


Só o desfile do Grupo Especial das escolas de samba do Rio de Janeiro deve 
movimentar R$ 1,2 bilhão neste ano, em uma festa que tem muito espaço para crescer 

VERÓNICA GOYZUETA, DE SÃO PAULO 

I magine escolher Nilópolis como 
destino de suas próximas férias. 
O pacote de quatro dias inclui hos

pedagem em um hotel fazenda, banhos 
nas melhores cachoeiras fluminenses, 
trilhas no Parque Nacional de Gerici-
nó e visitas à Escola de Samba Beija 
Flor de Nilópolis, assistindo a shows de 
sambistas, conhecendo os processos de 
confecção de fantasias, conversando 
com membros da velha guarda e respi
rando a cultura do Carnaval. Fazer um 
parque temático do samba pode ser um 
sacrilégio para tradicionalistas, mas 
quem estuda e trabalha na área consi
dera um modelo a seguir para desbra
var parte do potencial de um mercado 
que deve movimentar, neste ano, R$ 1,2 
bilhão apenas com o desfile das escolas 
do Grupo Especial do Rio de Janeiro. 

A criação de um parque temático 
do samba foi uma ideia que surgiu de 
Sergio Sessim, prefeito de Nilópolis, ao 
perceber que a Beija Flor é a principal 
atração e umas das maiores fontes de 
renda do município. O Bairro de M a 
dureira, por exemplo, é outro local com 
potencial temático. Ele é o berço de três 
escolas de samba - a Portela, a Impera
triz Leopoldinense e a Tradição , e já 
se está desenhando um projeto para a 
criação de um sambódromo popular no 
local, que leva a assinatura do designer 
austríaco Hans Donner, criador de v i 
nhetas do Carnaval para a Rede Globo, 
casado com uma das musas da festa. 
"Precisamos identificar o que existe e 
aproveitar seu potencial", diz Luiz Car
los Prestes Filho, principal pesquisador 
brasileiro da economia do Carnaval. 

Autor e coordenador do estudo "A 
Cadeia Produtiva da Economia do Car
naval", Prestes Filho é o primeiro a ana
lisar academicamente os números do 
Carnaval do Rio. Em 2000, quando ini
ciou a pesquisa, no Núcleo de Estudos 
de Economia da Cultura da PUC-Rio, o 
Carnaval envolvia gastos de R$ 416 mi
lhões. Em 2006, último ano registrado, 
esse número chegou a RS 685 milhões e 
gerou 246,5 m i l postos de trabalho por 
mês, com a mobilização de 470,3 m i l 
trabalhadores. Para este ano, estima-se 
que a festa movimentará R$ 1,2 bilhão. 
Esses valores referem-se apenas ao 
desfile das escolas de samba do Grupo 
Especial e não contabilizam trabalhos 
especializados. Entre eles, há o das arte
sãs de Barra Mansa, que produzem cer
ca de 40 milhões de bordados por ano: 
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52% para as escolas do Rio, 26% para 
as agremiações paulistas, e o restante 
para o exterior. O negócio gera cerca de 
R$ 52 milhões anuais, equivalentes a 
4,5% do PIB do município, e vem de uma 
atividade quase sempre informal, em 
que a evasão fiscal é recorrente. "Temos 
de estudar as profissões do Carnaval, o 
serralheiro, o maquiador etc. Não temos 
planejamento dessas atividades, que 
hoje, são muito empíricas", diz Prestes. 
"Precisamos pensar quantos operários 
devem ser preparados para oferecer 
serviço qualificado, assim como se faz 
na indústria, mas não temos política de 
Estado para isso", diz o pesquisador. 

ENORME POTENCIAL 
O Carnaval tem outros dados e cifras 
que impressionam, como o da venda de 
ingressos. Abertas em janeiro, elas re
gistraram o recorde de 32 minutos para 
esgotar os 12.190 ingressos de arqui
bancadas especiais e cadeiras individu
ais, para cada dia de desfile na Sapucaí. 
Isso sem contar os camarotes, que so
mem na mão de cervejarias, bancos e 
multinacionais. Bem como o patrocínio 
do tema dos sambas-enredos, negó
cio que já atraiu até Hugo Chávez. Em 
2006, o presidente venezuelano apoiou 
a escola de samba Vi la Isabel, campeã 
naquele ano, levando o tema Simon 
Bolívar ao Sambódromo. A ordem dos 
especialistas e o desejo das autoridades 
é aproveitar esse sucesso e profissio

nalizar o setor, para que ele gere ainda 
mais recursos. As possibilidades são 
infinitas e incluem desde patrocínios, 
direitos de imagem e de transmissão de 
TV a novos investimentos em turismo 
e nas profissões do Carnaval. 

Contrariamente ao modelo temá
tico, que chama de turismo Cancún, 
o consultor e escritor de livros de ges
tão Ricardo Neves diz que é necessário 
aproveitar as características do Car
naval como um evento espontâneo, 
que, na sua visão, atrai um turista que 
busca uma experiência de viagem, e 
não um modelo pasteurizado. "Há um 
novo filão, que não é o que está na tela 
da Globo. É <S Carnaval do exército das 
formigas empreendedoras, que deixa 
para trás um Carnaval pago apenas 
por grandes patrocinadores, em uma 
perspectiva que esses patrocinadores 
não dominam. É o resgate de uma festa 

verdadeiramente popular", diz Neves, 
que é folião em blocos de rua do Rio. 

