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A Coca-Cola tem destaque na

exposição “Jogos Olímpicos:

esporte, cultura e arte” que o

Comitê Olímpico Brasileiro

(Cob) inaugura no Museu

Histórico Nacional, no centro do

Rio, nesta sexta-feira. Estão lá

36 peças históricas que

representam a trajetória do

anunciante – que é também

patrocinador da mostra - nas

Olimpíadas desde a edição de

Amsterdã, em 1928. Há itens de

colecionador, como o cartaz em que o corredor Jesse Owens  se refresca

com uma Coca-Cola. Owens, que era negro, ganhou quatro medalhas

de ouro nos Jogos de Berlim, em 1936, e virou lenda por desmentir na

prática a doutrina da supremacia ariana em plena Alemanha nazista.

Esta coluna é uma realização da ABAP-Rio (Associação Brasileira de Agências de Publicidade - capítulo Rio - www.abap-rio.com.br)

>> BATEBOLA

Qual a importância do premio para o mercado?
Mostrar o compromisso e engajamento da indústria da comunicação com a
sustentabilidade, bem como o alinhamento da comunicação com as práticas das
empresas e anunciantes que  atuam com responsabilidade social corporativa.

Houve mudanças do ano passado para essa edição?
Sim, abrimos mais categorias para agrupar melhor trabalhos com maior
afinidade e mesmo alcance. Categorias básicas foram subdivididas em
campanhas;  peças isoladas e projetos de comunicação. Em paralelo, o melhor
anunciante será escolhido com base no somatório dos pontos obtidos pelos seus
trabalhos inscritos.

Que balanço você faz dos cinco anos de existencia do prêmio?
Houve uma evolução metodológica muito importante, que foi sendo consolidada
a cada ano. Ao mesmo tempo, o tema da sustentabilidade entrou na agenda dos
profissionais de comunicação e ganhou mais relevância, tanto para nossos
clientes quanto para as agências de comunicação.

Que tendências você tem visto na comunicação das praticas sustentaveis das empre-
sas?

Existe uma preocupação cada vez maior com a exatidão, a transparência e
consistência na divulgação de práticas sustentáveis e, ao mesmo tempo, essa
comunicação está cada vez mais aderente às orientações do Conselho Nacional
de Autorregulamentação Publicitária (Conar). Outra tendência é a utilização da
comunicação das práticas sustentáveis da empresa como forma de posicionar
seus alores, produtos e consequentemente sua marca junto aos seus públicos de
interesse.

Alumni
chega
ao Rio
A Alumni ESPM, rede de
relacionamento entre
academia, exestudantes,
alunos, professores e
profissionais do Brasil,
com mais de seis mil
associados, chega ao Rio
de Janeiro. O evento de
lançamento está
marcado para esta
quinta-feira, às 19h, no
Espaço Furnas Cultural
(Rua Real Grandeza, 219
– Botafogo – Rio de
Janeiro-RJ).  Participação
especial do conselheiro
associado da ESPM, José
Bonifácio Oliveira
Sobrinho, o Boni
Inscrições:
www.espm.br/alumnirio.

A COCA-COLA E OS JOGOS OLÍMPICOS

Campanha - A nova campanha de ma-

trículas do Colégio Qi entra no ar em mídia

impressa e mídia exterior (busdoor, ban-

cas, painéis, etc) em todo o Rio de Janeiro.

Criação de Gustavo Bastos e Leandro Bar-

bosa. 

Digital - Christian Laurito é o novo inte-

grante do Núcleo Digital da Staff. 

Criação - Ricardinho Weitsman é o novo

Supervisor Geral de Criação da Artplan.

Cerveja - A Casa do Saber do Rio oferece

um curso completo sobre cer veja min-

istrado pelo publicitário e especialista

José Raimundo Padilha a partir de 26 de

setembro .  Mais  em:

www.casadosaber.com.br. 

Homenagem - Thomaz Naves, diretor com-

ercial e de marketing da Rede Record do Rio

recebe o título de Cidadão do Estado do Rio

de Janeiro nesta quinta-feira às 18h30 no

Palácio Tiradentes.

