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Ações são lideradas por cervejarias e operadoras de telefonia celular. 
 
No calendário de investimentos das empresas, uma data já se firmou como ferramenta de 
divulgação: o carnaval. Com forte apelo, o período parece curto para tantas ações de marketing, 
lideradas, principalmente, pelas cervejarias e operadoras de telefonia. As grandes campanhas já 
extrapolam os limites das capitais. No Rio, além das imediações da Marquês de Sapucaí, estão no 
alvo das companhias o balneário de Búzios, na Região dos Lagos e Angra dos Reis, na Costa 
Verde. As ações estendem-se às cidades de Porto Alegre, Recife e Olinda. 
 
Líder de mercado no Brasil com 31,8% de participação, a Skol será a empresa que fará o maior 
número de eventos no carnaval deste ano. Com a proposta de misturar os ritmos dançantes, a 
empresa prepara mais de 35 atrações na Bahia, onde tem participação de mercado de 41,4%, 
segundo dados do Instituto de Pesquisa Nilsen, de dezembro de 2005.  
 
Na programação, está prevista a volta do Bloco Skol D para o circuito Barra-Ondina. Serão cinco 
noites de bloco com a presença dos DJs de música eletrônica, o inglês Fatboy Slim, Marky e 
Patife, e do vocalista da banda O Rappa, Falcão - que tocará com convidados -, além do grupo 
baiano A Zorra.  
 
A empresa fará o patrocínio dos blocos Papa (Babado Novo), Me Ama (André Lelis), Me Abraça 
(Asa de Águia), Cocobambu (Asa de Águia), Eu Vou (Jammil), Balada (Jammil & Uma Noite) e os 
populares Fissura, Traz A Massa e Trios do Povo. 
 
Para o diretor regional da AmBev, Sandro Bassili, a Bahia é uma das praças mais importantes 
para a Skol. Segundo ele, nesta região, a marca detém a preferência dos consumidores.  
 
- Ao montar nosso plano de ações de Carnaval, pensamos numa forma de retribuir esse carinho 
do baiano, que tem valorizado e acolhido tão bem os produtos, campanhas e eventos - diz ele. 
 
A empresa irá montar dois camarotes no circuito Barra-Ondina: o Skol Fest com capacidade para 
2 mil pessoas e o Camarote Othon que irá receber cerca de 5 mil convidados. A Skol fará 
campanha regional sobre o Carnaval, a começar por um comercial que já está sendo veiculado 
nas emissoras de TV da Bahia.  
 
A campanha terá material de merchandising para pontos-de-venda, spots de rádio, anúncios 
impressos, mídia exterior e ações na Internet. Além disso, a Skol prepara edição limitada de 1 
milhão de latas decoradas que serão distribuídas na Bahia neste mês, para divulgar o Bloco Skol D 
e o carnaval de Salvador. 
 
Skol se antecipa e patrocina eventos pré-carnavalescos  
 
Para esquentar os foliões, as ações da marca tiveram início antes do carnaval, com participação 
global em eventos como o Bonfim Light, o Festival de Verão de Salvador, os ensaios de domingo 
da banda Afrodisíaco e as festas realizadas por Jammil & Uma Noite e Asa de Águia com 
convidados. Eventos nas praias de Salvador também foram realizados com a MTV, que integra a 
lista de patrocínios na temporada que antecede a folia. 
 
Segundo a gerente de comunicação da Skol, Mariana Amazonas, as ações realizadas durante o 
ano proporcionam grande projeção da marca nos eventos em que patrocina. De acordo com ela, 
apesar da maciça divulgação, antes e durante o carnaval, a empresa não tem aumento expressivo 
na participação de mercado, nestes períodos. 
 



