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DESTAQUE CARNAVAL

Fabiana Monte
fmonte@brasileconomico.com.br

O Carnaval deve injetar cerca
de R$ 105 milhões na economia
da cidade de São Paulo este ano,
somando-se gastos de turistas,
o montante gerado pelas esco-
las de samba e os investimentos
feitos na folia de Momo. Com-
parado a outros eventos, o de-
sempenho ainda é tímido. O
Grande Prêmio de Fórmula 1,
em Interlagos, por exemplo,
movimentou R$ 250 milhões no
ano passado.

“O Carnaval não é o evento
mais rentável ou de maior pú-
blico, mas é aquele em que os
turistas ficam mais tempo na ci-
dade, pouco mais de 5 dias. Eles
não gastam tanto, mas aprovei-
tam mais a cidade”, diz Luiz Sa-
les, diretor de Turismo e Entre-
tenimento da SPTuris, empresa
municipal de turismo e eventos,
que, este ano, pela primeira vez,
fez um censo do samba, com in-
formações sobre o universo das
escolas paulistanas.

Pelo levantamento, a cidade
tem 95 agremiações, entre es-
colas de samba, blocos e ban-
das. O investimento público
no Carnaval no ano passado foi
de R$ 22,7 milhões em cachê
para 74 agremiações, infraes-
trutura e eventos.

As escolas de samba têm três
fontes fixas de rendimentos:
participação na bilheteria do
sambódromo; cota do valor pago
pela Rede Globo pelo direito de
transmissão do desfile e o cachê
da prefeitura. Segundo Sales, o
subsídio às escolas do grupo es-
pecial totaliza R$ 530 mil por
agremiação. A receita básica das
escolas é da ordem de R$ 700 mil
e o desfile não custa menos de
R$ 1 milhão, contra um valor en-
tre R$ 4 milhões e R$ 5 milhões
no grupo especial do Rio de Ja-
neiro. Para fazer um desfile capaz
de disputar o título, que resulta
em um prêmio de R$ 100 mil, é
preciso gastar R$ 2 milhões.
“Quando a escola é campeã, ela
consegue fazer mais shows, cha-
ma mais a atenção”, diz Sales,
explicando que aumentam as
possibilidades de receita a partir
de outras fontes, como shows e
bilheteria de ensaios na quadra.

Patrocínio
Mas, as agremiações vêm pas-
sando por um processo de pro-
fissionalização, que resulta na

Capital paulista
profissionaliza folia
e atrai negócios
Carnaval não é evento mais lucrativo da cidade em termos
de turismo, mas seduz cada vez mais patrocinadores
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1 Luiz Sales, da
SPTuris, diz que
turistas ficam
mais tempo na
capital paulista
durante a folia;
2 Bruna Milet,
gerente de
comunicação
da Comgás
e funcionários
da empresa,
que patrocina a
Águia de Ouro;
3 René Rodrigues,
diretor de
marketing da
Rosas de Ouro:
fora do
Sambódromo,
há outras formas
de expor a marca
do patrocinador
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BARRACÃO-ESCOLA

Fábrica do Samba deve melhorar infraestrutura e qualificar mão de obra

Uma das barreiras para a maior
profissionalização do carnaval de
São Paulo é a falta de estrutura
das escolas de samba. Entre as 14
agremiações que fazem parte do
grupo especial, 13 têm barracões
que ocupam áreas públicas
e uma paga aluguel. Esses locais
muitas vezes ficam em regiões
distantes do sambódromo do
Anhembi, o que pode causar
danos nas alegorias e exige que
a Companhia de Engenharia
de Tráfego (CET) monte

operações especiais para reduzir
o impacto do deslocamento de
carros alegóricos no trânsito.
“A ideia é que elas façam apenas
mais um carnaval nessas condições.
O carnaval de 2013 já será feito
no novo espaço”, diz Luiz Sales,
diretor da SPTuris, referindo-se
à Fábrica do Samba, um projeto
que prevê a construção de
14 barracões de 4,3 mil metros,
que serão ocupados pelas
escolas do grupo especial em uma
área pública a 1,1 quilômetro do

sambódromo. A prefeitura
investirá R$ 124 milhões no
projeto. No espaço, haverá
também um barracão-escola, que
funcionará como um centro de
formação em artes cenográficas
para formar profissionais em
folia. O espaço funcionará
a partir de convênio com o
Centro Paula Souza. “Cerca de
80% das pessoas que trabalham
nas escolas nunca fizeram cursos
relacionados à atividade. Elas
aprendem com alguem que não

“As escolas, ao mesmo
tempo em que
buscam desenvolver
enredos que
possam receber
o investimento
de uma marca,
também conseguiram
criar um formato
que o patrocínio não
seja tão explícito

Luiz Sales,
diretor de Turismo e

Entretenimento da SPTuris

RECEITA BÁSICA

R$ 700 mil
é a soma de quanto as escolas
do grupo especial de São Paulo
recebem, em média, de cachê
da prefeitura, cota de bilheteria
e de direitos de transmissão.

CUSTO

R$ 1 milhão
é o investimento mínimo em
um desfile. O montante adicional
para financiar a apresentação
vem da bilheteria de ensaios na
quadra, shows e patrocínio.

busca de patrocínio. “Este ano,
a China in Box patrocina a Rosas
de Ouro e outras agremiações
adotaram a mesma estratégia,
como a Águia de Ouro”, diz Sa-
les. Na Águia de Ouro, o enredo
fala da história do fogo e do gás,
e tem patrocínio da Comgás
(leia reportagem ao lado).

