
Este ano, os diretores de marketing dos grandes 
anunciantes do País começaram a suar a camisa 
mais cedo para colocar suas marcas nas principais 
passarelas do samba. Itaú, Procter&Gamble, Ambev, 
NovaSchin, Bradesco, TIM, L'Oréal e até a estreante 
Brasil Cacau, do grupo CRM, são algumas das 
empresas que já estão com as fantasias prontas para 
cair na folia durante a maior festa popular do planeta! 
De acordo com especialistas, esse movimento 
antecipado tem relação direta com o fato de o Carnaval 
deste ano ser realizado apenas no início de março. De 
acordo com Sady Bianchin, professor do Instituto do 
Carnaval, para muitas marcas - como as do segmento 
cervejeiro - isso significa um prolongamento das 
campanhas de verão e a expectativa de um aumento 
considerável no consumo de determinados produtos. 
"Na prática, Carnaval em março é sinônimo de maiores 
investimentos em marketing, já que para muitos 
anunciantes as vendas de verão costumam permanecer 
em alta até o Carnaval". 

Na Bahia, por exemplo, um dos maiores eventos de 
música do Brasil, o Festival de Verão de Salvador, 
definiu seus patrocinadores com mais de três meses de 
antecedência. Realizada de 2 a 5 de fevereiro, no Parque 
de Exposições de Salvador, a 13a edição do evento, que 
mistura ritmos, tribos e tendências, teve o patrocínio de 
Pepsi, Skol, Opanka e Claro. Além disso, marcas como 
TAM, Bradesco, Petrobras, BR Mania e Kibon marcaram 
presença como apoiadores da grande festa baiana. 
Já no dia 20 de fevereiro acontece em Olinda o projeto 
Virgens de Verdade Abraça Brasil, um desfile que 
irá reunir os representantes dos principais eventos 
carnavalescos do Brasil. Com a expectativa de levar 
para as ruas da cidade pernambucana mais de 800 
mil foliões, a iniciativa irá reunir blocos e escolas de 
samba de Recife e Olinda (PE), Rio de Janeiro (RJ), São 
Paulo (SP), Parintins (AM), Belém (PA), Fortaleza (CE) 
e Salvador (BA). Com investimento de R$ 3 milhões, o 
projeto deverá gerar 7 mil empregos diretos e indiretos, 
injetando cerca de R$ 10 milhões na economia local. 



A animação da festa fica por conta da Nova Schin, que 
está patrocinando o Virgens de Verdade Abraça Brasil. 
De acordo com o diretor de marketing do Grupo 
Schincariol, Luiz Claudio Taya, o investimento envolve 
desde ações promocionais e de merchandising na 
região, até a exposição da marca em todo o percurso 
destinado aos desfiles e a exclusividade na venda 
de cerveja durante o evento. "No final de janeiro, 
apresentamos nossa nova estratégia para o Carnaval. 
Estrelada pelos cantores baianos Ivete Sangalo e 
Carlinhos Brown, a campanha mostra uma grande festa 
á beira-mar, com muito samba e cervejão", comenta o 
executivo, ressaltando que a marca conta com uma série 
de "embaixadores" famosos, como as atrizes Deborah 
Secco e Cleo Pires, além dos cantores Samuel Rosa e 
Zeca Boleiro. "Essa campanha reforça a sinergia da 
marca com a principal manifestação cultural do País 
e traduz a alegria, a celebração e o alto-astral que 
contagiará os foliões em cada canto do Brasil". 
Otimista com os resultados' do Carnaval 2011, Taya 
afirma que as vendas durante todo o verão, que para o 
setor termina na quarta-feira de cinzas, deverão superar 
as expectativas. "O crescimento será acima dos dois 
dígitos. Por isso apostamos cada vez mais no Carnaval. 
Patrocinamos o Carnaval da Bahia há 11 anos. Desde 
2005 marcamos presença também na festa carioca. Na 
folia de São Paulo, os investimentos já ocorrem há dois 
anos e agora também estamos em Pernambuco". 
Hoje, o brasileiro consome em média 55 litros de cerveja 
por ano, sendo que o período de verão responde por 
mais de 30% desse volume. E para matar a sede dos 
foliões, o grupo Schincariol preparou uma série de 
ações, que envolvem desde o patrocínio de escolas de 
samba, como a paulistana Império da Casa Verde, até a 
realização dos Bailes Devassa - seis eventos promovidos 
pelos empresários Alexandre Accioly, Luiz Calainho e 
Ricardo Amaral em parceria com a Prefeitura do Rio 
de Janeiro, que pretendem revitalizar os tradicionais 
bailes de salão que durante décadas fizeram parte do 
calendário oficial do Carnaval carioca. 
Taya explica que cada marca assumiu um 
posicionamento distinto. Devassa Bem Loura 
ampliou seus investimentos no Carnaval do Rio de 

