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Mundialmente conhecido, o Carnaval 
brasileiro atrai uma legião de turistas 

estrangeiros e provoca o deslocamento de 
milhões de pessoas de todos os lugares do 
País para curtir as folias momescas em ar-
quibancadas de sambódromos, acompa-
nhando trios elétricos ou lotando as ruas 
atrás de blocos. Enquanto as multidões se 
divertem, empresas entram em cena por 
meio de seus produtos e serviços e apro-
veitam a festa para estreitar seu relacio-
namento com os consumidores e torná-
-los fiéis aos seus produtos.

Rio de Janeiro e Salvador seguem sen-
do as maiores vitrines internacionais da 
grande festa, mas, ano após ano, outras 
capitais — Maceió, Manaus, Florianópo-
lis, Belo Horizonte—, e cidades mais afas-
tadas dos grandes centros, que ainda pre-
servam características interioranas — São 
Luiz do Paraitinga (SP), e a mineira Ouro 
Preto — com os Carnavais realizados em 
marchódromos e ladeiras — entram na 
rota de interesse de patrocinadores im-
portantes. São empresas que investem em 
ações de marketing para marcar presença 
neste período, aproveitando para ampliar 
o relacionamento com os consumidores. 

A Mistura É a nossa Maior Riqueza foi 
tema deste ano escolhido pelo governo 
para mostrar o DNA do Maranhão e to-
da  mistura e riqueza cultural — que vai 
do xote ao baião, do lelê (dança folclóri-
ca) aos quatro sotaques do Bumba-meu-
-boi, tambor de crioula e grupos de dan-
ça. A festança atraiu por volta de 120 mil 
foliões às ruas de São Luís e fez a alegria 
do comércio e da rede hoteleira, que, des-
de dezembro, quando começam as ma-
nifestações de rua, beneficiam-se com o 
aumento do fluxo de clientes e turistas. 

Segundo Carla Georgina, secretária-
-adjunta de comunicação estadual, para 

CARNAVAL 

Além do Rio  
e de Salvador
Indústria da folia expande o interesse às  
festas regionais e potencializa ativações e 
patrocínios em diversas cidades brasileiras

Por MARTA BERNARDO CESAR

a realização do Carnaval, foram dispo-
nibilizados R$ 4 milhões. “Quando o go-
verno do Estado apoia as manifestações 
populares que acontecem em todo o Ma-
ranhão durante o Carnaval, reconhece a 
importância de preservação das raízes e 
cultura dos maranhenses. Só quem vi-
vencia esse período de festas aqui com-
preende a dimensão de brincadeiras que 
são levadas muito a sério pelas pessoas 
que trabalham o ano inteiro produzindo 
fantasias, criando, compondo músicas, 
e participando de festivais”, frisa Carla. 

 A festança maranhense tem entre os 
principais patrocinadores os seguintes ór-
gãos públicos: Empresa Maranhense de 
Administração Portuária (Empa); Compa-
nhia Energética do Maranhão (Cemar); De-
partamento Estadual de Trânsito (Detran) 
e São Luís Convention & Visitors Bureau.

Carnaboi em Manaus  
No quesito diferenciação, o Carnaboi, 

de Manaus, é certamente uma das festas 
mais exclusivas e autênticas do período. 
O evento manauara também acontece 
dentro de um sambódromo — a exem-
plo de São Paulo e Rio de Janeiro — e há    
grande interesse de patrocinadores, mas 
as semelhanças param por aí. No Car-
naboi, o enredo desenvolve-se em ritmo 
de boi-bumbá — uma mistura da toada 
de boi com uma pegada mais acelerada. 

Durante duas noites, 25 atrações com-
postas por artistas em trios elétricos des-
filam e contam com a participação das 
torcidas organizadas dos bois Garanti-
do e Caprichoso — ícones da cultura do 
Amazonas —, além das bandas oficiais do 
tradicional Festival de Parintins. 

