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Escolas de samba do Rio receberam este ano cerca de R$ 7 milhões em patrocínios empresariais. 
 
A batalha de confete e serpentina já é coisa de outros carnavais. Na folia moderna, a guerra é 
travada pelas marcas, que disputam cada vez mais uma nesga da visibilidade proporcionada pela 
festa, que atrai milhares de brasileiros e estrangeiros e movimenta mais de R$ 1 bilhão na 
economia carioca, pelas estimativas do Sebrae-RJ. A festa deste ano no sambódromo promete. 
Empresas e marcas como PDVSA e Repsol, Fiat e Volkswagen e Brahma e Nova Schin estarão 
disputando as atenções, com contratos de exclusividade de serviço na avenida, patrocínio das 
cotas de transmissão, participação em camarotes exclusivos ou doações para escolas de samba. 
 
Os números são guardados a sete chaves, mas o Valor apurou que as escolas de samba 
receberam algo em torno de R$ 7 milhões em "patrocínios empresariais". Além disso, cada 
agremiação recebe cerca de R$ 2,5 milhões da Liga das Escolas de Samba referentes à um 
percentual do montante arrecadado com a venda de ingressos, que depende da colocação da 
escola no ano anterior. O valor inclui ainda parte da cota de televisão e também uma ajuda de 
custo da prefeitura da cidade, que este ano ficou em R$ 5,6 milhões. 
 
No reinado de Momo, a disputa para garantir exclusividade para uma marca é ferrenha, mas nem 
sempre possível. Uma estratégia usada pelas empresas é garantir patrocínio na TV e em outras 
mídias, mesmo não estando presente no sambódromo. O supermercado Guanabara, com forte 
presença no Rio, garantiu o direito de ser a rede varejista "oficial" do sambódromo onde anuncia 
num mega outdoor, mas seu concorrente Prezunic correu por fora e garantiu patrocínio nas cotas 
da TV Globo. 
 
Outra trincheira é optar pelo patrocínio de uma escola de samba específica, como fez a Garoto, 
que investiu R$ 800 mil no carnaval da Caprichosos de Pilares, que conta na avenida a história do 
Espírito Santo. No sambódromo a marca oficial de chocolates é a Nestlé, que comprou cota de 
patrocínio liga das escolas de samba e na transmissão nacional de TV, além de investir na 
arquibancada popular, este ano ampliada 4 mil lugares. "O carnaval gera uma oportunidade de 
comunicação com públicos muito distintos, tanto com os ricos quanto com as classes de mais 
baixa renda. E temos feito também esse trabalho de aproximação da comunidade, que começou 
ano passado com a arquibancada e o patrocínio da Acadêmicos do Grande Rio", diz Mário 
Castelar, diretor de comunicação e marketing da Nestlé. 
 
Mesmo com a proibição da liga de mencionar diretamente os nomes dos patrocinadores no 
samba-enredo, as escolas encontram subterfúgios para divulgar as marcas das empresas. No caso 
da Caprichosos, por exemplo, o refrão faz menção ao chocolate e, indiretamente, a um dos 
bombons mais conhecidos da Garoto, o Serenata de Amor ("Espírito Santo caprichou / é chocolate 
na avenida, numa serenata/ Pilares canta feliz da vida"). O presidente da escola, Paulo de 
Almeida, conta que além da Garoto, empresas como White Martins, GDK e Flexibrás contribuíram 
para o carnaval da escola. O valor total do patrocínio das empresas chegou a R$ 1,15 milhão. 
 
A disputa no Carnaval não se limita ao setor privado. Além do Espírito Santo, o governo do Ceará 
encontrou no patrocínio à Estação Primeira de Mangueira uma oportunidade de divulgar a 
diversidade cultural do Estado, assim como o projeto da transposição das águas do Rio São 
Francisco. O patrocínio prevê o repasse para a escola de R$ 500 mil. 
 
A unidade Rio da cooperativa de planos de saúde Unimed desembolsou R$ 3 milhões e voltou com 
a carga toda ao carnaval carioca. Desbancou a concorrente Golden Cross, que nos últimos três 
anos vinha comprando a cota de exclusividade da liga das escolas de samba. Este ano, a Unimed 
não só será exclusiva no sambódromo como garantiu sua presença como patrocinador na 
transmissão da TV.  



Segundo Marcelo Giannubilo, superintendente de marketing da Unimed-Rio, a presença na 
avenida faz parte da estratégia de estreitar laços com a comunidade. "Somos o plano de saúde 
oficial do Carnaval. Essa proximidade com a comunidade do Rio é importante." 
 
Outra que consegue reinar sozinha na sua área é a rede de lanchonetes Bob's, que pelo décimo 
segundo ano consecutivo garante sua presença no sambódromo, onde terá exclusividade de 
pontos de venda. 
 
Na já tradicional guerra das cervejas, no entanto, exclusividade total é difícil. Embora a Nova 
Schin tenha se empenhando em garantir cotas de patrocínio nacional nas transmissões de TV e 
tenha comprado o direito de ser a única cerveja servida no sambódromo, a Brahma sempre vai 
ter garantido o seu tradicional camarote. A antiga fábrica da cervejaria controlada pela Inbev já 
existia na Marquês de Sapucaí muito antes do sambódromo e uma negociação feita na época da 
criação da passarela do samba rendeu o direito cativo à Brahma de montar seu camarote, como 
vem acontecendo há 16 anos. 
 
Mas o carnaval já é uma festa tão amplamente difundida que começa a atrair patrocínios 
inovadores. A estatal de petróleo venezuelana PDVSA, uma das maiores produtoras do mundo, 
decidiu patrocinar a escola de samba Vila Isabel. O presidente da escola Wilson Vieira Alves 
Moisés não revela o valor do contrato, mas há informações de que a Vila receberá R$ 1 milhão. Já 
a espanhola Repsol vai montar um posto de gasolina no cenário do camarote da Brahma, segundo 
informações da cervejaria. 
 
Até as montadoras estão de olho na folia. Enquanto a Fiat garantiu sua cota junto à liga e já 
estampa marca e slogan em um outdoor da avenida, a Volkswagen vai fazer montar uma réplica 
de concessionária e oferecer um test drive dos seus modelos premium aos convidados do 
camarote da Brahma. 
 
A Beija-Flor de Nilópolis, que contará na avenida a história da mineira Poços de Caldas, recebeu 
da prefeitura da cidade R$ 1,2 milhão. O carnaval da escola está orçado em R$ 14 milhões. O 
vice-prefeito da cidade, Paulo César Silva, conta que 58% deste montante foi captado junto à 
iniciativa privada, numa tentativa de revitalizar o turismo na região. 
 
Diferentemente das concorrentes, a Acadêmicos da Rocinha implementou um sistema de cotas 
para captar recursos para o seu carnaval, orçado em R$ 5,2 milhões. A expectativa do vice-
presidente da Rocinha, Alberto Furtado, é arrecadar algo em torno de R$ 3 milhões com a venda 
das cotas. 
 
Ontem, o Sebrae divulgou que está iniciando um estudo detalhado sobre a economia e a cadeia 
de produção do carnaval. Estima-se que mais de 80% das matérias primas usadas no Rio venham 
de São Paulo. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 14 fev. 2006, Tendências & Consumo, p. B4. 