Marcas - o Polo Criativo, centro de debates

localizado no centro, realiza o curso Nam-

ing: o nome da marca. O professor é o de-

s igner  gráf ico  e  i lustrador  Rober to

Muntoreanu.  Mais  em:

www.polocriativo.com.br.

Perda - Lamentamos profundamente o

falecimento de Francesc Petit, o “P” da DPZ,

uma das principais agências de publicidade

brasileiras que ele fundou em 1968 com os

sócios Roberto Duailibi e José Zaragoza.

MIX

A Abap-MG lança a quinta edição do Prêmio Abap de

Sustentabilidade (www.premioabapsustentabilidade.com.br)

Alexandre
Moreira,
Presidente da Associação
Brasileira de Agências de
Publicidade, estadual
Minas Gerais (Abap-MG)

Negócios  &  Propaganda
por Claudia Penteado » claudia@claudiapenteado.com.br

» WANILSON OLIVEIRA

N ão são só as bandas,
cantores e seus fãs
que aguardam ansio-
samente pelo início

da 13ª edição do Rock in Rio,
que começa sexta-feira, na
Cidade do Rock, na Barra da
Tijuca, Zona Oeste do Rio de
Janeiro. Um dos maiores fes-
tivais de música do mundo, o
evento faz girar uma ampla
cadeia de negócios e de for-
necedores, que encontram
no Rock in Rio uma ótima for-
ma de expor a marca e, claro,
lucrarem com a venda de pro-
dutos e serviços. 

Com 28 anos de boa músi-
ca, o Rock in Rio já realizou 12
edições em três países – Bra-
sil, Portugal e Espanha –, que
marcaram a história da músi-
ca mundial. Para se ter uma
ideia da dimensão do evento,
a organização estima que 600
mil pessoas deverão partici-
par dos sete dias de progra-
mação, que deve atrair pes-
soas de todo o Brasil – e até do
exterior. De acordo com esti-
mativas da Associação Brasi-
leira da Indústria de Hotéis do
Rio de Janeiro (Abih-RJ),  a
ocupação hoteleira nas duas
semanas de realização do en-
contro deve chegar a 95%.

Além de grandes empresas,
que usam o Rock in Rio para
expor sua marca, pequenos
negócios também podem lu-
crar com o festival. Em uma
análise rápida, os segmentos
de turismo, bem como de ba-
res e restaurantes, tendem a
ser os mais beneficiados, mas
muitos prestadores de serviço,

como empresas de transporte,
segurança e de limpeza, tam-
bém vão lucrar, ainda mais as
que estão dentro do evento. 

Nesta edição, 73 empresas,
entre patrocinadores, apoia-
dores e parceiros, exporão
seus produtos e oferecendo
serviços na Cidade do Rock,
como a fabricante de cosmé-
ticos Niely, as marcas de cal-
çados Rider e Ipanema, além
do site de compras na inter-
net Submarino e a empresa
de aluguel de veículos Uni-
das Rent a Car, entre outras. 

Para o vice-presidente co-
mercial do Rock in Rio, Ro-
dolfo Medina, o evento é um
grande projeto de comunica-
ção que dura um ano, termi-
nando justamente com a rea-
lização do festival. Segundo
ele, as empresas participan-
tes acabam tendo, além de
visibilidade, mais lucro com
a venda de produtos e servi-
ços. "O Rock in Rio gera atri-
butos e  atrai  pessoas que
consomem mais. Atrai jovens
e pessoas mais velhas que já
vivenciaram essa experiên-
cia", frisa Medina.

Alimentação

Com 24 lojas espalhadas pe-
lo Rio de Janeiro, o Soverte Itá-
lia participa pela primeira vez
do Rock in Rio. De acordo com
a diretora de marketing da em-
presa, Juliana Fonseca, trata-se
de uma ótima oportunidade
para a marca divulgar o nome
e reiterar sua posição no mer-
cado, já que será o “sorvete ofi-
cial do Rock in Rio”. "É o maior
evento de entretenimento e

música do País, que reúne um
público jovem. Marca sinôni-
mo do estilo de vida carioca, o
sorvete Itália não poderia ficar
de fora", comenta.

