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Folia embala o ritmo dos negócios nos camarotes da Nissan, Coca-Cola, Unimed e Pernod Ricard. 
 
O empresário Daniel Doeler ganhou da Nissan um convite para assistir de camarote ao carnaval 
no Rio com sua esposa. Achou que ia passar o feriado inteiro na folia. "Ledo engano. Recebi a 
incumbência de ampliar a rede de concessionárias neste ano", afirma Doeler, que revende os 
carros da montadora japonesa. 
 
Entre um intervalo e outro do desfile, Nélio Bilate, diretor comercial da montadora Nissan, 
aproveitava para fixar com os concessionários metas de resultados para este ano. "Durante a 
festa, eles podem beber à vontade, mas eu só tomo água. Quero estar bem sóbrio para registrar 
tudo aquilo que eles se comprometem a fazer", diz. 
 
Mas os executivos da Nissan não são os únicos a ir ao sambódromo carioca para falar de negócios 
ao som dos sambas-enredo. O chamado marketing de relacionamento é a grande tônica dos 
camarotes das empresas na Sapucaí. Com o apelo irresistível da folia, espaços confortáveis e 
fartos bufês, as companhias tentam mimar parceiros, fornecedores e funcionários, além de 
fidelizar ou até conquistar novos clientes. 
 
A estratégia deve render bons frutos a julgar pelo número de novas adesões a cada ano. No 
carnaval 2006, a Coca-Cola resolveu aparecer de surpresa na avenida. Pela primeira vez, a 
gigante mundial do setor de bebidas aprumou um camarote próprio, devidamente paramentado 
com material reciclado produzido por projetos sociais de comunidades apoiados pela empresa. 
 
Nos anos anteriores, apenas a distribuidora da Coca-Cola montava um camarote discreto para 
parceiros, clientes e funcionários. Neste ano, no entanto, a empresa veio com tudo para a folia. A 
começar pelo próprio presidente, o americano Brian Smith, que desfilou pela primeira vez, pela 
Acadêmicos da Rocinha. "Foi muito melhor do que eu imaginava. É tão rápido, eu poderia fazer 
tudo de novo", disse ele logo após o desfile, já instalado no camarote da empresa. 
 
"A Coca-Cola é uma empresa sediada no Rio, não podíamos mais ficar de fora de uma festa tão 
simbólica para a cidade como o carnaval", disse Smith. 
 
Ao contrário dos demais camarotes de bebidas, no espaço da Coca-Cola não entravam artistas 
nem modelos. Como o objetivo era estreitar relações, os vips ali eram a comunidade e os clientes. 
 
Com essa estratégia, a empresa doou 300 fantasias para a Acadêmicos da Rocinha e fez parceria 
com a Comlurb, empresa responsável pela limpeza do Rio, para apoiar a coleta seletiva de lixo no 
sambódromo. 
 
No camarote ao lado, a cooperativa de planos de saúde Unimed-Rio também montou um grande 
espaço exclusivo para mimar parceiros e grandes clientes - não só os que já possui, mas os que 
busca atrair. "A conquista de uma grande conta corporativa é um processo que pode levar mais 
de um ano. Aqui é só uma pequena etapa, quando aproveitamos a descontração para estreitar os 
laços e mostrar nossos pontos positivos", explicou o superintendente de marketing Marcelo 
Giannubilo. 
 
Para as empresas estrangeiras, nada melhor do que um carnaval na Sapucaí para investir na 
fidelização ao mesmo tempo em que divulga a marca. Já tradicional no patrocínio em camarotes, 
a empresa francesa Pernod Ricard, do setor de bebidas, resolveu neste ano comprar uma frisa no 
espaço do Rio Samba e Carnaval para trazer seus principais distribuidores franceses, gregos e de 
outros países. 
 



