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O Rio Welcome Channel
(RWC) estreou um novo
quadro dentro de sua
programação voltada para
turistas. O canal Rio Chef
apresenta aos turistas o que
há de mais tradicional na
culinária brasileira e indica
os melhores restaurantes
da cidade. Produzido pelo
Rio Convention & Visitors
Bureau em parceria com
a Opera Prima o RWC é
transmitido para os
apartamentos e áreas comuns
dos principais hotéis da cidade,
entre eles as redes Windsor,
Sheraton, Othon, Copacabana
Palace, Tulip, Pestana e
Marriott. Senise destaca que o
canal abre a oportunidade para
anunciantes se aproximarem de
um público de cerca de 400 mil
pessoas por mês, das classe
AB, sendo 60% de procedência
nacional e 40% de estrangeiros.

ENTREPRENEURWEEK
DESEMBARCA NO RIO

O Planetário da Gávea vai
abrigar por uma semana o
Entrepreneur Week (EW) —
evento que funciona como uma
plataforma global e ocorre nas
principais cidades do mundo,
para conectar ideias nas áres de
inovação e empreendedorismo.
Pela primeira vez acontece no
Brasil, de hoje até o dia 26.
Representantes do governo,
empresários de diversos setores
e investidores vão debater
novas formas de fazer negócios
no mundo. O evento já passou
por 15 países, cinco continentes
e 25 cidades do planeta.

BOB’S APOSTA EM
PROMOÇÃO DE SANDUÍCHE

A rede de lanchonetes Bob’s lança
hoje a promoção de um sanduíche
Double Cheddar ou Bob’s Picanha
Barbecue 90 g por R$ 5,75 cada.
A ação faz parte do programa
Super Oferta Bob's e a expectativa
é aumentar em 9%as vendas na
categoria de sanduíches. De acordo
como diretor demarketing da
marca Bob's, Carlos Pollhuber, os
dois sanduiches foram escolhidos
porque figuramentre osmais
apreciados pelos clientes damarca.

MAIS VINHOS E AZEITES
DE PORTUGAL NO BRASIL

Com a comemoração do ano do

Brasil em Portugal, em 2013,
a Vila de Arouca, tradicional
empresa do ramo de
distribuição de gêneros
alimentícios que atua no
Rio de Janeiro, estreia no
mercado de importação
de azeites finos e vinhos
portugueses. O portfólio
conta com rótulos de vinícolas
reconhecidas e premiadas
mundialmente como a Taylor's
vinhos do Porto e CARM,
da região do Douro. Na seleção
dos azeites premium, estão
o Quinta Vale do Conde,
considerado o melhor azeite
de Portugal no concurso
Terra Olivo em 2010 e o
Santa Vitoria, que recebeu
medalha de ouro no Concurso
Mundial de Azeites de Oliva
Oli Vinus 2008, entre outros.
São ao todo 100mil litros de
vinho por mês e 40mil litros
de azeite. O investimento inicial
para a importação foi de R$ 1
milhão. A empresa espera
aumentar em até 25% o
faturamento atual e avançar
para outros estados além
do Rio até o final deste ano.

HORA DE PROGRAMAR
A FESTA DE REVEILLON

De olho em quem já está pensando
na virada do ano e quer comemorar
o Reveillon em uma grande festa,
o portal Boa Diversão reuniu uma
lista de locais em várias regiões do
país. Em comparação ao ano
passado, houve um crescimento de
20%no número de eventos. Só em
setembro o canal de reveillon
do portal teve emmédia 120mil
Page Views. A estimativa é que até
dezembro tenha 1 milhão e 500mil
Page Views.

HORÁRIO DE VERÃO
É PARA MALHAR

A Unimed-Rio aproveitou a volta
no horário de verão, no último
sábado, e a hora extra de dia
claro para colocar seus
funcionários para malhar. O
Circuito Unimed Rio de Praia, na
praia da Barra bem perto da sede
da empresa, terá uma academia
de ginástica personalizada, aulas
de futebol e vôlei, durante seis
meses, duas vezes por semana.

MIGRAÇÃO DE MARCAS
NA MODA DO RIO

Pelo visto o Rio não é a bola da vez

apenas para grandes corporações.
Marcas demoda de diferentes
regiões começam a chegar. E a
Galeria Ipanema 2000 é o endereço
escolhido pelas novas grifes. A Oito,
de acessórios e bijoux que está
desde 2007 em Porto de Galinhas,
Pernambuco, abriu a primeira
franquia da marca no estado. O
destaque são os produtos feitos por
artesãs pernambucanas e itens
importados. Já amineira Ninfa de
Gaia espera faturar cerca de R$ 1
milhão emumano com sua primeira
filial carioca, o que significa 45%
do faturamento total da empresa.
Amarca ainda pretende ampliar
a estrutura no estado do Rio, por
meio de parceria com dez lojistas
multimarcas. Para sair do trivial, a
marca investe em saídas de praia
que podem sair da areia para
o barzinho, além de, bolsas,
chapéus, bijouterias e cintos.

