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O Carnaval de Salvador tem atraído cada vez mais foliões e, consequentemente, também mais 
marcas interessadas em estar perto do consumidor nesse momento de descontração. “Os 
camarotes superbem estruturados tornaram possível a vinda de celebridades para o Carnaval 
de Salvador. Tanto que hoje as principais revistas do tema mantêm camarotes. Isso deu 
visibilidade”, explicou Joaquim Nery Filho, sócio-diretor da Central do Carnaval, empresa 
responsável por blocos como Camaleão e Nana Banana. Segundo o sócio-diretor da empresa, a 
festa da capital baiana atrai 2 milhões de foliões por dia, público equivalente ao do Réveillon 
de Copacabana. “O que é mais importante é que grandes marcas começam a ver o Carnaval 
como um espaço importante para seu produto”, contou Nery Filho. 
 
A visibilidade da festa é o que atrai muitas marcas para fazer parcerias com os blocos. “A 
mídia espontânea acaba sendo muito grande porque acabam vazando as marcas nas mídias”, 
falou o sócio-diretor da empresa. Este ano, além da Band, que foi a primeira emissora de TV 
aberta a acreditar no potencial da festa de rua da Bahia e que transmite a folia desde 1993, o 
SBT também decidiu dar espaço para o Carnaval de Salvador. 
 
Entre as novidades trazidas pela Band neste ano, está a criação do camarote Planeta Band, 
que pode receber 6 mil pessoas por dia em um espaço de 8 mil m2, com 20 ambientes 
diferentes. A emissora vendeu quatro cotas de publicidade para Skol, TIM, Bradesco e UOL. O 
valor de tabela de cada uma foi de R$ 24 milhões. 
 
A Ambev já participa da folia soteropolitana há anos. Só com Skol já são sete anos de bloco e 
seis anos de camarote proprietário. “O diferencial deste ano é a presença no circuito Campo 
Grande, na segunda-feira, que é um pouco mais popular, com Parangolé e DJ Marlboro. Na 
terça-feira, a grande atração é o Will.I.Am, do Black Eyed Peas”, disse Clarissa Pantoja, 
gerente de eventos da Skol. Para acompanhar a atração internacional, o público ainda vai 
escolher um segundo ocupante do trio. Os candidatos são Beto Barbosa, Bochecha e Tuca 
Fernandes, vocalista do Jammil e Uma Noites. 
 
A marca ainda coloca no mercado regional uma latinha temática. “A latinha está alinhada com 
a campanha que convoca o consumidor a cair para dentro da guerra da curtição”, explicou 
Clarissa. O camarote também usa a mesma linguagem. “Transformamos o camarote no QG da 
Skol. A entrada é como se a pessoa tivesse saltando de para-quedas para dentro dele”, falou 
Clarissa. 
 
Outro camarote que tem destaque no Carnaval de Salvador é o Contigo! Daniela Mercury, com 
patrocínio de GM, Oral-B, Havaianas, Itaú, Coppertone e Seda. O espaço tem como tema 
“Carnaval é arte”, com cenografia de Pedro Menezes e presença de Romero Britto e Christina 
Oiticica, que criaram especialmente para o camarote. 
 
Neste ano, até os personagens da Warner decidiram passar o Carnaval na Bahia. Pela primeira 
vez, Pernalonga e sua turma participarão do Bloco Happy, no circuito Barra-Ondina. “É parte 
de nossa estratégia de entrada no Nordeste. Abrimos um escritório em Recife no fim do ano 
passado e a Bahia é um dos nossos estados alvo”, explicou Marcos Bandeira de Mello, gerente 
geral da Warner Bros. Consumer Products. 
 
Segundo o executivo, a marca trabalha em três pilares na região: aproximação do varejo local, 
prospecção de potenciais licenciados locais e apoio ao consumidor local. “O Carnaval de 
Salvador preenche essa terceira lacuna”, disse Mello. O bloco sairá na sexta-feira e no sábado 
pela manhã. Além dos personagens Piu-Piu, Frajola, Patolino, Taz e Pernalonga, contará com 
Eliana, Netinho e Tio Paulinho, personalidade do mercado local. 
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