Há três anos no carnaval de Pernambuco, a Antarctica é a patrocinadora oficial das atrações nas 
cidades de Recife e Olinda. Entre as ações previstas estão o patrocínio de blocos com bonecos 
gigantes, os chamados mamulengos, com réplicas de Juliana Paes e Bussunda, além de 
investimentos em outdoor, painéis, placas iluminadas, blimps, barracas, banners, empenas, e 
cartazetes com a linha de comunicação desenvolvida pela agência Almap para o carnaval.  
 
A Antactica montará ainda dois camarotes neste carnaval: um na chamada Casa da Boa, em 
Olinda, área para convidados. Com o tema e ambientação Olinda, capital brasileira da cultura, a 
decoração da casa mostrará tradições, folclore e sítio histórico da região. A inauguração será no 
dia 23 deste mês e estará aberta aos foliões de sábado a terça. O cantor Alceu Valença fará shows 
no local, com a presença da atriz Juliana Paes - garota, propaganda da marca. O outro camarote 
ficará em Recife, na Avenida Guararapes, onde acontece o desfile do bloco Galo da Madrugada. 
 
No Rio de Janeiro, a proposta da cervejaria Brahma é de unir futebol e samba. O camarote da 
empresa no Sambódromo, um dos mais concorridos, terá como tema a Copa do Mundo. Entre as 
novidades, está a reprodução da esquina da Rua Alzira Brandão com a Conde de Bonfim, na 
Tijuca, primeiro ponto de concentração da torcida do Brasil no Rio de Janeiro. Para compor o clima 
de Copa do Mundo, serão coladas na parede imagens de cenas que marcaram o futebol, frases de 
jornalistas sobre o esporte e mesa de futebol de botão. 
 
Eventos culturais aproximam consumidores  
 
A empresa informou que o patrocínio e a realização de eventos culturais é a melhor forma de 
aproximar-se de seus consumidores. Por isso, está presente nas principais manifestações 
populares.  
 
De acordo com a gerente de marketing da Brahma, Paula Lindenberg, a estimativa da empresa é 
de que, no período da Copa do Mundo, o volume de venda de cervejas fique em terceiro lugar no 
ranking. Segundo ela, em 2005, a Brahma registrou aumento de 1,5% na participação do 
mercado de cervejaria mundial, sendo que, no Brasil, o crescimento foi 19,6% e no Rio de 
Janeiro, de 2%. 
 
Além das celebridades de praxe, o camarote contará com a Nestlé, que será responsável por 
servir o café da manhã e da Volkswagen, que colocará seus carros à disposição dos convidados 
para que sejam realizados test-drive. 
 
Empresas de outros ramos também apostam na divulgação de publicidade da marca durante o 
carnaval. Pelo quinto ano consecutivo, a Credicard vai investir no carnaval de Salvador. Embora o 
investimento não tenha sido divulgado, a empresa adiantou que o valor deve ser o maior de todo 
o período.  
 
Pelo 12o ano consecutivo investindo no carnaval do Rio, a rede Bob"s colocará, durante os quatro 
dias de desfile na Marquês de Sapucaí, 50 pontos de vendas no local. Ao todo serão 1,3 mil 
funcionários envolvidos nos setores de abastecimento, logística, ambulantes, vendedores e 
administrativo. Nas frisas, a empresa montou um esquema de atendimento especial que terão 
atendentes atuando diretamente nas mesas. 
 
"Obteremos um grande retorno de imagem, já que a empresa será vista diariamente por mais de 
50 mil pessoas", explicou diretor de Operações do Bob"s, Antônio Detsi.  
 
A Coca-Cola também investirá neste carnaval. A empresa colocará camarote no Rio e em Porto 
Alegre. Já uma das fabricantes do produto, a Norsa, montará três camarotes em Salvador, além 
de patrocinar o bloco infantil Happy, com a participação da apresentadora Eliana.  
 



A Ron Montilla, da multinacional francesa Pernod Ricard Brasil, vai investir R$ 2 milhões no 
carnaval de Pernambuco, 6% a mais do que no ano passado. De acordo com o gerente de 
marketing, Gustavo Zerbini, a empresa espera ter um retorno equivalente a 20%, neste período.  
 