Janeiro, com o patrocínio do desfile das escolas de 
samba do Grupo Especial na Marquês de Sapucaí 
e do Espaço Devassa, o camarote que no ano 
passado contou com a presença de Paris Hilton. 
Já a Nova Schin assumiu uma estratégia nacional, 
como patrocinadora oficial das transmissões de 
Carnaval da Rede Globo, do movimento Abraça 
Brasil, em Pernambuco, e do Carnaval de Salvador. 
"Todas essas ações serão potencializadas por 
nossos 'embaixadores' famosos, como a cantora 
Ivete Sangalo, que há 11 anos é parceira da marca", 
informa o diretor de marketing do grupo Schincariol, 
que pretende levar alguns dos artistas presentes na 
campanha carnavalesca da Nova Schin para os 
diversos camarotes patrocinados pela empresa. 

SAMBA NO PÉ 
Quem também investe em ícones do Carnaval 
é a Brahma, que este ano transformou Luma de 



Oliveira em musa do camarote Brahma, o mais 
famoso do Rio de Janeiro. C o m o tema "Vou morrer 
de saudades", o local irá reunir cenografias e 
atrações que marcaram as 20 edições anteriores 
em uma espécie de retrospectiva dos melhores 
momentos, já que este é o último ano em que o 
camarote será montado na antiga fábrica car ioca 
da Brahma, na Marquês de Sapucaí. Isso porque 
a Ambev cedeu esse espaço para a Prefeitura 
do Rio de Janeiro, que irá utilizar o local para a 
C o p a do Mundo e os Jogos Olímpicos. Entre as 
celebridades que já confirmaram presença no 
camarote Brahma estão o cantor e produtor 
Will.I.Am, do Black Eyed Peas, e Zeca Pagodinho, 
que deverão animar os foliões no local . 
O diretor de eventos da Ambev, Jean Jereissati, 
ressalta que a Brahma foi a primeira marca a 
idealizar um camarote no sambódromo. "Em mais 

de duas décadas de história, o camarote lançou 
um novo jeito de assistir ao Carnaval, com conforto, 
segurança e outros 'mimos' para os convidados. 
Hoje, após 21 anos de trabalho, é o local onde as 
maiores celebridades brasileiras e internacionais 
se reúnem para assistir ao desfile das escolas de 
samba", avalia o profissional. Representando um 
dos maiores e mais duradouros cases de eventos-
proprietários do Brasil, o Camarote da Brahma 
já foi até tema de escola de samba. "No ano 
passado, a iniciativa foi homenageada no samba-
enredo da Grande Rio, que contava a história do 
Carnaval carioca e dos 20 anos do Sambódromo. 
Ficamos lisonjeados quando a escola nos procurou. 
A proposta se encaixava perfeitamente com o 
Camarote da Brahma, que estava completando 
duas décadas de existência", explica Jereissati, 
justificando o patrocínio da marca à escola de 