BOTSWANA ADERE
AO OUTUBRO ROSA

A grife Botswana acaba de abraçar
a campanha "Eu amo meus peitos"
da Sociedade Brasileira de
Mastologia e que tem como
objetivo alertar a população
sobre a importância da prevenção
do câncer demama. Nestemês
quando acontece o Outubro Rosa
no mundo inteiro, a marca lança
ummodelo de blusa exclusivo,
disponível nos seus principais
pontos de vendas em todo o Brasil.
Toda a arrecadação com a venda
será revertida para a campanha.

Com foco em merchandising e in-
teração de marcas em diferentes
meios de conteúdo, a agência Afri-
ca Rio escolheu o cinema, a TV e o
teatro como caminhos para ir
além do que já é tradicional no
meio de propaganda e marketing.
ParaFabioFreitas, vice presidente
de Mídia da Africa Rio, abrir uma
unidade da agência na cidade e in-
vestir neste tipo de trabalho tem a
ver com a própria vocação do Rio.

“Por razões que todos conhe-
cem optamos pelo Rio porque é
a meca do entretenimento no
Brasil, concentra boa parte da
produção nacional, os diretores,
os atores, cineastas. Como fazer
placement é diferente de fazer
publicidade tradicional precisa-
mos estar na origem de onde se
cria. Então para desenvolver o
trabalho é fundamental estar
perto do roteirista e do diretor.
Se for um filme, por exemplo
tem que conhecer o roteiro para
buscar a adequação. A gente não
entra depois do filme pronto, é

diferente de um comercial da pu-
blicidade tradicional em que se
cria e se entrega numa emissora
para ser veiculado”, explica.

Fundada em maio de 2011, ao
longo de todo o ano de 2012 a Afri-
ca Rio consolidou sua plataforma
de merchandising entre os clien-
tes que fazem parte de sua cartei-
ra. “Hoje, a gente trabalha muito
com três clientes em especial:
Itaú, P&G e Grendene, que estão
com a gente desde o início e to-
dos com plataformas de merchan-
dising muito sólidas. Agora esta-
mos caminhando para ampliar a
prospecção. Posso afirmar que o
nosso diferencial é não pensar
ação de forma isolada, mas den-
tro de uma platafirma de comuni-
cação de fato”, ressalta Freitas.

Ele cita como exemplos as
ações de merchandising que
agem como uma plataforma de
dialogo com o consumidor. Re-
centemente Africa e P&G finaliza-
ram cinco filmes que serão lança-
dos nos próximos meses nos cine-
mas. O trabalho foi feito ao lado
de produtores e diretores. “Hoje,
temos nas mãos mais de 40 rotei-

ros de cinema. Imagino que Gon-
zaga, já em circuito, deva ser um
dos grandes destaques até pela
importância no cenário nacional.
Fizemos ações com a marca Gillet-
te totalmente sutis e adequadas
ao conteúdo, sem invasão. É ade-
queção”,destaca. O teatro tam-
bém está na mira da agência e
Freitas diz que já existem algumas
propostas. "Estamos nos reunin-
do produtores teatrais para ver co-

mo conseguiremos fazer, mas ain-
da não fechamos. É um formato
que não está na prateleira", decla-
ra. Ele espera que a experiência
que a agência vem tendo com es-
sa nova forma de comunicação
das marcas com o consumidor
possa movimentar o mercado co-
mo um todo. “A Africa Rio tomou
a dianteira e está fazendo o que
os demais players não faziam de
forma tão sistemática”. ■

A Cuponeria, site de cupons
com desconto, com atuação
em todo o Brasil, acaba de
fechar contrato com o CEO
da Hi-Midia, o francês Julien
Turri, que irá injetar dinheiro
na empresa para seu processo
de expansão, que deverá
levar o serviço, já no primeiro
semestre de 2013, para
outros estados brasileiros e
outros países, além de Buenos
Aires e Santiago. Com um
ano de atuação, a Cuponeria
está presente no Rio de
Janeiro, São Paulo, Minas
Gerais, Paraná, Rio Grande
do Sul, Brasília e Salvador.
Com média de 1.800 acessos
diários e alcance de cerca 1,2
milhão de pessoas, por meio
do Facebook, a Cuponeria
espera fechar 2012 com
faturamento de R$ 3milhões.
A marca tem 200 empresas
parceiras e ainda neste
semestre terá uma
plataforma voltada para
turistas, com cupons
de desconto impressos
em inglês e espanhol.
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Africa Rio cria ações de
merchandising para cinco filmes
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