A edição 2013 do Carnaboi recebeu 
investimento de R$ 2 milhões do gover-
no estadual, teve o apoio da Secretaria 

de Cultura e, por parte da iniciativa pri-
vada, a Ambev foi a principal patrocina-
dora. De acordo com o secretário esta-
dual de Cultura Robério Braga, este ano, 
a média de público no sambódromo va-
riou entre 150 mil e 200 mil, durante os 
dois dias das apresentações. 

Pinto da Madrugada
Os 14 anos de existência do Pinto da 

Madrugada, maior bloco carnavalesco de 
Maceió, foram comemorados em grande 
estilo por aproximadamente 200 mil foli-
ões que saíram da concentração da praia 
de Pajuçara e seguiram em direção à Praia 
de Ponta Verde, no sábado de Carnaval. 
No trajeto, os foliões fantasiados brinca-
ram seguindo a Pintoca, um carro alegó-
rico sonorizado comandado por cantores 
e 15 orquestras de frevo, ao som das anti-
gas marchinhas e composições alagoanas.  

O evento é o ápice da consagração do 
resgate do frevo e das marchinhas, que deu 
a Maceió o status de capital das prévias car-
navalescas de clubes, conforme   informa-
ções de Fátima Menezes, diretora musical 
do bloco Pinto da Madrugada e presiden-
te do Instituto Maria Augusta Monteiro — 
ONG que trabalha com inclusão social por 
meio da música e comanda eventos na área 
de arte e educação na cidade. 

“Maceió consagrou-se a capital das 
prévias carnavalescas de clubes. Vários 
clubes que viviam somente de pequenos 
eventos, já se organizam para as prévias 
com casas lotadas.” Fátima destaca, ain-
da, que o bloco não tem corda, é de rua 
e para todos. “Um verdadeiro resgate das 
nossas tradições populares. Com isso, es-
tamos trazendo as bandas de música do 
interior do Estado que se preparam o ano 
inteiro para a passarela do frevo”, comenta. 

A diretora destaca que antes do desfi-
le, em fevereiro, dois eventos marcaram 
o calendário do bloco. O primeiro foi o 
Munguzá do Pinto: na concentração do 
bloco foi oferecido em canecas, aos ma-
ceioenses e aos turistas, o munguzá, prato 
tipicamente nordestino, que dá mais vigor 
para pular o Carnaval. O evento foi em 26 
de janeiro. No dia seguinte, a cidade co-
memorou os 14 anos do bloco, com uma 
festa dedicada às crianças, além de  ofi-
cinas de frevo, máscara e perna-de-pau.

Com orçamento em torno de R$ 300 
mil, o Pinto da Madrugada recebe apoio 
do Governo do Estado de Alagoas por 
meio da Secretaria da Cultura, da Prefei-
tura Municipal de Maceió. Com o respal-
do da iniciativa privada, os apoios vêm 
das marcas Sococo, Braskem, Hotel Ponta 
Verde, Açúcar Coruripe, Construtora Ri-
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ta de Cássia, Cooperativa Regional dos 
Produtores de Açúcar e Álcool de Alago-
as, Água Mineral Frascalli, cachaça Pitú, 
Cooperativa Pindorama, S.V. Construções 
e AGM Geotécnica, entre outras. 

Folia em Floripa
O Carnaval catarinense ofereceu aos 

nativos e aos turistas que invadiram Flo-
rianópolis, de 27 de janeiro a 12 de feve-
reiro, uma agenda repleta de atrações car-
navalescas para os mais variados gostos. 
As que foram promovidas pela prefeitura 
se iniciaram em seis marchódromos que 
remetiam aos antigos Carnavais da cidade. 
Outras diversões foram a Festa do Berbigão 
do Boca, o Concurso da Rainha do Carna-
val de Florianópolis, o Enterro da Tristeza, 
o Desfile dos Blocos, o Circuito Skol Folia, 
os Bailes Públicos e o tradicional baile Pop 
Gay. Dados coletados pela Prefeitura re-
gistraram que próximo de 650 mil pesso-
as participaram da programação, ou seja, 
74 opções no continente — e nas regiões 
Centro, Norte, Sul e Leste da ilha—, com 
público recorde na maioria dos eventos. 

