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Dentro de sua proposta de reformular o curso de administração e torná-lo focado em gestão 
do entretenimento, a partir do segundo semestre, a Escola Superior de Propaganda e 
Marketing do Rio de Janeiro inicia, a partir deste Carnaval, uma ampla pesquisa sobre a 
economia do Carnaval. A ideia é passar um ano, - até o Carnaval de 2012 - pesquisando toda 
a cadeia produtiva que envolve o evento, estudando escolas de samba (de todos os grupos, 
inclusive as menores), os blocos de rua e os bailes. 
 
Nos últimos três anos, a ESPM vinha pesquisando para a Riotur o perfil dos turistas que 
frequentavam o Carnaval, procurando avaliar sua satisfação com os serviços durante a festa. A 
pesquisa prosseguirá e será feita mais uma vez este ano, sendo ampliada para os bailes de 
Carnaval, que voltam com força, promovidos com o apoio de patrocinadores como o Grupo 
Schincariol e sua marca Devassa. 
 
Carlos Alberto Messeder Pereira, professor da ESPM-Rio, explicou que a intenção é que o 
Núcleo de Entretenimento do curso de administração da ESPM se dedique a pesquisas diversas 
no segmento, que se estenderão também para a moda, teatro e as artes visuais, por exemplo. 
No caso do Carnaval, o interesse está em principalmente entender todos os atores envolvidos 
ria construção da folia - entre comunidades, ONGs, patrocinadores, valores e volumes 
envolvidos e como essa cadeia contribui para o PIB do Estado movimentar sua economia, 
gerando empregos, por exemplo. 
 
"Existe uma troca muito enriquecedora entre as escolas de samba mais ricas e as mais pobres, 
por exemplo. O Carnaval é uma das atividades econômicas e culturais que vamos pesquisar 
para entender o setor do entretenimento", disse Messeder. O professor João Figueiredo, 
coordenador do Núcleo de Entretenimento da ESPM, declarou que usará os próprios alunos 
para realizar boa parte da pesquisa. Entre os projetos em andamento também está o de 
realizar um estudo de caso na Unidos da Tijuca, a partir do carnavalesco Paulo Barros. 
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