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Enredo patrocinado: o fim da folia ou o futuro do 
carnaval?
Se de um lado, as escolas de samba ganham um carnaval mais farto com o 
patroc�nio das marcas, de outro, podem perder em tradi��o

Cris Simon, de 

S�o Paulo - N�o h� d�vidas de que a maior festa popular do mundo � fundamental para a sa�de 
do turismo nacional e, mais do que em qualquer outro momento, para a imagem que o Rio de 
Janeiro, futura sede dos Jogos Ol�mpicos e da Copa do Mundo, procura construir l� fora. Para 
as escolas de samba que protagonizam o carnaval, no entanto, segurar os altos custos dos 
desfiles � uma tarefa �rdua, batalhada ano ap�s ano.

Em S�o Paulo, o principal patrocinador � a prefeitura, que somente para as escolas, dar� R$ 10 
milh�es dos R$ 25 milh�es investidos neste ano. A ajuda � bem-vinda, mas claramente 
insuficiente: cada agremia��o j� gasta, sozinha, de R$ 5 a R$ 10 milh�es para bancar o pr�prio 
brilho na passarela. A solu��o encontrada vem da iniciativa privada. Neste ano, multinacionais 
como Nestl� e P&G est�o bancando parte da festa, junto com marcas como China in Box, Nova 
Schin, Unimed-Rio e Comg�s. Embora positiva para as escolas, que passam a contar com mais 
recursos, a entrada de marcas em uma festa que � essencialmente popular levanta um 
questionamento: at� que ponto o carnaval consegue manter sua ess�ncia intacta, sem se tornar 
um grande palco para a publicidade?

Tanto no Rio de Janeiro quanto em S�o Paulo, o regulamento das ligas que representam as 
escolas de samba pro�be a apresenta��o de marcas ou qualquer tipo de merchandising, 
impl�cito ou expl�cito, na passarela, principalmente para proteger os direitos dos parceiros 
comerciais da Rede Globo, que transmite nacionalmente os desfiles. Com isso, as escolas t�m o 
desafio de tentar incluir os anunciantes em seus sambas-enredo de forma pertinente, sem deixar 
que isso se torne evidente. Um caso que virou emblema desse desafio no ano passado foi o da 
Rosas de Ouro, de S�o Paulo. Embora a escola tenha sa�do campe� da avenida, apenas um 
m�s antes dos desfiles havia sido obrigada a alterar a letra que regeria seu desfile: de “o cacau 
� show”, em uma �bvia refer�ncia � ent�o patrocinadora Cacau Show, a frase comprometida do 
refr�o virou “o cacau chegou”.

Neste ano, o caso mais emblem�tico, por�m at� agora, bem-sucedido, envolve a Pantene, da 
P&G, e a Unidos da Vila Isabel. Patrocinada pela marca, a escola entrar� na Sapuca� com o 
enredo “Mitos e hist�rias entrela�adas pelos fios de cabelo”. Com o argumento de que o cabelo
faz parte do samba e do carnaval desde a �poca das marchinhas, a escola ter� a presen�a da 
top Gisele B�ndchen, garota-propaganda da marca, no desfile, al�m de a��es de ativa��o j� 
encerradas que colocar�o cinco pessoas no desfile.

Para J�lio Moreira, professor de branding da p�s-gradua��o em comunica��o da ESPM, a 
estrat�gia � v�lida e beneficia as escolas de samba, o que n�o significa que seja despida de 
riscos. Segundo Moreira, a exposi��o excessiva de uma marca - principalmente se for 
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multinacional - em uma festa popular como o carnaval pode at� ser vista por muitos 
espectadores como uma atitude imperialista. “� preciso ter muito cuidado com isso. Hoje, os
consumidores est�o muito cr�ticos e n�o aceitam a publicidade de uma forma passiva. Al�m 
disso, existem canais muito �geis para criticar. Tenho certeza de que haver� pessoas tuitando 
do samb�dromo. Tanto a marca anunciante como a escola, que, ali�s, tamb�m � uma marca, 
precisam saber dosar para n�o causar inc�modo em quem assiste aos desfiles”.