Os embalos do Carnaval também gera-
ram excelentes oportunidades às marcas 
locais que puderam criativamente desen-
volver ações de relacionamento com os 
foliões. As catarinenses Ciclo Cosméti-
cos e Bellacotton uniram-se para desen-
volver uma ação especial de brand expe-
rience durante os festejos. Em parceria, 
as empresas apoiaram as festas promo-
vidas pela Skol Folia na capital, a partir 

da criação de um espaço de beleza vol-
tado às mulheres, que acabou por atrair 
também o público masculino. 

Os foliões que passaram pelo estande 
improvisado ganharam massagens nos 
pés com hidratantes da Ciclo Cosméticos 
e uma equipe de maquiadores que  de-
monstraram as utilidades dos itens de al-
godão da Bellacotton, destinados a facili-
tar a aplicação e a remoção dos produtos.

Jacinto Silveira, sócio da Bellacotton, 
revela que estar presente na maior festa 
brasileira foi uma forma de alavancar a 
imagem da marca junto aos clientes, ofe-
recendo uma pequena amostra dos pro-
dutos. “Sem contar que disponibilizamos 
espaços confortáveis e simpáticos que re-
forçaram um dos objetivos das nossas mar-
cas, que é proximidade com o público.”

Para a empresária da Ciclo Cosmé-
ticos, Luane Lohn, a oportunidade não 
poderia ser melhor. “Nossa intenção foi 
estar junto a eles proporcionando ainda 
mais diversão e um momento de beleza 
com os produtos da Ciclo, ainda expostos 
no espaço para que os foliões pudessem 
experimentar as nossas linhas”, detalha. 

Os gestores das marcas relataram que, 
além dos serviços no estande, que aten-
deram 50 pessoas por dia, mais de 20 mil 
pessoas foram impactadas pelos leques e 
brindes oferecidos pelas duas empresas. 

 
Tradição carnavalesca

São Luiz do Paraitinga, no Vale do Pa-
raíba, recebeu 150 mil turistas nos cinco 

dias de festa para acompanhar o tradi-
cional Carnaval de marchinhas, que, des-
de 1984, ajuda a fomentar e a preservar 
a vertente musical de raiz na cidade, que 
mantém um acervo com mais de 2,5 mil 
composições de artistas locais e de ou-
tros Estados brasileiros. 

O 33o Carnaval de Marchinhas apresen-
tou uma festa bem diferente das edições 
anteriores, devido à novidade da capta-
ção de recursos vindos de patrocínios da 
iniciativa privada com a prefeitura. Houve 
a instalação de dois camarotes: o Arena 
101 (mesmo nome de uma casa de sho-
ws da região), com capacidade para 500 
pessoas; e o camarote Casa Skol, que re-
cebeu 1.500 foliões. As estruturas foram 
montadas no entorno do centro histórico. 

De acordo com o diretor de turismo, 
Eduardo de Oliveira Coelho, o patrocí-
nio teve de se adaptar à cultura local, sem 
perda da autenticidade e do ritmo oficial 
da cidade, que são as marchinhas. O dire-
tor garante que a intenção da prefeitura 
com a questão do patrocínio foi preser-
var o centro histórico, profissionalizar e 
melhorar a qualidade do som, além das 
questões de melhoria da infraestrutura 
para os munícipes e turistas, que puderam 
usufruir de uma festa mais organizada. 

“É uma tendência que as marcas se 
associem aos Carnavais, mas o que não 
podemos perder de forma alguma é a au-
tenticidade do Carnaval, o ritmo da cida-
de e as características próprias do inte-
rior. Queremos que todos tenham me-
lhor infraestrutura, mas que saibam que 
estão em São Luiz do Paraitinga”, justifi-
cou o dirigente. 

Coelho contou que a cidade investe 
R$ 800 mil para organizar a festa, e que, 
com os patrocínios, os custos caem qua-
se 50%. Ele destacou que no período, em 
média, 100% das vagas da rede de pou-
sadas e dos campings são preenchidas; 
além disso, perto de 500 casas de alu-
guel ficam ocupadas, gerando um com-
plemento de renda para muitas famílias.