samba. "O Carnaval é a principal festa popular do 
País. É o local onde os brasileiros se divertem e se 
reúnem com os amigos para curtir a festa. Por isso, 
levar nossas marcas ao Carnaval com exposição 
e experiência de marketing contribui diretamente 
para a imagem das nossas marcas e as aproxima 
ainda mais dos consumidores". 
Este ano, o Camarote da Brahma é patrocinado 
por L'Oréal e pela estreante Brasil Cacau, do grupo 
C R M , proprietário da Kopenhagen. Posicionada 
para atingir a classe média, a rede de franquias 
- que já conta com 115 lojas - optou pela grande 
festa popular para ressaltar a brasilidade da 
marca, cuja linha de produtos é baseada em ícones 
da cultura nacional. "Vamos desenvolver ações 
de sampling e degustação dentro do Camarote 
da Brahma com o objetivo de divulgar a marca 
para milhares de pessoas", avalia a gerente de 

marketing da Brasil Cacau, Adriane Ura, que este 
ano conta com uma verba de marketing de R$ 4,5 
milhões. "Vamos continuar investindo nesse tipo 
de estratégia: eventos regionais com abrangência 
nacional, como é o Desafio das Estrelas, torneio de 
vôlei de praia realizado no Rio de Janeiro". 
Sem revelar a verba que a Ambev destina para o 
período, Jereissati informa que os investimentos 
das marcas Brahma, Antarctica e Skol no Carnaval 
são semelhantes. "No Rio de Janeiro, por exemplo, 
atuamos com as marcas Antarctica e Brahma. Já no 
Nordeste, atuamos com as marcas Skol e Brahma 
Fresh". Jereissati acrescenta ainda que, neste 
Carnaval, o marketing da Ambev está focado em três 
grandes ações: o Camarote da Brahma; o Carnaval de 
Rua do Rio de Janeiro, que desde 2009 é patrocinado 
pela Antarctica; e o Carnaval de Salvador, onde a 
Skol mantém há oito anos um camarote proprietário, 



além de dois trios elétricos. "A Skol foi a primeira 
marca a levar música eletrônica para Salvador com 
o Fatboy Slim", lembra o executivo. 
Outra companhia que será destaque nas passarelas 
do samba é a Procter&Gamble, com pelo menos três 
de suas marcas: Pantene, Gillette e Duracell. "Nos 
últimos cinco anos temos utilizado cada vez mais o 
Carnaval para associar as marcas da companhia à 
cultura nacional", observa o diretor de marketing da 
P&G, Thiago Icassati. 
Este ano, o carro "abre-alas" da multinacional é 
a marca Pantene, que adquiriu uma das cotas de 
patrocínio do Carnaval da Rede Globo, além de 
patrocinar pelo terceiro ano o Camarote de Caras e 
firmar uma parceria com a escola de samba carioca 
Unidos de Vila Isabel - cujo enredo fala sobre a 
importância do cabelo na sociedade. Responsável 
pelas linhas de Hair Care, Hair Color e Skin Care 
da multinacional, Icassati ressalta que o aumento 
considerável na verba de marketing para o Carnaval 

de 2011 está associado ao bom desempenho das 
vendas no período. "O verão, as festas de fim de 
ano e o Carnaval são as datas mais importantes 
para o segmento de beleza. No Brasil, esses fatores 
coincidem, o que faz com que o gasto das mulheres 
com cosméticos aumente em aproximadamente 
30%", salienta Icassati. "Nesse período, a brasileira 
não só lava mais os cabelos como também utiliza 
uma quantidade maior de produtos para proteger e 
hidratar os cachos". 
Esse comportamento, aliado ao posicionamento de 
marca da Pantene, deu origem ao Hair Samba, um 
passo de dança criado pelo marketing da P&G, que 
montou um site para ensinar às mulheres o samba 
do cabelo. Em paralelo, uma promoção - realizada 
desde janeiro - está levando 20 consumidoras para 
interpretar a "dança do cabelo" na Sapucaí. "O 
concurso é uma ação de aquecimento para conectar 
nossas consumidoras com o tema carnaval e cabelos 
de uma forma lúdica e interativa", comenta Icassati. 



