
Como nos reinventamos no feriado mais famoso do Brasil.
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Introdução

O ano só começava depois do carnaval

A data é uma das mais esperadas pelos brasileiros. Até quem 

não gosta das festividades se empolga para aproveitar o feriado 

longe dos bloquinhos. 

Quem também aproveita este momento são os setores de 

alimentos e bebidas, eventos e turismo para alavancar suas 

vendas!

No entanto, por conta da Covid-19, esse ano o feriado não foi 

como estamos acostumados. E as empresas tiveram que ser 

criativas e se reinventar ao buscar alternativas para suprir os 

resultados que essa data proporciona. 

O objetivo deste relatório é, além analisar alguns dados 

históricos, trazer informações relevantes sobre o 

comportamento do consumidor, os desafios e o 

planejamento das marcas para se reinventar diante desse 

novo cenário.

E como acreditamos no poder das conexões, a Afilio tem 

o privilégio de compartilhar essa visão tanto do lado de 

seus anunciantes, quanto de seus afiliados.



Carnaval sem pandemia



Carnaval 2020

O Carnaval não é só esperado 

pelos foliões e folionas. Este 

evento movimenta não só as 

multidões atrás do trio e dos 

bloquinhos, mas também as 

demandas, os resultados e 

faturamento de muitos setores 

da indústria no Brasil.

Em 2020, não foi diferente,

e destacamos aqui ao lado

alguns dados.

“Me dá um dinheiro aí!”

O Carnaval em 2020

faturou aproximadamente

8 bilhões de reais.

“Melhor ainda é pular

no meio do povo”, sim! 

Pelos menos para 35

milhões de pessoas, o

que representa 17% da

população do Brasil.

Fonte: Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo 

Fonte: Globo  G1 - https://g1.globo.com/carnaval/2020/noticia/2020/02/19/blocos-publico-investimento-ambulantes-veja-numeros-grandiosos-do-carnaval-de-rua-pelo-pais.ghtml
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https://g1.globo.com/carnaval/2020/noticia/2020/02/19/blocos-publico-investimento-ambulantes-veja-numeros-grandiosos-do-carnaval-de-rua-pelo-pais.ghtml


“Ó Abre alas” para o comportamento do consumidor

Bebidas

No Carnaval de 2020 aproximadamente de cinco a cada 

dez pessoas consumiram bebidas alcoólicas entre os dia 

21 a 26 de fevereiro.

Dos que beberam, 92% consumiram cerveja e outras 

bebidas.

✔ 55% Consumiu só cerveja

✔ 24% Optou por destilados

✔ 20% Preferiu só vinhos

✔ 19% Apostou nas bebidas prontas 

Travel

O setor de turismo respondeu por aproximadamente 30% 

de toda a receita gerada no maior feriado do calendário 

nacional.

✔ Hospedagem 861.3 MI

✔ Agência de viagens 270.3 MI

✔ Empresas de transporte de passageiros rodoviário, 

aéreo e de locação de veículos rodoviários 1,318.1 BI

Fonte: Nielsen Fonte: Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo



Um ano sem bloquinhos?



Os Desafios de um fevereiro sem Carnaval

Fonte: https://revistabeerart.com/news/brahma-carnaval 
https://gshow.globo.com/carnaval/ep/desfile-n1-brahma/noticia/este-ano-o-melhor-camarote-do-carnaval-e-o-seu-sofa.ghtml

Previsto para começar no dia 13 de fevereiro, a comemoração 

do Carnaval de 2021 foi cancelada na maioria dos estados em 

todo o país.

Sem aglomerações, festas e beijos, os órfãos da maior festa 

popular brasileira tiveram que buscar alternativas para suprir 

toda a alegria da data. 

A Brahma, conhecida pelos seus camarotes no evento,

se uniu à Rede Globo para levar para a casa das pessoas as 

apresentações históricas das principais escolas do Rio de 

Janeiro e de São Paulo, no “Desfile Nº1 Brahma”. A ação fez parte 

das iniciativas da Ambev para o Carnaval deste ano, que para 

entreter os consumidores dentro de casa, preparou mais de dez 

horas de diversão e folia.

https://revistabeerart.com/news/brahma-carnaval
https://gshow.globo.com/carnaval/ep/desfile-n1-brahma/noticia/este-ano-o-melhor-camarote-do-carnaval-e-o-seu-sofa.ghtml


Carnaval Consciente: Nota 10 
Os cuidados na hora de comunicar sem deixar de ter 

responsabilidade social.

Uma coisa é certa, os consumidores estão cada vez mais atentos e 
cobrando das marcas esse posicionamento. 

