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Salvador, Recife e Olinda profissionalizam suas festas e viram enormes vitrines para exposição de 
marcas em todo o País.  
 
Quando a cantora Ivete Sangalo passa com seu trio elétrico agitando o públic o no circuito Barra-
Ondina, em Salvador, no intervalo entre um bloco de músicas e outro ela diz que só toma cerveja 
Nova Schin (Grupo Schincariol), usa apenas a operadora de celular Vivo e, nos cabelos, não 
dispensa produtos da Garnier, uma marca da L’Oréa l Paris. Exagero de patrocínio? Nem tanto se 
for considerado que o carnaval no Nordeste do Brasil está cada vez mais profissional, não apenas 
para agradar o folião, como para deixar satisfeitas as empresas que ajudam a custear e 
incrementar uma das festas de maior popularidade no mundo.  
 
Recife, Olinda e Salvador já se movimentam para não fazer feio no carnaval 2005. A primeira 
apresenta, em São Paulo, hoje, o seu plano de cotas de patrocínio, com valor de até R$ 600 mil. 
Outra pernambucana, Olinda, anuncia uma verdadeira revolução - elaborou um novo circuito e 
contratou uma empresa especializada, a Fastmind Empreendimentos, para desenvolver este 
projeto e todo o plano de captação de recursos. Já na terra do axé, a maior fabricante de charutos 
do Brasil, a baiana Menendez & Amerino, está comercializando cotas de R$ 200 mil e R$ 500 mil 
para o seu camarote, num ponto nobre do Circuito Dodô - do Farol da Barra até Ondina, na orla 
marítima da cidade.  
 
Certamente o carnaval do Nordeste busca pontos estratégicos para se fortalecer como uma vitrine 
de marcas. Salvador foi a primeira cidade a entrar neste ritmo. Depois veio Recife, em 2003, 
quando a prefeitura local também contratou uma empresa para captar recursos para a festa, a 
Articultura. Agora é a vez de Olinda jogar confete na festa.  
 
"A TV só se interessa pelo volume de pessoas, 2 milhões de sexta a quarta-feira. A partir do ano 
que vem, teremos um produto específicos para as marcas, visualmente agradável para a mídia", 
adianta Riccardo Gambarotto, sócio da Fastmind, responsável pelo novo projeto de Olinda, que 
inclui o "passódromo", fora do centro velho, na orla. "Conseguimos trazer qualidade de infra-
estrutura e visual para nossa festa", afirma o secretário de cultura da prefeitura de Recife, João 
Roberto Peixe.  
 
O diretor da Multi Participações (holding que controla a Menendez & Amerino), Adriano Sá, diz que 
a empresa trabalha com o conceito de business ao preparar o seu camarote. Isso significa que até 
há um ou outro artista no casarão transformado em espaço vip, mas esse não é o objetivo 
principal. A primeira iniciativa de ter um camarote para convidados veio em 2002. De lá para cá, o 
projeto só cresceu, como conta o executivo: "Até então, 80% a 90% das despesas eram pagas 
pela empresa. Para 2005, estamos trabalhando com cotas para que parceiros também possam 
expor a marca e nos ajudar a bancar a festa. Além disso, nosso espaço está 40% maior", conta 
Sá.  
 
Com o tema "Bahia de todos os carnavais", o camarote conseguiu uma expansão para a casa ao 
lado e ainda terá uma passarela que dá para o outro lado da rua, num formato parecido com o 
que tem a Band, a emissora que transmite, oficialmente, o carnaval de Salvador. "Neste quarto 
ano chegamos a um elevado patamar de maturidade." No carnaval de 2004, 3,5 mil pessoas 
passaram pelo camarote da Menendez & Amerino em cinco noites. Para o próximo ano, a empresa 
se prepara para um movimento 20% maior. "O espaço do patrocínio está bem disputado", avisa 
Adriano Sá.  
 
De acordo com informações da Menendez & Amerino, Salvador tem o maior carnaval de rua do 
mundo. São seis dias de folia - oficiais, é claro -, em que cem blocos e trios elétricos ocupam os 
26 quilômetros de ruas e avenidas da cidade.  



Toda esta festa atrai 2 milhões de pessoas a cada ano - 800 mil turistas - e proporciona US$ 254 
milhões em negócios. A data do carnaval de Salvador 2005 vai de 3 a 8 de fevereiro, com o tema 
"Carnaval na Bahia, a cada ano mais alegria".  
 