" A p o t e n c i a l i d a d e d a s e n t i d a d e s carnavalescas 
ainda é pouco explorada do ponto de vista do 
marketing. A maioria das escolas não conta com um 
departamento responsável pela busca e organização 
das ações de patrocínio, o que acaba dificultando a 
construção de grandes cases no setor", lamenta o 
presidente do Instituto do Carnaval, Bruno Filippo, 
que há 15 anos atua na indústria da folia. "Quando 
comecei a atuar no meio, os investimentos em um 
desfile não passavam de R$ 2 milhões. Hoje, se quiser 
brigar pelo título, uma escola de samba precisa 
investir no mínimo R$ 8 milhões. Ou seja: só entra na 
disputa a comunidade que tem condições de fazer 
um bom trabalho de captação de recursos". 
Aliado à nota baixa no quesito marketing está o fato 

de os regulamentos da Liga das Escolas de Samba 
do Rio de Janeiro (Liesa) e da Liga das Escolas de 
Samba de São Paulo (LigaSP) proibirem qualquer 
merchandising explícito em alegorias, fantasias, 
letras de samba e até nas roupas dos empurradores 
de carros alegóricos. 
Na contramão desse bloco está a campeã carioca 
de 2010, a Unidos da Tijuca. Ao invés de investir em 
enredos patrocinados, a escola trabalha com um 
esquema de cotas anuais de patrocínio. Fabiana 
Amorim, diretora de marketing da escola, conta 
com mais de 30 parceiros, como Petrobras, TAP e 
Schincariol, que ao longo do ano fornecem material 
em troca de espaço na quadra da escola para 
a realização de marketing de relacionamento. 



Resultado: a Unidos da Tijuca fará um desfile avaliado 
em R$ 10 milhões, o que representa um dos maiores 
investimentos do Carnaval de 2011. 
Para Filippo, outra agremiação de destaque é a 
Acadêmicos Grande Rio, que nos últimos anos tem 
conseguido angariar elevados investimentos ao 
apostar em enredos patrocinados. Em 2003, a escola 
de Duque de Caxias cantou a história da mineração 
no Brasil, com o patrocínio da Vale. 
Dois anos depois, recebeu uma verba de R$ 2,5 
milhões da Nestlé e entrou na avenida com o enredo 
"Alimentar o corpo e alma faz bem". Em 2009, pegou 
carona nas comemorações do Ano da França no 
Brasil, com o tema "Voilà, Caxias! Para sempre 
Liberté, égalité, fraternité, Merci beaucoup, Brésil! 
Não tem de quê!", que contou com o apoio de 16 
empresas francesas, como L'Oréal e Peugeot. "No 
ano passado prestamos uma homenagem aos 20 
anos do Sambódromo e ao Camarote n° 1 da Brahma, 
com o patrocínio da Ambev", lembra Anilton Loureiro 
da Silva, diretor jurídico da Grande Rio, que em 2010 
foi segunda colocada do Carnaval carioca. "Esse 
tipo de estratégia não obedece aos parâmetros do 

marketing tradicional, já que todo o dinheiro recebido 
a título de patrocínio é levado para a avenida". 
Este ano, um grupo de empresários catarinenses vai 
entrar na avenida com a Grande Rio, que recebeu 
um patrocínio de aproximadamente R$ 9 milhões 
para desfilar ao som de um samba que faz alusão 
à cidade de Florianópolis. "A escola pode escolher 
entre quatro propostas de patrocínio para trabalhar 
neste que é o maior espetáculo a céu aberto do 
mundo", revela Silva. 
Para Filippo, nos próximos cinco anos, o segmento 
tende a se profissionalizar, o que poderá até dobrar 
o valor atual das cotas de patrocínio. "Em março, 
logo após o Carnaval, iremos lançar um curso de 
marketing cultural voltado para o tema, com o objetivo 
de estimular o desenvolvimento do setor", informa o 
presidente do Instituto do Carnaval. 

