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uma ideia, Ghiotto lembra ações que 
foram implementadas na estação pas-
sada. "Promovemos desde luaus, com 
DJs e bandas, a um espaço que ficou 
tocando música para que as pessoas 
curtissem o pôr do sol no final da tarde. 
Também tivemos empréstimo de ma-
teriais para curtir a praia, como cadei-
ras logomarcadas, mesas, guarda-sóis 
e materiais esportivos, como raquetes 
e pranchas de surf" cita. 

O gerente da Skol 360 explica ainda 
que a escolha de Copacabana não se deu 
por acaso. "É um ícone no Rio, uma praia 
com importância histórica. Representa 
um pouco de tudo o que tem na cida-
de, não só do carioca, mas de tudo que 
os turistas e o resto do Brasil enxergam 
no Rio. Conseguimos atingir todos os 
públicos e transmitir o espírito carioca 
em um local que fica para o carioca e o 
resto do País" diz. Além da Skol, marca 
da Ambev, a Brahma, da mesma com-
panhia, tem alguns quiosques temáti-
cos na orla de Copacabana sob o nome 
Chopp Brahma. 

Indo nesta mesma onda, a Coca-Co-
la aproveitou o último verão para lançar 
O Quiosque Coca-Cola, espaço onde a 
marca oferece para os consumidores a 
experiência de tomar a Coca-Cola per-
feita, na temperatura e no copo ideal. "A 
Coca-Cola é uma das marcas mais ama-
das entre os consumidores, faz parte do 
dia a dia do carioca, mas ainda não ha-
via um espaço exclusivo e permanente 
na cidade. Sabemos que a Coca-Cola 
representa refrescância e felicidade pa-
ra as pessoas, que gostam de compar-
tilhar esses momentos e emoções com 
amigos. Com "O Quiosque Coca-Cola" 
criamos o local para que o consumidor 
possa viver momentos inesquecíveis 
com seus amigos e ter uma experiência 
sensorial única com a Coca-Cola servi-
da de forma perfeita" comenta Michel 
Gomberg, gerente regional de marke-
ting da Coca-Cola Brasil. Por enquan-
to, este é o único Quiosque Coca-Co-
la do Brasil. "Podemos dizer que é uma 
experiência piloto e que ainda é muito 
cedo para definirmos se poderá ser re-
produzida em outros lugares. Estamos 
avaliando as alternativas de forma bas-
tante criteriosa" acrescenta. 

A orla de Copacabana também atraiu 
emissoras de TV. A Band, a primeira a 
ter um quiosque temático no calçadão 
de pedras portuguesas, montou o es-
paço para abrigar uma iniciativa que 
se destaca: Orla TV. Fruto de uma par-
ceria com a Orla Rio, concessionária à 
frente da maioria dos quiosques da or-
la carioca, é um canal que é veiculado 
em 110 quiosques de praias do litoral. 
A ideia de montar a Orla TV partiu da 
Band. "Alguns anos atrás foi a Band que 
nos procurou, interessada no potencial 
que enxergava em nosso empreendi-
mento. Após diversas conversas foi en-
tão firmada a sociedade de nossas em-
presas neste segmento, na qual a Band 
se ocupa do conteúdo e das transmis-
sões, assim como com a comercializa-
ção dos espaços publicitários da Orla 
TV, enquanto nós operacionalizamos a 
estrutura junto aos nossos quiosques" 
informa Antônio Luís Abreu, vice-pre-
sidente da Orla Rio. 

O sistema de transmissão do canal 
de televisão da orla fica instalado justa-
mente no subsolo do quiosque da Band, 

Omar, a areia branca e o belíssimo cal-
çadão de pedras portuguesas projeta-

do por Burle Marx não são mais as únicas 
atrações da orla de Copacabana. Com a 
reforma dos quiosques da praia, promovi-
da pelo projeto Orla Rio, marcas relevan-
tes do mercado nacional estão usando es-
ses espaços para ações de branding. Co-
ca-Cola, Skol, Globo Rio, Band, Banco do 
Brasil, Rio Sul e Editora Três estão entre as 
empresas que contam com espaços dife-
renciados na praia mais famosa do Brasil. 