Pelas ladeiras 
A histórica Ouro Preto (MG) é o desti-

no escolhido anualmente por uma legião 
de turistas, principalmente universitários, 
com um dos Carnavais de rua mais con-
tagiantes do País. A cidade de arquitetura 
barroca, Patrimônio Cultural da Huma-
nidade, oferece aos foliões que lotam as 
ladeiras do centro, dezenas de opções de 
lazer: blocos caricatos, bonecos gigantes 
e desfiles de agremiações, que percorrem 
a região central e as ladeiras. 

A expectativa inicial da prefeitura ou-

ro-pretana era receber 45 mil visitantes 
durante os quatro dias de folia, mas cer-
ca de 60 mil pessoas curtiram o Carna-
val em 2013.

Há alguns anos, a festa mineira é patro-
cinada pela Skol, que, este ano, comprou 
a cota máster. Também apoiam o evento 
a Secretaria de Estado de Turismo, Secre-
taria de Estado de Cultura (por meio da 
Lei de Incentivo à Cultura), Cemig, Polícia 
Militar de Minas Gerais, Corpo de Bom-
beiros de Minas Gerais, Guarda Munici-
pal e Agência de Desenvolvimento Eco-
nômico e Social de Ouro Preto (Adop). 

 Além de Ouro Preto, o evento faz parte 
de uma iniciativa que integra o Carnaval 
das Cidades Históricas, projeto pioneiro 
em Minas Gerais que dispõe da união de 
outras cinco importantes cidades: Dia-
mantina, Mariana, Sabará, São João Del 
Rey e Tiradentes.

Diversão em BH 
A descontração em terras mineiras in-

vadiu a capital, que serviu de palco para 
o desfile de seis escolas de samba e oito 
blocos caricatos, na Estação do Samba, 
localizada na região central. No circuito 
aberto, mais de 70 blocos lotaram ruas e 
vilas, atraindo milhares de foliões. 

Conforme a Belotur, órgão da prefeitu-
ra municipal de Belo Horinzonte, foram 
aplicados R$ 3,5 milhões em ações de es-
truturação e produção do Carnaval este 
ano. O aporte demonstra o crescimento 
da festa nos últimos anos. O valor do in-
vestimento em 2013 é 2,3 vezes maior do 
que o disponibilizado em 2009, quando 
investiu-se R$ 1,5 milhão. Em compara-
ção com o recurso aplicado no ano pas-
sado, quando a folia angariou R$ 2,7 mi-
lhões, a elevação atingiu os 27%. 

“Estamos assistindo ao renascimento 
do Carnaval de BH, que cresceu em pro-
porções extraordinárias. Milhares de pes-
soas saíram às ruas e às praças de nossa 
cidade e brincaram os quatro dias da folia 
nos blocos de rua, que se caracterizaram 
como o grande fenômeno do Carnaval de 
2013. A grande demanda de público, em 
todas as regiões de Belo Horizonte, faz 
ampliar o nosso planejamento para o pró-
ximo ano, a fim de atendermos com segu-
rança e conforto tanto o folião quanto os 
moradores de nossa cidade”, sentenciou o 
presidente da Belotur, Mauro Werkema.

O Carnaval belo-horizontino teve en-
tre os patrocinadores a cervejaria Bäcker, 
Pão de Queijo Forno de Minas, Cemig, e 
apoio da BHtrans, Polícia Militar, Corpo 
de Bombeiros e Superintendência de Lim-
peza Urbana. 

Carnaval de rua em São Luiz do Paraitinga; bloco em Ouro Preto; Pinto da Madrugada, em Maceió;   
cortejo em São Luís do Maranhão (da esq. para dir., no alto);  Baile Pop Gay, em Florianópolis; e 
Carnaboi, em Manaus (da esq. para dir., acima):  festas regionais reúnem multidões e entram na 
rota de interesse dos patrocinadores 
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Text Box
 Fonte: Meio & Mensagem Especial: Festas e eventos regionais, São Paulo, p. 16-17, 18 mar. 2013.