� sabido que junto com as escolas de samba, existem marcas desfilando nos samb�dromos e, 
mesmo que isso aconte�a de forma impl�cita, um olhar mais atento reconhece facilmente o
merchandising. Angelina Bas�lio, presidente da Rosas de Ouro, defende que a presen�a de 
marcas na passarela s� engrandece o espet�culo: “Essa parceria � maravilhosa. A gente deixa 
de gastar com um monte de coisas... � ben�fico para os dois lados. Eu diria que � o futuro das 
escolas de samba”. Neste ano, repetindo a estrat�gia do ano passado, a agremia��o fechou 
uma parceria com a China in Box. Ao desfilar com um enredo que falar� sobre a sorte, a escola 
e a marca encontraram uma oportunidade. A Rosas de Ouro ter� um carro aleg�rico que
mostrar� um drag�o chin�s, em uma alus�o ao tradicional biscoito da sorte: “Est� tudo dentro da 
hist�ria que a gente vai contar”, adianta-se Angelina, referindo-se � alus�o � marca 
patrocinadora da escola.

Para as marcas, o ganho � a exposi��o da marca na m�dia. No caso da Rosas de Ouro, a China 
in Box fez um investimento de 250 mil reais que j� est� dando retorno antes mesmo do carnaval, 
de acordo com a diretora de marketing da marca, Mary Kadei. A rede intensificou promo��es 
entre os franqueados locais e levar� consumidores para participarem no desfile, praticamente 
inascess�vel para muitos por causa do alto pre�o das fantasias. A vantagem em patrocinar uma 
escola de samba, segundo Mary Kadei, est� em colocar a marca de culin�ria chinesa em 
eventos tipicamente brasileiros.

J�lio Moreira, da ESPM, diz assistir � interven��o das marcas no carnaval com preocupa��o. O 
professor de branding afirma que, embora seja, de fato, uma solu��o para a “folia”, tirando a 
festa da rota de poss�veis patroc�nios de fontes ilegais como o tr�fico e o jogo do bicho, h� que 
se ter um cuidado grande para que a l�gica de mercado n�o predomine sobre um aspecto
art�stico e cultural. Moreira atesta que o que merece mais aten��o � a gera��o de conte�do, 
muito mais do que o patroc�nio em si:  “� preciso observar o risco de muitas empresas 
administrarem o conte�do das apresenta��es, at� mesmo o tema das escolas de samba, 
interferindo numa festa tipicamente popular brasileira em troca de visibilidade. Uma coisa � as 
marcas darem apoio, outra � participarem de uma maneira ostensiva nos desfiles”.

Injetando um investimento de cerca de um milh�o de reais - desses, 900 mil via Lei Rouanet - no 
desfile da paulistana �guia de Ouro, a Companhia de G�s de S�o Paulo (Comg�s) � mais uma 
marca que viu na festa uma oportunidade.De acordo com Bruna Milet, gerente de comunica��o 
da companhia, j� existe uma tradi��o de incentivo a a��es culturais por parte da empresa, e 
quando a escola de samba procurou a Comg�s, j� com o enredo definido sob o t�tulo"Com todo 
o g�s, a �guia de Ouro � Fogo", entendeu-se que parceria fazia todo o sentido para a estrat�gia 
da marca, que busca uma aproxima��o maior com a classe C.

“O patroc�nio tem a  ver com a valoriza��o da produ��o local. Agora que estamos crescendo no 
segmento residencial, focando a classe C, ativar nossa marca atrav�s do carnaval faz todo o 
sentido, porque o enredo da �guia de Ouro vai contar um pouco da hist�ria do g�s. As pessoas 
ainda est�o muito acostumadas com o botij�o, ent�o o desfile pode ajudar a criar uma cultura de 
g�s canalizado para uma popula��o que n�o est� acostumada a isso”, diz Bruna Milet. Um dos 
carros aleg�ricos da escola remeter� ao abastecimento de t�xis movidos a GNV, al�m de 
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mostrar outros usos do produto, como na ind�stria, nos chuveiros (para aquecimento de �gua) e 
fog�es, entre outras aplica��es.

Resta saber se a abordagem “did�tica” ser� bem capaz de cativar os foli�es na avenida. No 
carnaval do ano passado, a carioca Portela buscou uma aproxima��o com a Positivo, marca 
patrocinadora da agremia��o, explorando o tema “inclus�o digital”. Pouco criativo e de dif�cil
execu��o, o enredo n�o impressionou o p�blico e comprometeu o desempenho da escola de 
samba na classifica��o geral, derrubando-a da 3� posi��o, alcan�ada em 2009, para a 9�. No 
final, o grande desafio das escolas patrocinadas � n�o deixar a marca atravessar o samba.
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