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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”. ■
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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.

Sexta-feira, fim de semana, segunda e terça-feira, 4, 5, 6, 7 e 8 de março, 2011

jaime
Text Box
Matéria

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 4, 5, 6, 7 e 8 mar. 2011, Primeiro Caderno, p. 6-7.


	b1
	E
	E1



