
Bacardi usa salsa e move R$ 2 milhões  

Andréa Ciaffone 

Como tudo o que merece ser chamado de sensual, a salsa é compreendida primeiro pelos quadris 
e coxas e só depois passa pelo cérebro. Lá, entre as orelhas, o som de batida marcada é 
associado ao calor caribenho, ao rum, às saias rodadas e às histórias do tempo em que Cuba era 
livre do socialismo castrista. O resultado dessa associação é, também, sexy, além de ser meio 
nostálgico. Esperto como quê, o dramaturgo Carlos Lombardi apostou no ritmo como trilha sonora 
para Kubanacan, a atual novela das sete que a Rede Globo, que mistura sátira política, 
romantismo ingênuo e muita sensualidade. Agora, o impacto do ritmo saltou da ficção para o real.  

A partir do desejo por dançar salsa que a novela criou no público, será lançado nesta quarta-feira 
em São Paulo o Clube da Salsa, um projeto que mistura música, dança, cultura e marketing em 
doses iguais e que deve movimentar mais de R$ 2 milhões até 20 de dezembro. O cálculo foi feito 
por Fábio Morales, diretor da Spetaculum, a empresa gestora do Clube da Salsa. "A expectativa é 
que neste período mais de 60 mil pessoas tenham contato com o ritmo e com as marcas que se 
relacionam com ele", diz Morales.  

"Para a Bacardi-Martini, o Clube da Salsa é interessante porque coloca o rum dentro de um 
contexto cultural que serve de cenário para o seu consumo", diz a gerente de produto, Eliza 
Duque Estrada. A Bacardi foi fundada em 1862 em Cuba e confiscada por Fidel Castro em 1960. 
Hoje é a maior fabricante e vendedora de rum do mundo e comprou a italiana Martini há dez 
anos.  

A executiva diz que o projeto veio convergiu com um trabalho de divulgação dos coquetéis à base 
de rum, em especial o "Mojito", o drink que está para Cuba como a Caipirinha está para o Brasil. 
Além de patrocinar o projeto, a Bacardi vai investir em brindes, treinamento dos barmen - é 
importante que os drinks tenham qualidade uniforme em todos os bares - e ações de incentivo. 
Com verba total de marketing no Brasil de R$ 16 milhões, a Bacardi não diz quanto vai destinar 
no Clube da Salsa. "A resposta tem sido tão boa que já estamos deslocando verbas de outras 
iniciativas para este projeto", diz Eliza.  

O Clube da Salsa terá carteirinha e funcionará em de domingo a sábado, respectivamente, nas 
casas noturnas paulistanas Taberna Sherwood, Café Aurora, Buena Vista, Avenida Club, Conexión 
Caribe, Bar Brahma, Pacha Ynti. O projeto poderá ser replicado em outras cidades brasileiras e 
ainda tem espaço para outros patrocinadores.  
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