"O Brasil não comercializa, não de
senvolve e não aproveita o Carnaval 
como negócio, como também não faz 
com o futebol", diz o consultor Fernan
do Prestes M a i a , que preside o Instituto 
Pensamento Nacional de Bases Empre
sariais (IPNBE), uma entidade que tem, 
entre outros fins, a formulação de pro
jetos de longo prazo para o país. Maia 
vê oportunidades de negócio em áreas 
alheias ao Carnaval, como alimentação 
e bebidas, brindes e acessórios, mas 
também acha que os negócios da festa 
não precisariam ser sazonais e restritos 
ao verão. O empresário cita o caso de 
palestras em que a escola de samba 
é estudada como modelo de gestão. E 
quem melhor para dar uma palestra 
que os próprios membros da escola? -
um filão que elas ainda não exploram. 
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A empresa Aliante, especializada 
em eventos para executivos, foi uma das 
que colocaram esse bloco na rua. A ideia 
não é nova. O economista austríaco-
americano Peter Drucker chegou a pro
por a escola de samba como modelo de 
planejamento, em uma das suas visitas 
ao Brasil. O pacote da Aliante "Escola de 
Samba Corporativa" é oferecido para 
ensinar tópicos como motivação, ge
renciamento de projetos, disciplina e 
espírito de equipe. 

A MARCA DO CARNAVAL 
De fato, são as empresas as que melhor 
têm se beneficiado do potencial da festa 
brasileira. "Quem mais tem aproveitado 
isso, em termos de marca, é a Brahma, 
com seu famoso camarote na Sapucaí", 
diz Eduardo Tomiya, especialista em 
marcas e diretor geral da consultoria 
BrandAnalytics. Mas ela não está só. 
Para este ano, por exemplo, Nova Schin, 
Itaú e Petrobras já garantiram seu lugar 
como patrocinadores oficiais do Car
naval de Salvador, na Bahia, pagando, 
cada uma cerca de R$ 3,1 milhões. Se
gundo o Salvador Turismo, órgão do 
governo baiano, mais de 200 empresas 
disputam espaço nessa festa. 

A cervejaria Ambev, dona da Brahma, 
considera o Carnaval um dos seus prin
cipais investimentos de marketing, 
junto do futebol e das festas juninas. E 
o camarote, que já tem 19 anos de Sapu
caí, é apenas um ponto na sua rede de 
investimentos. A empresa venceu, com 
a marca Antarctica, a licitação da Pre
feitura do Rio para ser a patrocinadora 
oficial do Carnaval de rua da cidade. "É 
uma prova de como o poder público po-

de dar estrutura ao Carnaval 
sem tirar a espontaneidade. 

Com urna licitação, parceiros 
oferecem a estrutura e ajudam 

no orçamento público", diz Thiago 
Ely, gerente de Plataforma de Eventos 
da Ambev. A empresa investirá R$ 5 
milhões para instalar 4 m i l banhei

ros químicos, pagar as diárias de 500 
controladores de trânsito, 80 diárias de 
UTIs móveis e espalhar sua marca pela 
cidade, em galhardetes de sinalização, 
guias de blocos e na decoração da Ave
nida Rio Branco. 

A empresa espalha, também, suas 
marcas nos carnavais de Salvador, Re
cife e Olinda e não desiste do investi
mento - ao contrário, cresce 
ano a ano, mais que a inflação, 
ou seja, mais de 5%, diz Ely, 
como única pista. "Como con
tinuamos investindo, pode se 
presumir que é um bom negó
cio", diz o executivo, que tem 
visto um crescimento na pro
fissionalização do Carnaval. 
Ely orgulha-se da ousadia que 
a marca teve há cinco anos, 
quando levou o DJ FatBoy Slim 
para um trio elétrico, em Sal
vador. Para ele, o desafio do 
Carnaval é ousar. 

Mas, se as grandes marcas 
exploram o Carnaval, por que 
não fazer dele u m a grande 
marca? "Por trás da marca Por
tela, Beija Flor, Mangueira, há 
um valor específico. Temos de 
pensar em propriedade inte
lectual e Carnaval, garantin
do a sustentabilidade deste", 
diz o pesquisador, que calcu
lou que, apenas com a passa
gem das escolas na Sapucaí, 
cantando dez sambas-enredo, 
são movimentados R$ 7 mi
lhões em direitos autorais. "A 
marca do Carnaval precisa ser 
trabalhada, deixar de ser um 
calendário. É necessário posi
cionar o Carnaval do Rio como 
uma marca forte", concorda 
Tomiya, da BrandAnalytics. 

Para Prestes Filho, o espaço de cres
cimento de negócios para o Carnaval 
se concentra em marcas, patentes, pro
priedade intelectual e inovação tecno
lógica, porque áreas como alimentação, 
serviços e hospedagem chegam a um 
ponto de estabilidade em que não é mais 
possível crescer. Na opinião do pesqui
sador, os latino-americanos não sabem 
fazer gestão de marca nem de direitos 
autorais, diferentemente dos países do 
primeiro mundo, que basearam sua eco
nomia nesses quesitos. "A Petrobras é a 
9ª empresa do mundo, mas não é uma 
marca conhecida", afirma. 

E existe melhor marca do que aque
la sinônimo de alegria e de festa? 
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Fonte: América Economia, São Paulo, n. 384, p. 28-31, fev. 2010.




