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Entre as marcas vencedoras nas passarelas do samba, sem dúvida a Pantene marcou sua 
presença ao patrocinar a escola de samba Unidos de Vila Isabel, que levou para a avenida 
enredo sobre cabelo, com a presença no desfile da sua garota-propaganda Gisele Bündchen e 
ainda de 25 consumidoras da marca. A escola ficou em quarto lugar. 
 
O investimento foi de R$ 3 milhões e explorou estratégia multiplataforma, que incluiu todas as 
possibilidades permitidas pela Liga das Escolas de Samba, desde o patrocínio da transmissão 
na Rede Globo até a realização de promoção global para levar consumidoras para desfilar pela 
escola. A Grey desenvolveu a ação integrada que teve como um dos pontos centrais o 
concurso global "Hair Samba", que premiou cinco mulheres. 
 
Na quinta colocação no Carnaval carioca ficou o Salgueiro, que teve seu enredo sobre cinema 
patrocinado pela RioFilme, que desembolsou R$ 3 milhões para promover a indústria. 
 
Sergio Sá Leitão, diretor presidente da RioFilme, disse que o resultado dos investimentos 
superou a expectativa da empresa, pois o desfile realizou plenamente a missão de celebrar o 
Rio como polo cinematográfico. 
 
A Petrobras, TIM, Bradesco, Itaú, Credicard, Garnier, Antarctica, Brahma, Skol e Nova Schin 
também desenvolveram ações no Carnaval. A Petrobras centralizou suas ações no Rio de 
Janeiro e em Salvador, investindo R$ 12 milhões na primeira praça e R$ 3 milhões na 
segunda. 
 
No Rio, o patrocínio envolveu, entre outras iniciativas, o projeto "Samba Carioca Patrimônio 
Cultural do Brasil", com atividades nas quadras das 12 escolas de samba do Grupo Especial, na 
Cidade do Samba e na Marquês de Sapucaí. Já em Salvador, a Petrobras aproveitou para 
divulgar o biodiesel, abastecendo com biodiesel B-50 grande parte dos trios elétricos e carros 
de apoio. 
 
Tradicionalmente, a Credicard apoia, há mais de dez anos, o Carnaval baiano. "Temos um 
trabalho forte em entretenimento e o Carnaval da Bahia é considerado uma das maiores festas 
populares do Brasil", observou Cintia Yamamoto, superintendente de marketing do City, 
detentor da marca Credicard. Segundo ela, Salvador é o quarto mercado mais importante em 
cartão de crédito para Credicard.  
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 14 mar. 2011, p. 18.  
 