"Os donos dos bares da praça da Bastilha, que estão entre nossos principais clientes, estão todos 
aqui", disse o diretor de marketing da Pernod Ricard, Michael Merolli. O presidente regional da 
empresa, Francesco Taddonio, lembrou que o carnaval é uma oportunidade única para divulgar as 
marcas, como o Rum Montilla, o uísque Chivas e a cachaça Janeiro, para exportação. "Somos o 
maior grupo do nosso segmento na América Latina, o carnaval é um evento importantíssimo para 
nós", afirmou Taddonio 
 
Na hora de fazer negócios na Sapucaí, vale até aprender a sambar para entrar melhor no clima. 
Assim como fizeram seus clientes e fornecedores, Daniel Warmenhoven, executivo-chefe mundial 
da Network Appliance, trouxe sua esposa, Charmaine, para o sambódromo. "Tomei uma hora de 
aula com o Carlinhos de Jesus. Parecia ser fácil, mas, no fim do curso, vi que não era", afirmou. 
Na passarela do samba, Charmaine arriscou alguns passos e não decepcionou. 
 
Para algumas empresas, carnaval também é tempo de estreitar o relacionamento entre os 
diversos executivos da própria casa. A empresa de tecnologia EDS levou para a avenida mais de 
40 profissionais, entre eles o seu presidente mundial, Mike Jordan. "É difícil de se medir o retorno 
de uma ação como essa, mas com certeza os relacionamentos se tornam mais próximos depois 
que todos vão à avenida fantasiados", explica Alexander Amador, diretor de marketing da EDS. 

 
 
Leia Mais 
 
Marcas disputam espaço nos camarotes 
Do Rio   
 
As empresas não medem esforços na hora de transformar a Sapucaí - palco da folia mais 
conhecida do mundo - em uma vitrine para seus produtos. 
 
Tradicional parceira do camarote da Brahma, a São Paulo Alpargatas foi neste ano parar na 
avenida. Com o samba-enredo "Brasil marca tua cara e mostra para o mundo", a escola Portela 
convidou a Havaianas para participar do desfile. 
 
Para compor um carro alegórico, a Alpargatas mandou fazer 12 chinelos com mais de 1,5 metro 
de altura, além de colar centenas de pares nas laterais dele - muitos deles roubados antes mesmo 
de a escola entrar na avenida. 
 
Dentro do camarote da Brahma, a Alpargatas também resolveu ir além da costumeira entrega de 
um par de Havaianas aos convidados da cervejaria. A empresa lançou os chinelos com as cores da 
Copa no evento. 
 
"A estratégia não é aumentar as vendas desse modelo específico mas sim reforçar a marca na 
cabeça de um consumidor formador de opinião", afirma Marcio Utsch, presidente da Alpargatas. 
 
É dentro dos camarotes, com todos os vips convidados para o desfile das escolas de samba, que 
as marcas mais travam batalhas. Em cada espaço exclusivo, uma marca de cosméticos disputava 
a maquiagem dos convidados. Revlon, Lancôme e L'Oréal estavam, respectivamente, nos 
camarotes Rio Samba e Carnaval, Nova Schin e Brahma. 
 
Para quem não era um convidado vip, as marcas que estavam mais visíveis no sambódromo eram 
Nestlé, Unimed-Rio e Nova Schin. A primeira garantiu exclusividade comprando cota na Liga das 
Escolas de Samba (Liesa) e também fechou acordo com alguns camarotes, como os da Brahma e 
Rio Samba e Carnaval. Os pontos-de-venda estavam por todo o sambódromo e o foco maior foi 
na linha de sorvetes e de café (Nescafé). A Unimed-Rio também teve camarote próprio, além da 
cota de patrocínio, que espalhou o nome da cooperativa por toda a Sapucaí.  



A Nova Schin garantiu com a Liesa a cota que lhe rendeu o direito de ser a única cerveja do 
sambódromo, exceto nos domínios do camarote da concorrente, a Brahma.  
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 1º mar. 2006, Tendências & Consumo, p. B5.  
 
 
 
 
 


