
Mangueira, Portela e outras escolas de samba vão virar marcas de consumo 
Marta Barcellos 
 
Cartão de crédito da Mangueira, cadeira de praia do Salgueiro, materiais de escritório da Portela, 
seguro médico da Beija-Flor. Em tempos de profissionalização do carnaval, os nomes das escolas 
de samba do Rio começam a ganhar status de marcas de consumo, com pagamento de royalties e 
modernização de logotipos. O primeiro projeto de licenciamento das marcas das escolas está 
sendo desenhado pela Pro Entertainment, empresa americana que assinou contrato com a Liga 
Independente das Escolas de Samba (Liesa) em outubro e já começou a colocar à venda neste 
carnaval dois produtos: a cachaça Veritas, produzida pela Agrivale, e camisetas, confeccionadas 
pela Bee. 
 
O contrato com a Liesa prevê o lançamento de 500 a 700 produtos com o nome das escolas até 
2005, segundo o diretor comercial da empresa, Hernan Garcia. O faturamento deve chegar a R$ 2 
milhões no primeiro ano.  
 
A Pro Entertainment, presente na Argentina e no México, chegou ao Brasil há um ano e tem a 
exclusividade de exploração da marca de vários clubes de futebol: Vasco, Botafogo, Atlético 
Mineiro, Cruzeiro, Atlético Paranaense, Coritiba e Internacional. A empresa também detém a 
licença de Corinthias, Palmeiras e Flamengo, sem exclusividade. 
 
Um dos compromissos da Pro Entertainment com a Liga é eliminar o caráter sazonal das marcas, 
a exemplo do que vem fazendo com a festa do Peão de Boiadeiro de Barretos, que já vende 
produtos o ano todo. No primeiro momento, o alvo é o turista que está chegando na cidade para o 
carnaval. A cachaça da Veritas, por exemplo, está sendo vendida em hotéis, em embalagem de 
luxo, com um livro de receitas com sugestões de drinque para cada escola. A rede de lojas Bee 
está presente principalmente nos aeroportos do país. 
 
O primeiro carnaval das "escolas- marcas" será uma espécie de teste, para a equipe da Pro 
Entertainment conhecer melhor o universo do samba e das escolas, inclusive por meio de 
pesquisas. A idéia, conta Garcia, é deslanchar o projeto para valer no próximo carnaval, focando 
não apenas os turistas mas também os brasileiros identificados com as marcas.  
 
"O público brasileiro do carnaval é principalmente das classes B e C", diz Garcia. "Mas 
gostaríamos de, no futuro, atingir também a classe A."  
 
Garcia reconhece que, a exemplo dos times de futebol, as escolas de samba mexem com tradição 
e paixão de seus torcedores - o que pode acabar gerando resistências para a aprovação de 
projetos. O executivo conta que costuma encerrar as discussões mais calorosas sobre o valor 
inestimável do nome da escola com perguntas sobre investimentos e faturamento da marca.  
 
Em geral, as escolas possuem um histórico de aproveitamento do nome bastante amador, avalia 
Garcia, com a venda de artigos como camisetas e chaveiros apenas nas lojinhas das quadras e 
nos ensaios. 
 
Apesar de a Liga representar todas as escolas, o contrato de licenciamento prevê a aprovação 
separadamente de cada produto pela agremiação dona da marca. Pela frente, a Pro Entertainment 
terá pelo menos uma missão mais delicada: modernizar o logotipo das escolas. 
 
Ele reconhece que algumas marcas, como Mangueira, têm um potencial maior que a de escolas 
menos conhecidas. Mas a idéia, diz, é lançar produtos com o nome de todas as agremiações, 
embora a Mangueira possa, por exemplo, ter uma linha mais extensa. 
 
Garcia empolga-se especialmente com os serviços que podem ser oferecidos e conta que não 
faltam idéias. "Podemos, por exemplo, lançar um cartão de fidelização da Mangueira, que acumula 



pontos para serem trocados por uma fantasia da escola. Ou um seguro de carro que dá um 
ingresso para o sambódromo se não houver acidentes." 
 
Os royalties cobrados pela empresa devem variar entre 6% e 10% do faturamento dos produtos. 
Uma parte desse valor, não revelado, é destinada à Liesa e outra à Pro Entertainment. A empresa 
está negociando com cerca de 50 candidatos a parceiros para fechar projetos de licenciamento 
após o carnaval.  
 
Para Renata Crespo, dona da Agrivale, que investiu R$ 150 mil no desenvolvime nto de 
embalagem e distribuição da Veritas para o carnaval, a experiência do licenciamento está valendo 
a pena. "Alguns hotéis compraram grande quantidade, para dar de brinde aos turistas", conta ela.  
 
"Depois do carnaval, vamos fazer embalagens mais popula res, para os torcedores das escolas." 
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