Para algumas dessas marcas, adotar 
um quiosque na badalada orla de Co-
pacabana traz uma exposição de mar-
ca e um espaço de experimentação di-
ferenciados. "Além de ser um espaço 
de mídia fantástico. A Skol se criou no 
Rio e começou pela praia, com a cerve-
ja em lata. É um ícone, como o mate e o 
biscoito Globo. Hoje tenho mais de 300 
quiosques na praia com o produto Skol 
e 150 com visibilidade, mas não tinha 
nenhum com a cara da Skol. Este é um 

investimento para transmitir a persona-
lidade da marca, por meio de um ponto 
de consumo que é quiosque de Copaca-
bana" explica Felipe Ghiotto, gerente de 
Skol 360, marca proprietária do espaço 
em Copacabana. 

Ele acrescenta que, principalmente 
no verão, a experiência da marca den-
tro do quiosque se transforma para o 
consumidor em ativações e atividades. 
Ainda não há um cronograma defini-
do para o próximo verão, mas, para dar 

Itaú Unibanco patrocina projeto Bike Rio, que prevê instalação de 60 estações com bicicletas na cidade: mobil idade urbana na pauta da instituição 
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um espaço de 160 metros quadrados, 
que conta com estúdio e escritório; na 
superfície, existe um bar onde são co-
mercializados acepipes tipicamente ca-
riocas, como bolinhos dos bares Braca-
rense e Aconchego Carioca. "A ideia foi 
fazer um canal de televisão interno no 
qual passasse tudo relativo a esportes 
de areia e trouxesse informações como 
temperatura da água e previsão do tem-
po. Fornecemos o aparelho de TV e uma 
programação integrada que é feita es-
pecialmente para a Orla TV e com atra-
ções que a gente reembala. Claro que, 
quando temos grandes produções es-
portivas, entramos em rede com a Band, 
assim como em alguns telejornais" ex-
plica Daruiz Paranhos, diretor-geral do 
Grupo Bandeirantes no Rio. Para ele, a 
Orla TV possibilita um espaço comer-
cial privilegiado. "Temos como colocar 
lá o último comercial de um ano e o pri-
meiro do ano seguinte, em todas as TVs 
ao mesmo tempo" fala. Ele acrescenta 
que, com a chegada dos grandes even-
tos, a idéia é que a Orla TV seja o veícu-
lo oficial da praia. De acordo com Orla 
Rio, mais de 450 mil pessoas têm con-
tato com a Orla TV a cada dia. 

Além da Band, a Globo Rio também 
montou seu espaço, como ponto de con-
tato com seus telespectadores. Copaca-
bana foi escolhida por ser uma espécie 
de vitrine do Rio de Janeiro. "A Globo Rio 
tem como proposta criar oportunidades 
de convivência comunitária e aproximar 
a marca da emissora do público. A partir 
do Quiosque de Copacabana foi possível 
ativar esta estratégia de ação" informa a 
emissora por meio da Central Globo de 
Comunicação. O retorno do espaço es-
tá sendo acima do esperado. Segundo a 
emissora, cerca de dez mil pessoas pas-
sam pelo quiosque Globo Rio todos os 
meses. "Mas o número não é o mais im-
portante. Semanalmente, o quiosque ser-
ve de palco para eventos culturais e espor-
tivos da própria Globo Rio e de parceiros. 
O público já sabe que existe um espaço fí-
sico em que ele se relaciona com os con-
teúdos da Globo. Além disso, o quiosque 
é um ponto utilizado pelo jornalismo da 
Rede Globo, com entradas ao vivo dire-
to de lá" aponta. 

