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A prestação de serviços de promoção de marcas se encontra em fase de consolidação no Sudeste 
do Brasil, mas em outras regiões do País é um mercado ainda pouco explorado. Foi de olho nessa 
lacuna que os publicitários Eliane Silva e Cláudio Carvalho decidiram criar a Karambola, primeira 
do ramo no Nordeste. Fruto de investimentos iniciais de R$ 250 mil, a empresa já nasce pensando 
grande. Entrou em operação em maio, com sede em Recife, e está abrindo unidades em Salvador 
e Belo Horizonte. O próximo passo será Brasília.  
 
Eliane, que assim como Carvalho integra a equipe da empresa de publicidade e propaganda 
Publivendas (BA), ressalta que a Karambola não é um braço da agência, mas um empreendimento 
independente. "Não pretendemos usar a Karambola para atrair contas para a Publivendas. Isso 
seria suicídio, fecharia portas no mercado de agências. Temos contratos de suporte para agências 
concorrentes da Publivendas", diz Eliane.  
 
Apesar da independência, a proximidade com a Publivendas oferece sinergias. Um exemplo disso 
é que a Karambola terá atuação em Salvador e na capital mineira graças ao conhecimento que 
tem desses mercados por meio da agência, uma das mais antigas do País, com 47 anos. Além 
disso, a operação em Brasília será viabilizada em grande parte pela entrada da Publivendas no 
Distrito Federal, prevista para até o início de 2004.  
 
Quanto aos serviços, a Karambola, que tem estimativa de faturar R$ 1 milhão em 2003, oferece o 
portfólio completo, enquanto outras do ramo trabalham só com a promoção propriamente dita. 
"Estão no leque a promoção de vendas, marketing social, cultural e esportivo, merchandising, 
licenciamento de produtos, design, eventos, trade marketing, webdesign e marketing direto."  
 
Além do mix amplo, a Karambola se encarrega de todas as etapas dos processos: do 
planejamento das ações e elaboração dos projetos, à execução, produção, pós-venda e pesquisa. 
"Queremos ocupar todos os espaços possíveis no nosso mercado. O nicho é extremamente 
promissor e tem tudo para um grande salto em todo o Brasil." "As empresas têm uma carência 
enorme nessa área e não falta dinheiro. O problema é que, no Nordeste, por exemplo, as 
empresas reservam uma verba considerável para promoção de marcas e deixam a 
responsabilidade para um departamento interno, que não tem a estrutura e equipe necessários. É 
algo quase sempre um pouco amador", diz Eliane.  
 
Em relação à carteira, são nove clientes, alguns de peso, em apenas quatro meses de operação. 
Entre eles, estão a rede de supermercados Bompreço, a maior do Nordeste e quarta do País, a 
operadora de telefonia celular TIM, o Shopping Piedade (Salvador) e a indústria de bebidas Frevo 
(PE). Mas a meta, numa previsão extremamente conservadora, é chegar a 20 contratos até o fim 
de 2004.  
 
O currículo será certamente um trunfo na ampliação da clientela. Afinal, os projetos da empresa 
vêm tendo um grande sucesso. Um dos destaques foi o estande do Bompreço, no festival Recife 
Fashion, realizado em agosto.  
 
A estrutura, inspirada nos camarins de desfiles de moda, contava com salão de beleza - sob a 
batuta do maquiador Isnaldo Braga, um dos mais conhecidos de Pernambuco -, lounge e até sala 
de massagem. Para a Frevo, a Karambola desenvolve atualmente o projeto Blitz da Frevo, voltado 
para a divulgação da recém-lançada cerveja Frevo. A estratégia é levar grupos de pagode para 
animadas sessões de degustação em bares e restaurantes.  
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