Juliana revela que a empre-
sa investiu cerca de R$ 500 mil
para adquirir o espaço no
evento. De acordo com a exe-
cutiva, a ideia de fazer parte
das marcas que estarão dentro
do festival se deu unicamente
com o objetivo de projetar ain-
da mais a marca, já que o Rock

in Rio oferece grande espaço
na mídia nacional e interna-
cional, o que pode acarretar
na geração de negócios. 

"A ideia inicial não visa ao
lucro, mas levar nossa marca
para o mundo. Claro que já te-
mos um leque grande clientes
que participarão do evento.
Ainda assim, quem não provou
ainda nosso sorvete terá a opor-
tunidade de conhecer e, quem
sabe, tornar-se fã", ressalta.

Conhecida marca de ca-

chorros quentes carioca, a Ge-
neal participa pela segunda
vez do Rock in Rio. Segundo a
gerente de marketing da com-
panhia, Luciana Palhares, a
ideia é aproveitar a visibilida-
de do evento para projetar a
empresa, que passou recente-
mente por uma reformulação
em toda comunicação visual. 

"Nesta edição, nos anteci-
pamos e nos preparamos para
garantir nosso espaço", afirma
a executiva, acrescentando
que a Genial estima vender
cerca de 10 mil cachorros
quentes por dia no Rock in Rio.
"Investimos R$ 350 mil e espe-
ramos ter o retorno financeiro
com o sucesso de nosso pro-
duto, além da exposição da
marca", conta.

Já a marca de bebidas al-
cóolicas Barcadí montará no
evento um espaço de 140 me-
tros quadrados, onde serão
promovidas ações sensoriais
com o conceito Liberdade pa-
ra os Sentidos, mote da cam-
panha de Bacardí Big Apple,
um dos produtos licenciados
pelo Rock in Rio. 

No local, os visitantes pode-
rão se divertir com um gerador
de eletrostática, que deixará
muitos cabelos arrepiados, sa-
borear maçãs verdes dispostas
em uma grande garrafa do rum
saborizado, observar em tem-
po real outro palco do festival
por um big olho e aproveitar
um backdrop para tirar fotos.

Recorde

Na última edição do Rock in
Rio, realizada em 2011, a rede
de fast food Bob's chegou a

marca de 448 mil sanduíches
vendidos, além de 18 mil lan-
ches feitos a base de pasta e
788,8 mil copos de refrigeran-
tes. De acordo com a empresa,
a média diária de venda foi de
64 mil unidades. 

Para 2013, a rede vai insta-
lar quatro pontos de vendas
na Cidade do Rock e contra-
tou mil funcionários tempo-
rários para dar conta do ser-
viço. Cerca de 2,5 mil pessoas
estarão envolvidas em todas
as ações que o Bob's desen-
volverá durante o festival.

Já a rede de pizzas Domi-
no's estará pela segunda vez
no Rock in Rio. De acordo com
o gerente de marketing da em-
presa, Edwin Júnior, a partici-
pação na edição deste ano
ocorre graças aos resultados
positivos alcançados em 2011,
quando a marca bateu recorde
de vendas em relação às de-
mais unidades em todo o mun-
do. "Batemos todas as outras
10 mil lojas da Domino's espa-
lhadas em 70 países. Conse-
guimos vender 65 mil pizzas
em sete dias", comemora.

Neste ano, de acordo com
Júnior, a empresa está mais
preparada e 115 funcionários
vão trabalhar para que as ven-
das cheguem a 90 mil pizzas,
alta de 38% em relação à edi-
ção passada. O executivo dis-
se que participar de um even-
to de grande porte como esse
serve de cartão de visita para
atrair mais clientes. Segundo
ele, a exposição da marca e o
grande número de pessoas
que participam do evento aca-
ba gerando novas possibilida-
des de negócios. 

Rock in business
Um dos principais festivais de música do mundo, o Rock in Rio, que começa nesta semana no Rio de Janeiro, gera oportunidades de
negócios para uma ampla cadeia de fornecedores, como redes de alimentação, empresas de bebidas, limpeza e segurança

MAIS DO QUE DIVERSÃO

DIVULGAÇÃO

Juliana: festival reúne jovens e combina com público-alvo da empresa A utiliz
ação deste artig

o é exclusiva para fin
s educacionais.

Text Box
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 9 set. 2013, Seudinheiro, p. B-8.