O quiosque da Globo Rio conta ain-

da com um espaço da Globo Marcas, 
onde são comercializados produtos re-
lacionados à grade de programação da 
emissora. "Como a venda de produtos é 
uma exigência da concessão do espaço, 
a missão da Globo Marcas de fortalecer 
o relacionamento dos telespectadores 
com o universo da televisão se encai-
xou perfeitamente no conceito do quios-
que. Além de uma grande variedade de 
artigos licenciados, o público encontra 
nesse espaço produtos específicos pa-
ra venda no quiosque, como acessórios 
para praia, por exemplo" acrescenta. O 
projeto do quiosque da Globo Rio é re-
cente, mas, como tem se mostrado uma 
excelente ferramenta na aproximação da 
emissora com o público, a Globo avalia 
a experiência para eventual replicação 
em outras praças no futuro. 

Point 
A Nextel também terá o seu espaço 

na orla de Copacabana, que será inau-
gurado em outubro. Ele será o terceiro 
Point Nextel da marca no Rio, a primeira 
a ter um quiosque de experimentação na 

orla da praia vizinha, Ipanema, onde os 
quiosques ainda não foram reformados. 
O espaço ali foi inaugurado em setem-
bro, em local nobre, logo na chegada da 
praia de Ipanema em frente a um bada-
lado bar da orla. Foi a segunda ação de 
branding da marca em um quiosque da 
orla do Rio; a primeira, na Barra, também 
é diferenciada entre os outros quiosques 
daquele pedaço. 

"O quiosque de Copacabana está atre-
lado a um projeto que temos com o Rio 
de Janeiro e nasceu na Barra da Tijuca, 
onde montamos nosso primeiro Point 
Nextel" conta Alex Rocco, diretor de co-
municação da marca. Ele acrescenta que 
a idéia é levar para a orla um pacote que 
tem experimentação e infraestrutura. "A 
cidade do Rio é muito importante para a 
Nextel e a marca é muito forte na cidade. 
Resolvemos implantar o projeto Rio Nex-
tel, no qual criamos uma plataforma que 
inclui esporte, cultura e lazer para cida-
de do Rio e para o relacionamento com 
nossa base de clientes" fala. 

As atividades oferecidas em cada espa-
ço são escolhidas de acordo com o per-
fil da praia em que estão instalados. "Em 
cada point a gente se insere no contex-

to do estilo de vida do carioca. Na Barra, 
levamos equipamentos relacionados ao 
mar, já que é um point forte de Kite surf 
e SUP. Ipanema tem um estilo de vida do 
carioca mais relacionado ao calçadão e à 
a rua interditada no fim de semana. Le-
vamos skates, patins, skyline" conta. Os 
espaços fornecem aulas de ioga e corri-
da, por exemplo, para clientes Nextel. Ele 
acrescenta que há a preocupação de que 
cada um destes espaços se insira no con-
texto do carioca. "Queremos fazer parte 
realmente, adotar e ser adotado, é muito 
mais do que uma questão de visibilidade 
de marca" conclui. 

Orla Rio 
A orla carioca, da Ilha do Governador 

até a Praia de Sepetiba, tem cerca de 700 
quiosques. Deste total, 309 ficam locali-
zados entre o Leme e a Prainha, fazen-
do parte da concessão de uso da Orla 
Rio, que tem direitos e responsabilida-
des com este patrimônio da cidade até 
março de 2030. O termo de concessão 
prevê que a Orla Rio substitua — a custo 
zero para os cofres públicos — todos os 
quiosques pelo novo modelo. Segundo 
Antônio Luiz Abreu, vice-presidente da 
Orla Rio, até o momento, o investimen-
to feito no projeto é de mais de R$ 60 O 
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Experimentação 
É uma tendência mundial a criação 

de espaços de experimentação para as 
marcas, com soluções, produtos e servi-
ços, acredita Marcelo Boschi, especialis-
ta em marketing da ESPM Rio. "As mar-
cas estão construindo um novo ponto de 
contato com seus consumidores, para di-
recionar estas experiências. Elas buscam 
novas formas de se relacionar com eles" 
avalia. Para o professor, este movimen-
to pode ser observado de forma gigante 
por meio das flagship stores, de marcas 
como Nivea, Avon, Nike e Adidas. "Cons-
troem referências de aproximação com 
seus consumidores" diz. 