PARA SACUDIR O BOLSO E O ESQUELETO! 
Na terra do axé, as verbas de patrocínio também 
são cada vez mais grandiosas. Apenas a Prefeitura 
de Salvador espera faturar R$ 15 milhões, cifra que 
em 2010 chegou a R$ 12 milhões. Nova Schin já 



confirmou presença na festa, enquanto o Itaú ainda 
está negociando a cota. De acordo com Cláudio 
Tinoco, presidente da Salvador Turismo (Saltur), a 
administração municipal tem um gasto médio de R$ 
30 milhões com o Carnaval. "Entretanto, além das 
cotas de patrocínio, num total de R$ 15 milhões, tem 
a arrecadação de ISS dos negócios que gira em 
torno do Carnaval e o incremento da arrecadação 
tributária na cidade como um todo, nas esferas 
municipal e também estadual, com a arrecadação 
de ICMS". A previsão é de que a alta temporada 
de eventos na capital da Bahia injete cerca de R$ 1 
bilhão na economia soteropolitana. 
Durante oito anos consecutivos, o consultor de 
marketing Nelson Cadena realizou um estudo para 
a Prefeitura de Salvador com o intuito de medir o 
retorno gerado pelo Carnaval baiano. Produzida em 
2009, a última versão do estudo apontou que cerca 
de 350 marcas costumam aparecer na TV durante 
as transmissões carnavalescas. "Há oito anos, mais 
de 500 marcas - incluindo desde o mercadinho 
local até os grandes anunciantes - eram expostas. 
Esse número diminui na mesma proporção em que 
aumenta a participação das grandes empresas no 
evento", explica o profissional. 
Naquele ano, Itaú, Bradesco, Samsung, Schincariol 
e Ambev foram as marcas com maior exposição 
de mídia espontânea, equivalente a cinco horas 
de veiculação na televisão para cada uma, sendo 
que a soma da programação de Carnaval de 

todas as emissoras de TV foi correspondente a 
125 horas de transmissão. A mídia espontânea 
contou ainda com 143 mil centímetros de colunas 
em jornais e revistas, num total de 519 páginas 
sobre o Carnaval da Bahia. Segundo ele, c a d a 
patrocinador máster investe em média R$ 10 
milhões na festa baiana. "O patrocínio dos grandes 
blocos ainda é a ação preferida dos anunciantes. 
Já em termos de relacionamento, o que funciona 
mesmo é a inserção da marca nos camarotes. A 
GM trabalha muito bem isso", avalia C a d e n a . 
Para Gustavo Colossi , diretor de marketing da 
G M , esse é um projeto real izado em parcer ia 
com a Editora A b r i l e já ocorre há mais de 
quatro anos por meio do patrocínio do Camarote 
Contigo! Danie la Mercury. "É uma estratégia 
regional, feita por nosso escritório de marketing 
em Salvador, e apresenta uma série de atividades 
promocionais e de relacionamento entre as 
concessionárias da região e seus clientes". 
Colossi ressalta a inda que 2011 será um ano de 
grandes lançamentos da G M , principalmente a 
partir do segundo semestre. Nos próximos dois 
anos, a companhia irá apresentar ao mercado 10 
novos veículos. "Carnaval é ótimo para a imagem 
da marca, mas por conta desse posicionamento, 
este ano estamos trabalhando com um orçamento 
mais ajustado. Se o Carnaval fosse no segundo 
semestre, nossa participação seria maior, com 
abrangência nacional" , conclui o executivo. 
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