Bonecos para atrair dinheiro  
 
Apesar de ser uma festa gigante, com cerca de 300 agremiações, sendo 80 delas de tradição, 
Riccardo Gambarotto, da Fastmind, diz que o carnaval de Olinda necessita de uma "reforma" para 
se tornar uma vitrine de marcas. "Estamos conduzindo o processo de reestruturação do carnaval e 
assim poder apresentá-lo ao mercado", conta. Até a contratação da Fastmind, a prefeitura da 
cidade é que oferecia, sozinha, infra-estrutura para a festa. "As despesas, porém, eram maiores 
do que a geração de lucro."  
 
Um dos primeiros passos foi adequar um formato para o pacote publicitário, de forma que se 
estabeleça lugares específicos para as empresas fazerem propaganda - Gambarotto não divulga 
quanto sai cada cota para Olinda 2005. A festa hoje é toda concentrada na parte velha da cidade, 
o que muda de acordo com o novo projeto, montado em parceria com a Liga das Agremiações 
Olindenses (LOA), o Sebrae-PE e Fastmind, com o apoio da prefeitura da cidade.  
 
A principal novidade será o "passódromo" Olinda É!, é um conjunto formado por um palco (para 
shows de artistas pernambucanos e convidados e para concursos), pista para o desfile das 
agremiações, um complexo com três blocos de arquibancadas (para 6 mil pessoas) e 20 
camarotes, praça de alimentação, banheiros, área de descanso, dois telões, som em todo o 
ambiente, localizado na avenida Sigismundo Gonçalves, em frente a Praça do Jacaré. O carnaval 
na cidade alta, no centro velho, é considerado interessante pelo contato com o público, mas para 
a exibição das agremiações não é bom. A música, evolução e fantasias desaparecem nas ruas, e 
os passistas não podem evoluir, segundo os organizadores. O que ocorria era uma perda de 
tradição, esclarecem.  
 
O principal objetivo do "passódromo" é permitir que as agremiações possam se exibir e o turista 
apreciar a beleza dos desfiles de grupo de afoxé, côco, cabloquinhos, blocos frevo, blocos de 
fantasias, entre outros. A idéia, com a programação, é contemplar todos os gostos e faixas 
etárias. As atrações terão início no meio da tarde e terminarão na madrugada do dia seguinte. A 
diversidade cultural será  o tom do carnaval de 2005. O "passódromo" conta com 400 metros de 
extensão, por 24 metros de largura, e corredor livre de 11 metros de largura para os desfiles.  
 
"Nossa proposta é de um novo espetáculo", frisa Gambarotto. "Preparamos este projeto de forma 
que as marcas fiquem bem expostas tanto no ‘passódromo’, quanto no centro histórico de 
Olinda." O sócio da Fastmind diz que entre as empresas visadas para patrocinar a folia de Olinda 
estão as que hoje mais se envolvem com esse tipo de estratégia de marketing: bancos, telefonia 
e bebidas.  
 
Galo que canta em reais  
 
Há três anos Recife notou que não bastava fazer uma festa bonita, cheia de gente dançando - 
alguns apenas olhando - passos de frevo. Foi a campo, chamou uma empresa do ramo para 
ajudá-la e a captação de recursos deixou de ser exclusiva da empresa que se responsabilizava 
pela infra-estrutura.  
 
A AmBev, por exemplo, foi uma das companhias que, no ano passado, apostaram no carnaval de 
Recife. A gigante do setor de bebidas comprou uma cota no valor de R$ 900 mil para divulgar a 
cerveja e o guaraná Antarctica. De acordo com o secretário de cultura da prefeitura de Recife, 
João Roberto Peixe, outros patrocinadores foram Caixa Econômica Federal, Telemar, Infraero, etc. 
"As mudanças no carnaval de Recife vêm acontecendo desde 2001. Em 2003, porém, é que 
resolvemos estruturar nosso plano de cotas e o resultado foi excelente."  



 
O secretário conta que para 2005 as negociações já começaram e a fase de preparativos será 
finalizada com a apresentação ao merc ado, hoje. "Tentamos mostrar que o carnaval de Recife tem 
outros ritmos, não apenas o frevo, apesar de esse ser o mais tradicional." A festa de 1,5 milhão 
de pessoas tem seu apogeu durante todo dia de sábado, quando desfila um dos blocos mais 
tradicionais do carnaval do Nordeste, o Galo da Madrugada. "Mesmo com todas as mudanças 
rumo à profissionalização, nos preocupamos em manter a tradição", orgulha-se Peixe.  
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