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Escola contrata consultoria e prepara ações para atrair público e patrocínios fora do Carnaval  
 
Estação Primeira de Mangueira, uma das mais tradicionais escolas de samba cariocas, está 
montando projeto para ter o apoio de patrocinadores ao longo de todo o ano e não só no 
Carnaval. Também começa a definir ações de marketing para atrair, a partir de julho, um 
maior público para o Palácio do Samba, sede da escola, na zona norte do Rio. Para encher a 
quadra, promover a escola e gerar outras fontes de receita na "entressafra" do Carnaval, a 
Mangueira vai criar um calendário de eventos. Outras agremiações, como a Unidos da Tijuca, 
têm iniciativas semelhantes. 
 
Para ajudá-la nesse trabalho, a Mangueira fechou parceria com a OSC Marketing Promocional, 
empresa responsável pelo planejamento dessa nova fase da escola, fundada em 1928. Um dos 
focos será fomentar a quadra da Mangueira, na comunidade homônima e onde moram cerca 
de 40 mil pessoas. "Queremos que a quadra vire um centro de eventos do samba o ano todo", 
disse Guilherme Borges, sócio da OSC. 
 
Ivo Meirelles, presidente da Mangueira, disse que uma das ideias é transformar as 
eliminatórias para a escolha do samba-enredo de 2012 em uma espécie de festival da canção, 
atraindo grande público para a quadra da escola, que na alta temporada do samba, a partir de 
dezembro, é frequentada por 10 mil pessoas a cada fim de semana. As eliminatórias começam 
em julho e poderão incluir cerca de 50 sambas-enredo. 
 
Uma das primeiras ações de marketing foi fechada com a TIM. Clientes da operadora podem 
votar, via mensagem de texto, na escolha da melhor logomarca que representará o enredo da 
Mangueira no próximo ano. Em 2012, a verde e rosa levará para a avenida a história do 
Cacique de Ramos, bloco criado há 50 anos em Olaria, na zona norte do Rio, e que tem entre 
suas "crias" nomes famosos como Beth Carvalho e Zeca Pagodinho. 
 
Na quadra, a Mangueira também abriu espaço para cinco patrocinadores mantenedores. 
Segundo a OSC, TIM, Unimed e Devassa (da Schincariol) são os primeiros a comprarem essas 
cotas. "Ainda falta vender duas cotas", disse Guilherme Borges. Nem ele nem Meirelles dizem 
quanto cada empresa pagou, mas o "ideal", segundo eles, é que cada mantenedor entre com 
cerca de R$ 500 mil por ano. A TIM informou que, por enquanto, a única ação fechada com a 
Mangueira foi o apoio ao concurso do logo de 2012. 
 
Os patrocinadores terão acesso a um camarote na quadra da escola com capacidade para 
receber 150 pessoas e haverá serviço de transporte ligando a Mangueira à zona sul do Rio. 
Borges disse que também foi contratada empresa para vender entradas pela internet e no 
próprio local. Toda essa estratégia pode ajudar a escola a se planejar melhor e reduzir custos. 
 
Segundo Ivo Meirelles, o último carnaval da Mangueira custou R$ 6 milhões, dos quais cerca 
de R$ 4 milhões corresponderam aos repasses feitos pela Liga Independente das Escolas de 
Samba (Liesa). Ao fim dos desfiles, a escola ficou com um déficit de R$ 2 milhões. A dívida foi 
rolada com fornecedores. Uma das metas de Meirelles é zerar as dívidas até o fim de sua 
gestão, em abril de 2012. Hoje a Mangueira tem débitos acumulados de cerca de R$ 3 
milhões. 
 
As ações de marketing são importantes nesse planejamento. E podem ajudar a escola a 
depender menos dos enredos patrocinados. São temas escolhidos por empresas ou governos 
que bancam grande parte do carnaval de uma escola. Mas esses enredos são vistos com 
reservas por algumas escolas, como a Mangueira, porque muitas vezes "engessam" o trabalho 
dos carnavalescos. A Mangueira rejeitou este ano proposta de samba-enredo em homenagem 
a um clube de futebol paulista, disse Meirelles. Outra fonte de receita e promoção para as 
escolas são os shows pelo Brasil, que no caso da Mangueira podem render R$ 20 mil ou mais 
por apresentação. A Mangueira também tem interesse em desenvolver ações promocionais de 
marketing com os grandes clubes de futebol do Rio. 



 
A Unidos da Tijuca, uma das escolas que mais cresceram no Carnaval carioca nos últimos 
anos, também trabalha com uma série de ações de marketing ao longo do ano. O trabalho 
combina apoio de patrocinadores e desenvolvimento de produtos, como visitas guiadas de 
turistas ao barracão da escola. "Fazemos as visitas guiadas há três anos, incluindo os 
chamados grupos de incentivo, funcionários de empresas estrangeiras que visitam o Rio e vão 
até o barracão vivenciar o processo de criação do carnaval", diz Fabiana Amorim, diretora de 
marketing da Unidos da Tijuca. 
 
A escola também promove shows para empresas e em grandes eventos. Fabiana disse que a 
escola tem feito shows para o Bradesco em eventos que premiam gerentes. Procurado, o 
Bradesco não comentou a parceria com a escola. Fabiana disse que, pela segunda vez, a 
Unidos da Tijuca fará uma apresentação na Festa do Peão de Barretos, numa fórmula que 
mistura samba e repertório sertanejo. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 11 maio 2011, Empresas, p. B7. 


