
segunda temporada



Culinária à distância dá um bom caldo, sim! Rango em Casa, nova 
websérie do R7 Multiplataforma, sob o comando do chef Guga Rocha. 
O chef alagoano desafia convidados, que estarão em suas casas, a 
fazer pratos com os quais tenham alguma afinidade, mas que nunca 
prepararam antes.



A PRIMEIRA TEMPORADA

Celso Zucatelli, André Vasco, Lucas Viana, 

Tom Bueno, Salcy Lima e Mariana Nolasco 

foram os primeiros convidados do chef 

Guga Rocha no Rango em Casa. 

Nessa primeira temporada teve de tudo: 

gente se superando na cozinha, convidado 

descobrindo novos utensílios, brincadeiras 

e muitas dicas do chef. 

https://www.youtube.com/watch?v=HoKBRYJOUpU&feature=youtu.be


RECEITA DE SUCESSO

impressões 
mídia no canal

+1MM

views nas 
redes

+450k

impressões 
nos posts

+340k

pageviews no 
canal

+300k

impactos 
totais

+3.4MM



Guga Rocha abre lives com convidados propondo 
um desafio culinário! Depois do papo inicial será 
determinado o "índice de capacidade culinária" 

do convidado.

Este índice determinará o grau de dificuldade da 
receita e garantirá o equilíbrio em nossa disputa. 
Guga cozinhará junto com o convidado, fazendo a 

receita em tempo real, mas à distância.

Serão 6 episódios com duração  entre 20 e 30 
minutos, todo conteúdo captado ao vivo mas 

finalizado e publicado posteriormente. 

O PROGRAMA



CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Técnica: cortes precisos, 
ponto dos ingredientes, etc. 

Apresentação: a estética 
final do prato

Organização: manteve a 
cozinha limpa

Comer com os olhos: conseguiu 
captar imagens bonitas

Agilidade: seguiu o ritmo de 
preparo do chef

Sabor: auto avaliação, o 
convidado prova seu prato
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Com estes critérios cada convidado termina sua 
participação com uma pontuação e ocupa um 
lugar no ranking



No site e nas redes sociais do R7, faremos uma 
extensa produção de conteúdo para aquecer a 

audiência durante toda a série.

AÇÕES ANTES, DURANTE E 
DEPOIS DO SHOW

DURANTE O SHOW 01.

ANTES E DEPOIS 02.

Uma série de inserções de marca, que vão 
acontecer durante todos os seis episódios 

da temporada.



NOVAS
SOLUÇÕES



Além de manter o que foi sucesso na primeira temporada, 
desenhamos duas cotas especiais de patrocínio: Preparo e 

Momento. Ambas com presença durante toda a série, com 
adequação do conteúdo ao seu segmento e/ou sua marca.

NOVAS SOLUÇÕES

PREPARO

Seu ingrediente ou utensílio 
como parte orgânica da receita, 
além das entregas comerciais. 
Ideal para: Sal, açúcar, farinha, 

cereais, utensílios, etc.

MOMENTO

Um momento de marca de até 1 
minuto durante o show, além 

das entregas comerciais. Ideal 
para: Cafés, doces, produtos de 
limpeza, bebidas, snacks, etc.



PARA SUA
MARCA



PATROCÍNIO DO CANAL ESPECIAL

A marca pode patrocinar o canal 
dedicado ao programa no R7, 

entrando como oferecimento no 
header, além de presença de mídia 

display em formatos de alto 
impacto e sustentação.

300.000 impressões
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https://virtz.r7.com/rango-em-casa


DURANTE A SÉRIE

A chance do seu produto aparecer de 
forma orgânica durante o preparo das 

receitas do programa, desde 
ingredientes, utensílios culinários e 

também como linha branca.

*Envio de produto é de responsabilidade do patrocinador.

300.000 views totais

EXCLUSIVO COTA PREPARO

GUGA ROCHA: COZINHANDO DE CASA EM CASA! CONFIRA O 
PRIMEIRO EPISÓDIO.

SEU PRODUTO 
AQUI



DURANTE A SÉRIE

EXCLUSIVO COTA MOMENTO

GUGA ROCHA: COZINHANDO DE CASA EM CASA! CONFIRA O 
PRIMEIRO EPISÓDIO.

SUA MARCA 
Um minuto exclusivo no programa para 

aproveitar aquele momento de pausa. Dicas 
de produtos, como harmonizar bebidas, ou 

até mesmo como preparar doces, em um 
segmento exclusivo para marca. 

*Envio de produto é de responsabilidade do patrocinador.

300.000 views totais



MELHORES MOMENTOS

Produção especial de um vídeo com 
os melhores momentos da série com o 

patrocínio da marca na cartela de 
oferecimento. O conteúdo dará origem 

a 1 matéria no site, 1 vídeo cartelado
para redes sociais e divulgação 

stories no instagram do R7.
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https://virtz.r7.com/rango-em-casa/relembre-as-melhores-cenas-da-primeira-temporada-do-rango-em-casa-08092020
https://www.youtube.com/watch?v=HoKBRYJOUpU&feature=youtu.be


PACOTE STORIES INSTAGRAM + FACEBOOK

Durante o programa além de divulgação nos 
stories do R7 dos episódios, vamos também 

divulgar a marca de forma integrada ao 
programa, como dica de ingrediente ou 

sugestão de utensílio para preparos.

90.000 impressões
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https://www.instagram.com/s/aGlnaGxpZ2h0OjE3ODY1NjIxNTY4OTU1NjQx?igshid=1fxk04jylo258&story_media_id=2362776555606214278
https://www.instagram.com/s/aGlnaGxpZ2h0OjE3ODY1NjIxNTY4OTU1NjQx?igshid=1fxk04jylo258&story_media_id=2362776555606214278


VÍDEO RECEITA

Produção de uma vídeo receita especial, com 
o passo a passo. Possibilidade de product

placement e cartela de oferecimento.                
O conteúdo dá origem a uma matéria no site 

e divulgação stories do R7.
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40.000 views

https://virtz.r7.com/rango-em-casa/guga-rocha-mostra-como-preparar-um-delicioso-tiramisu-09092020
https://virtz.r7.com/rango-em-casa/guga-rocha-mostra-como-preparar-um-delicioso-tiramisu-09092020
https://virtz.r7.com/rango-em-casa/guga-rocha-mostra-como-preparar-um-delicioso-tiramisu-09092020


PRODUÇÃO DE CONTEÚDO EM TEXTO

Além disso, produziremos conteúdo 
em texto exclusivo para marca, 

publicado no canal do programa no 
R7. Com dos formatos de mídia 

padrão na página envelopando o 
conteúdo + 1 posts as redes do R7.

10.000 pageviews
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MEGA DIÁRIA

Duas diárias do formato de 
maior impacto na home do R7, 

mobile e desktop

8.000.000 impressões



HTTP://WWW. R7.COM/RECORDTV/

OBRIGADO!

CREDITS: This presentation template was created by Slidesgo, including icons by Flaticon, and infographics & images by Freepik
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