
 
Embora seja difícil calcular o número de empregos gerados durante o carnaval, devido à 
informalidade, o Sebrae estima que as escolas contratem pelo menos 5 mil pessoas entre 
agosto e fevereiro. A maioria não tem formação profissional e estudou menos de doze anos. 
 
Boa parte desses autônomos informais poderia se inscrever como microempreendedores 
individuais, com inscrição na Previdência Social e a possibilidade de ter comprovante de renda. 



A vantagem, além de possibilitar mais renda e segurança, também é significativa para as 
escolas. "Depois dos desfiles, esses profissionais se dispersam e suas habilidades se perdem", 
diz Heliana. "A cada ano é preciso começar a organização tudo de novo como um tapete de 
Penélope. Falta nesses casos o bom e velho planejamento."  
 

 

 
 

 
 

Novos Tempos 
 
Projeto da Petrobras busca qualificação de mão de obra 
 
Uma exceção entre as principais escolas de samba do Rio de Janeiro, a Vila Isabel iniciou no 
ano passado uma experiência patrocinada pela Petrobras destinada a tornar mais permanente 
o negócio do carnaval. Trata-se do projeto Comunidade Unida - Aprende, Trabalha e Desfila 
Feliz.  
 
"No último desfile, nós conseguimos um retorno de boa parte das fantasias", afirma Delma 
Barbosa, diretora de projetos e eventos da escola. 
 
 "Plumas, bordados, tecidos foram reaproveitados, tingidos, refeitos por nossas costureiras. 
 



"O objetivo do projeto era atender 500 pessoas, mas acabou formando 725 jovens em cursos 
de confecção de alegorias, adereços, desmonte, reciclagem de material, corte e costura, além 
de palestras e oficinas sobre cidadania. 
 
"Muitos foram aproveitados pela própria escola e todas as nossas fantasias este ano contaram 
com a participação dos alunos", diz Delma. 
 
A Petrobras executa experiência semelhante na Rocinha, Mangueira, Salgueiro, Portela e Beija-
Flor. "É um caminho para a profissionalização das pessoas envolvidas no carnaval", afirma 
Janice Dias, gerente de programas sociais da empresa. "Por enquanto, o problema é maior que 
a solução", referindo-se ao hábito arraigado dos foliões de largarem as fantasias em qualquer 
lugar, em vez de devolver para reciclagem. Ela defende a profissionalização de toda a festa 
que poderá atrair mais visitantes e, em conseqüência, mais turismo e dinheiro para todos. 
 
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 11 fev. 2010, Primeiro Caderno, p. 18-19. 