Boschi cita que, para marcas como a 
Coca-Cola, comercializadas usualmente 

Sko l 360: experiência da marca dentro do quiosque se transforma em atividades e at ivações que buscam fidelizar na praia o consumidor de cerveja 

por terceiros, ter um ponto de venda pró-
prio é uma maneira de se aproximar do 
consumidor final. "Dominando o ponto 
de contato, um quiosque neste caso, ela 
dá a dimensão tangível e possibilita mi-
lhares de coisas, como pesquisar preferên-
cias dos consumidores in loco, promover 

eventos para os consumidores preferen-
ciais e também realizar testes com novos 
novos produtos" conclui. 

Bicicletas 
Elas dominaram a cidade e caíram no 

gosto dos cariocas e dos turistas. São cerca 

Itaipava é uma das marcas presentes no calçadão de Copacabana, cujas ondas feitas com pedras portuguesas foram projetadas por Burle Marx 

de 120 mil viagens ao mês com as bicicle-
tas do Itaú Unibanco, que pintam de la-
ranja ruas do Rio. O projeto Bike Rio pre-
vê a instalação de 60 estações com 600 bi-
cicletas em pontos da cidade, entre eles, 
as praias do Rio. Ele é uma concessão da 
Prefeitura do Rio de Janeiro operada pela 
empresa Serttel/Samba. O Itaú Unibanco 
é o parceiro que ajuda na viabilização do 
projeto, até agosto de 2013. 

O banco já tem o interesse de reno-
var o contrato. "Nosso atual termômetro 
de sucesso e satisfação do programa é o 
crescente número de usuários que todos 
os dias utilizam as laranjinhas. Iniciado 
no fim de outubro de 2011, o programa 
tem ainda menos de um ano de existên-
cia, e já está incorporado à vida e à pai-
sagem carioca" comenta o diretor de re-
lações institucionais e governos do Itaú 
Unibanco Cícero Araújo. 

Ele acrescenta que o Itaú Unibanco 
acredita que é papel de um banco ser 
agente transformador na sociedade com 
iniciativas que contribuam para seu de-
senvolvimento. "Neste contexto, o tema 
da mobilidade urbana torna-se cada vez 
mais importante nos grandes centros e 
por isso acreditamos na bicicleta como 
meio de transporte complementar. O 
sucesso de nossos programas de com-
partilhamento reforça esse papel" ana-
lisa o executivo. 

milhões, e estão previstos até o final das 
obras mais R$ 250 milhões. 

"Sem contar na geração de empre-
gos formais, que chegará a mais de qua-
tro mil ao final da implantação de todo 
o projeto. Apenas em Copacabana, até 
agora, foram criados mais de 500 novos 
empregos nos 38 quiosques já implan-
tados ali. É importante salientar que tal 
mobiliário torna-se imediatamente um 
bem municipal, do qual nos tornamos 
responsáveis pela manutenção e con-
servação, assim como pela supervisão 
de toda a operação de venda de produ-
tos e prestação de serviços que são ofe-
recidos aos freqüentadores das praias 
cariocas" diz. 

Até julho de 2013, todos os quiosques 
de Copacabana e do Leme já estarão 
com o novo formato, este que tem atraí-
do ações de branding. "O novo modelo 
oferece maiores potencialidades para 
o relacionamento estreito de marcas e 
produtos com um consumidor extrema-
mente permeável em suas horas de lazer, 
que tem procurado as praias não ape-
nas para um banho de mar, mas como 
opção de lazer e entretenimento" conta. 
O vice-presidente da Orla Rio informa 
que já no segundo semestre de 2013 co-
meçam as obras dos quiosques de Ipa-
nema, Leblon e Arpoador. O projeto da 
Orla Rio prevê que todos os quiosques 
sob sua administração estejam reforma-
dos até a Olimpíada. "Mas estamos em 
negociação de cronograma junto com a 
prefeitura" finaliza. 

Globo Rio montou espaço para ser um ponto de contato c o m os seus telespectadores: proposta de criar aproximação da emissora com seu público 
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem Especial: Rio de Janeiro, São Paulo, p. 12-16, 8 out. 2012.