“Sempre pensamos de modo
empresarial. Todos os anos bus-
camos parceiros para desenvol-
ver o Carnaval”, afirma René
Rodrigues, diretor de marketing
da Rosas de Ouro, campeã de
2010. O regulamento do desfile
proíbe a exposição de marcas na
passarela do samba, o que, se-
gundo Rodrigues, dificulta, mas
não impede a atração de inte-
ressados em investir nas escolas
de samba. “O patrocinador quer
expor a marca, mas, antes disso,
ele quer associá-la a uma coisa
legal. Nós apresentamos um
projeto, com camarote, ensaios,
camisetas e em vários momen-
tos há oportunidades para apre-
sentar a marca”, diz. “As esco-
las, ao mesmo tempo em que
buscam desenvolver enredos
que possam receber o investi-
mento de uma marca, também
conseguiram criar um formato
que o patrocínio não seja tão ex-
plícito”, afirma Sales.

No caso da China in Box, a
empresa foi procurada quando o
enredo, sobre sorte, foi defini-
do. “Várias alas falam de símbo-
los da sorte, como a fita do Se-
nhor do Bonfim, o trevo da sor-
te. Criamos o biscoito da sorte,
que é comum na culinária chi-
nesa e procuramos a China in
Box”, diz Rodrigues. A Rosas de
Ouro já negocia patrocínios para
o Carnaval de 2012, mas ainda
não tem acordos fechados. ■
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Comgás e China in Box
vão sambar na avenida
Empresas garantem presença no
enredo e nas alas das escolas

A Comgás investiu R$ 900 mil
no patrocínio da escola de sam-
ba Águia de Ouro, usando os be-
nefícios da Lei Rouanet, que
permite à empresa aplicar uma
parte do imposto de renda em
ações culturais. “É um projeto
com incentivo e para a gente é
um ganha-ganha”, diz Bruna
Milet, gerente de comunicação
da companhia de gás.

O enredo da Águia de Ouro é
sobre a história do fogo e do gás e
a escola vai mostrar aplicações do
gás natural na rotina das pessoas,
como o chuveiro a gás. A agre-
miação procurou a Comgás para
ter acesso a informações disponí-
veis no Museu do Gás de São Pau-
lo e negociou o apoio da empresa.
O patrocínio inclui, além do en-
redo, cerca de 500 fantasias para
funcionários e familiares; cama-
rote na avenida; e a presença de
diretores da companhia em um
dos carros alegóricos.

“Temos um foco muito grande
no segmento residencial, com a
venda de gás para fogão e para
aquecedor do chuveiro, que nem
todo mundo conhece. Não temos
meta comercial, nosso objetivo é
que as pessoas conheçam a his-
tória do gás e da empresa, que se
misturam a da cidade. É o patro-
cínio de uma atividade comer-
cial, não queremos que seja uma
vitrine de loja”, diz Bruna.

O impacto imediato que o pa-
trocínio trouxe para a empresa
diz respeito à motivação dos fun-

cionários, que se inscreveram
para receber as fantasias e desfi-
lar. “Demos aos funcionários
uma experiência que talvez eles
não tivessem”, diz a gerente.

Outra companhia que vai
aparecer no sambódromo pau-
listano é a China in Box, patroci-
nadora da Rosas de Ouro. O ob-
jetivo da rede de restaurantes de
comida chinesa é aumentar a
presença nas classes C e D. O in-
vestimento no enredo, cujo
tema é a sorte, é de R$ 200 mil, o
equivalente a 5% do orçamento
de marketing da empresa. “Nos-
so produto sofre preconceito por
parte da classe C, que acha que
comida chinesa é de outro mun-
do. Vimos a oportunidade de
entrar na cultura do brasileiro”,
diz Mary Kaidei, diretora de
marketing da rede.

A Rosas de Ouro colocará na
avenida um dragão chinês e um
biscoito da sorte. Além disso, o
patrocínio permitiu à China in
Box distribuir biscoitos da sorte
durante os ensaios, além da ex-
por banners e painéis na quadra.
“Temos trabalhado desde outu-
bro e a nossa expectativa é que a
parceria se prolongue por mais
seis meses, com ações na qua-
dra”, afirma Mary.

Bruna e Mary se dizem sur-
presas com o nível de profissio-
nalização encontrado no relacio-
namento com as escolas de sam-
ba. “Ainda existe preconceito,
porque empresas e agremiações
são mundos diferentes”, diz Bru-
na. “Foi surpreendente e muito
mais fácil do que imaginava”. ■

Distribuidora de gás
investiu R$ 900 mil
na Águia de Ouro,
usando os benefícios
da Lei Rouanet, que
permite à empresa
aplicar uma parte
do imposto de renda
em ações culturais

necessariamente fez um curso.
Com isso, há muita perda de
material e usa-se técnicas que
nem sempre são as melhores.
O barracão-escola vai ajudar
nisso”, diz Sales. Os dados
constam de um estudo
sobre a cadeia produtiva do
samba realizado em 2006.
Segundo o censo do samba, São
Paulo tem cerca de 40 barracões,
onde trabalham 4.300 pessoas.
Apenas da Fábrica do Samba
haverá aproximadamente 120

profissionais em cada barracão,
totalizando cerca de 1.680
pessoas. “Com endereço fixo
e estrutura, a gente imagina
que as escolas poderão prestar
serviços para outros segmentos.
Toda escola tem um grupo de
costureiras que trabalha por
três ou quatro meses na
produção de fantasias. Elas vão
poder trabalhar o ano inteiro
para a indústria da moda,
poderão prestar serviços para
outras escolas”, afirma Sales. F.M.
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