Uma pesquisa realizada pela MindMiners à pedido da Estalo, 
envolveu a percepção do público sobre marcas que anunciam no 
Carnaval estarem presentes nas comemorações da festa em 
fevereiro de 2021. 

Para 28% do público, esse ato implicaria em uma imagem negativa 

para o anunciante.

Ter empatia e se identificar com a marca virou fator determinante 

para a decisão de compra

Em março de 2020, um em cada quatro brasileiros esperava 

que as marcas se envolvessem no combate ao Covid-19. Em 

agosto, esse número já tinha aumentado para um em cada 

três.

Fonte:Kantar Brasil 



Adaptações para
o Carnaval



Na adversidade, há adaptação

Juntamos um time incrível de pessoas, 

parceiros e clientes, para perguntar: 

Principais menções durante nossas entrevistas 

E aí, como vai
ser o seu samba?



Momento de (re)planejar

Cada parceiro foi contando sua história e desafios, não 
houve um caso sequer que não tenha mencionado 
qualquer barreira ou dificuldade durante essa jornada.

Sem gerar estagnação, as mudanças para este ano se 
tornaram momentos de replanejar. 

Ao lado, estão as principais iniciativas mencionadas 
pelos entrevistados.

Houve um grande crescimento nas estratégias de 
conteúdo e eventos online. Estas ganharam relevância 
dado aos desafios de comunicação para este ano, 
como constatado em entrevista.
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Impactos em Travel

Já não é novidade que a pandemia impactou (e 

muito!) o setor de turismo. Dados da Afilio, gráfico ao 

lado, apresentam o movimento da performance das 

campanhas do setor em 2020.

Seguindo as recomendações, a maioria dos estados 

optou por cancelar ou adiar a folia deste ano. Em 

contrapartida, muitas pessoas aproveitaram mesmo 

assim a data. 

“Tivemos um fluxo elevado no período do carnaval, 

mesmo sem promoções e com o feriado cancelado 

em muitos estados.” (Giovanni Forner, Senior Partner 

Marketing Manager - Expedia Group)

Viagens
“Notamos uma queda no ticket médio, o que deixa claro o cenário de viagens 

domésticas e mais curtas.” (Giovanni Forner, Senior Partner Marketing Manager -  

- Expedia Group)



Em entrevista com nossos 
afiliados e anunciantes do 
segmento de Travel, todos 
identificaram um novo 
comportamento do usuário 
neste período.

Viagens

de carro

Atenção a 

flexibilização de 

tarifas e reservas

Lugares

remotos

Programando 

viagens pós vacina

Viajando apenas

no final de semana

Destinos

Domésticos



E como fica a folia?

A folia aconteceu, mas de uma forma segura e 

sem sair de casa. 

Cantores como Claudia Leitte e Ivete Sangalo 

trouxeram a alegria da tradicional festa à casa

dos brasileiros através de uma live. Bell Marques, 

Olodum e diversos outros cantores e artistas 

também seguiram dessa forma e agitaram a semana 

do Carnaval.

Isso foi uma das alternativa para as marcas que 

estão sempre presente no carnaval investirem em 

publicidade e se destacarem. 



Fonte: Youtube - Período 12/02 - 17/02 Lives Carnaval *Número de visualizações



Amor de Carnaval
Os Matches

E se Carnaval combina com paquera, como faz quando não teremos a 

festa? Graças à tecnologia essa combinação não deixou de existir no 

carnaval 2021 e até mesmo aumentou os famosos matches e uniu 

muitos casais.

Para estimular a conexão entre os apaixonados, um aplicativo famoso 

levou essa experiência através de lives, unindo o mundo virtual com o 

real.

DADOS DA LIVE

Total de visualizações: 180 mil (3 dias - período 13/02 -17/02)

Por dia, chegou próximo de atingir a audiência da transmissão de Ivete 

e Claudinha. E mesmo somando as tradicionais do carnaval, Estação 1ª 

da Mangueira e Amigos da Onça, obteve um público 20% maior.
Fonte: Youtube



E que comece
a apuração!

O futuro da data



Nossos Aprendizados
Um relatório de principais tendências que devem ganhar 
tração em 2021 identificou que a Resiliência e 
Adaptabilidade são as forças impulsionadoras por trás 
das maiores tendências de consumo global este ano.

Normalmente aqui na Afilio o impacto do carnaval 
antecede a data. É o pessoal se movimentando e se 
planejando para o feriado. 

Este ano também nos adequamos ao novo momento. E a 
estratégia de nossos parceiros e anunciantes, junto com 

nosso atendimento e equipes, refletiram no Carnafilio. 