"Esta época dá muito retorno de vendas e Pernambuco é um dos principais mercados 
consumidores da empresa", disse Zerbini. A Montilla é a patrocinadora oficial do bloco Galo da 
Madrugada, que costuma reunir mais de 1 milhão de pessoas em Recife. 
 
Telemar em busca da fidelização dos clientes  
 
Com objetivo de manter a fidelização de clientes, o grupo Telemar destinará neste ano, R$ 30 
milhões em ações de marketing, entretenimento, esporte e moda, contra R$ 25 milhões em 2005.  
 
No carnaval, o grupo fará seus investimentos na Bahia e em Pernambuco. De acordo com diretor 
de Marketing, Alberto Blanco, essas medidas são realizadas para manter a marca presente, mas o 
retorno acontece a longo prazo.  
 
Em Salvador, a empresa de telefonia móvel do Grupo Telemar, a Oi, patrocinará todos os blocos 
da banda Asa de Águia e ainda o camarote Via Folia, no circuito Barra-Ondina. Além disso, terão 
patrocínio da empresa a Lavagem da Praia do Forte - que tem atrações como as bandas Asa de 
Águia, Trivela e participação especial de André Lelys; a Mica Fashion (abertura não-oficial do 
carnaval de Salvador); o Abre Alas e o trio Afrodisíaco.  
 
Já em Recife, pelo terceiro ano consecutivo, a Oi montará camarote na Avenida Guararapes, onde 
passa o tradicional bloco Galo da Madrugada. Com capacidade para160 convidados, o espaço terá 
buffet e decoração com temas de carnaval. 
 
Com mais de 30 milhões de clientes, a empresa de telefonia Vivo vai patrocinar os blocos de Ivete 
Sangalo e Ara Ketu, em Salvador, e a Arena Vivo, espaço de 650 metros quadrados, na Rua das 
Pedras, em Búzios. O lounge, montado no dia 5 deste mês, tem iluminação especial, segundo a 
empresa. Os clientes e visitantes podem desfrutar dos produtos oferecidos pela Vivo, como fotos, 
vídeos-torpedo e TV no celular.  
 
A área Vivo Zap da arena terá notebooks para que os visitantes acessem à banda larga. No 
espaço Volvo Ocean Race, as pessoas poderão acompanhar a corrida em que participa Torben 
Grael, em tempo real. A Vivo preparou outras atrações como shows, com grandes artistas, 
previstos para o período de carnaval, mas a programação ainda não foi fechada. Já a ambientação 
do restaurante do lounge segue as linhas da Bio Arquitetura, que utiliza apenas recursos naturais, 
como madeira de reflorestamento e fibras naturais. A cervejaria Skol e os óculos Vuarnet também 
estão na arena oferecendo seus produtos.  
 
Em Angra dos Reis, a empresa preparou o Verão Vivo, que terá shows instrumentais na Marina 
Verolme, nos sábados de fevereiro. Com entrada franca, os artistas convidados são Leo 
Gandelman, Sexteto Onze Meia, Márcuio Montarroyos e o trompetista americano JJ Jackson. Para 
o diretor de Eventos e Marketing Promocional da Vivo, Felipe Barahona, a intenção das ações 
realizadas nos períodos de festas, como o carnaval, é de conquistar e se aproximar do cliente, 
reforçando os valores da marca e divulgando a oferta de serviços.  
 
"As ações estratégicas, os patrocínios de grandes shows e o marketing de relacionamento da Vivo 
durante todo verão brasileiro garantem a visibilidade da marca, permitem o estreitamento da 
comunicação, principalmente com o público jovem, e reafirmam a liderança da operadora de 
forma espontânea", disse Barahona. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 20 fev. 2006, Empresas, p. B-3. 