Fonte: Euromonitor International

A folia em casa aqueceu o e-commerce e os bons resultados 
surgiram também durante o carnaval, apresentando um aumento 
de 200% comparado a performance do mesmo período no ano 
passado.

Fonte: Dados Afilio



Tendências para o próximo Carnaval
O consumidor não será mais o mesmo do que era antes da 

quarentena. Certamente, haverá uma grande mudança no 

estilo de vida, o que vai se refletir na forma de consumir. 

À medida que o mundo volta ao “normal”, pós pandemia, fica 
a pergunta: Quais os novos comportamentos que o 

consumidor irá adotar? 

49% dos brasileiros darão preferência à festas e blocos 
menores no Carnaval, mesmo após a vacina para a Covid-19.

Fonte: MindMiners

Novo 
Viajante

Folia em 
Casa

Senso de
Comunidade



O Novo Viajante
O conceito de viajar terá que se reinventar para atender a necessidade do “novo turista”.

As mudanças vão desde o comportamento do viajante, passando pelos cuidados durante a viagem, até a escolha de destinos.

O que nossos parceiros identificaram?

Os finais de semana

se tornam uma oportunidade 

para viagens mais curtas para 

destinos mais próximos

Viagens curtas

Com a possibilidade de trabalho 

flexível e a virada do “home office” 

para o “anywhere office”, é possível 

trabalhar do seu destino preferido, 

desde que com estrutura.

Transformação do trabalho

Antes podia até passar batido por 

conta de um preço mais barato, mas 

agora, considerar a flexibilidade de 

suas reservas se tornou um 

importante fator na hora da compra.

Atenção aos termos e condições



Folia em Casa
Essa nova forma de conectar uns aos outros veio para ficar. 

Artistas se conectam ao público, atraindo patrocinadores que 

se aproximam de milhares de consumidores. Uma forma que 

funcionou e foi muito bem recebida por todos os interessados.

✔ 76% dos participantes querem a continuidade das

lives após o fim da pandemia. 

✔ 85% dizem admirar os formatos de anúncio em 

transmissões ao vivo 

✔ + 67% declararam que este tipo de publicidade aumenta a 

sensação de proximidade com as marcas
Fonte: MindMiners

Para completar a experiência, marcas de delivery de comida e 

bebida ofereceram produtos em casa com condições especiais 

garantindo aquele super drink e comidinhas para o feriado.

✔ + 10% no volume de vendas de cervejas no Brasil, dados 

Ambev (período entre janeiro e 25 de fevereiro deste ano)
Fonte: http://ri.ambev.com.br/noticias/ - Fato Relevante – Projeções e Informações 2021.

“Antes (em carnaval de rua) o foco era anunciantes de viagem, 

locação de carro e moda. Este ano, o destaque foi para 

alimentação”, comentou Kassia Lessa, da Cuponation.

http://ri.ambev.com.br/noticias/


Senso de Comunidade
Em relatório divulgado este ano, a Euromonitor 

International, diz que proteger a saúde e o interesse da 

sociedade e do planeta é a nova expectativa, seguido 

do Covid-19, para construir um futuro melhor.

Alta empatia por marcas com forte senso de 

responsabilidade social se tornou uma demanda 

permanente.

Marcas que reconstroem um ambiente mais verde e um 

mundo mais justo podem ganhar uma vantagem 

competitiva e também a licença social necessária, ou 

confiança da sociedade, para operar.

Campanha da Ambev e Zé Delivery para o carnaval, Ajude 
um Ambulante.



Carnaval 2022?
Expectativas para o próximo ano:
Valorização do Carnaval

(O ano novo segue a mesma linha)

Antecedência no Planejamento: consumidor começará a 

olhar para os planos de 2022 ainda este ano. 

Segurança e Fronteiras Livres: abertura das fronteiras, 

fomentando viagens, junto com segurança em retomar 

atividades e planejamentos, devido ao andamento da 

vacinação.

Retomada e Ansiedade: Será o ano de retomada, pensando 

em carnaval 2022, vai ter muita gente

querendo ir para folia e aproveitar, dessa vez,

fora de casa e com segurança!

Fonte: Entrevistas Afilio

Principais menções durante as nossas entrevistas



Apoiadores

QUEM INOVA COM A GENTE 

https://www.hoteis.com/
https://www.cuponation.com.br/
https://www.agoracupom.com.br/
https://www.passagensimperdiveis.com.br/
https://www.melhoresdestinos.com.br/
https://mestredasmilhas.com/


Quer sambar?
Vem inovar com a gente!



+55 11 3294-7958 | +55 21 2244-8888

SP – Rua Gomes de Carvalho, 911
RJ – Rua Helios Seelinger, 155

www.afilio.com.br

/afilio.fcb

@afiliobrasil


