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Álvaro Cézar Galvão

Álvaro Cézar Galvão é um enófilo apaixonado que deixou sua profissão de engenheiro 

civil para trabalhar e se dedicar ao lado lúdico dos vinhos e da gastronomia, 

passou então a ser conhecido como “O Engenheiro que Virou Vinho”.

Com uma visão diferenciada sobre o comer e beber, estruturou seu trabalho e 

sua trajetória no meio enogastronômico ao longo dos anos, quando se tornou 

um sommelier formado na aBS e também recebeu o honroso e almejado título de 

Cavaleiro de Champagne. É também membro da academia Brasileira de Gastronomia, 

expert e habilidoso em harmonizações enogastronômicas, sendo muito conhecido e 

respeitado na área de bebidas e gastronomia, onde tem atuado como jurado 

em concursos nacionais e internacionais.

É também colunista de diversas publicações voltadas 

às áreas de vinhos e food service, é um dos criadores 

do programa “Chefs do apetite” mais recentemente 

um dos palestrantes no canal “Seu degustar”.

Álvaro Cézar Galvão é o editor-chefe do Site 

Divino Guia, considerado uma referência no 

mundo dos vinhos e da gastronomia.



O Canal Divino Guia

O Divino Guia é um espaço digital de troca 

de experiências, frequentado por um publico 

altamente qualificado, amantes do 

“comer e beber bem”.

www.divinoguia.com.br

O canal interativo divino Guia foi criado no ano de 2006 

com o objetivo de trazer informações aos admiradores dos vinhos, 

gastronomia e turismo, com matérias exclusivas e diárias.

É um site de grande visualização, pois todos os dias é visitado por centenas de 

pessoas que buscam informações sobre bebidas, gastronomia e turismo ligado aos 

dois temas, tornando-se uma grande vitrine para um publico altamente qualificado.

O site divino Guia conta também com o apoio de 

um blog externo como espelho das matérias e possui 

a mesma quantidade de seguidores/visualizações, 

publico qualificado no Brasil e exterior. 

Blog Divino Guia: 

www.divinoguia.blogspot.com.br



www.divinoguia.com.br

O Canal Divino Guia

396,155
total page views
(Números Set/2016)

7,254
total page views
(Números Set/2016)

1.33
total page views per visit
(Números Set/2016)

1,342 / 77.7%
fi rst visitors
(Números Set/2016)

3.77
total page views per visit
(Números Set/2016)

296,442
total visitors
(Números Set/2016)

4,654
total visitors
(Números Set/2016)

Status Geral

Últimos meses



Mídias Sociais

Facebook

Twitter

200mil 
views+like grupos: vinhos + gastronomia e outros

1.600 
seguidores 
(Números Set/2016)

1.045 
seguidores 
(Números Set/2016)

2.500 
views+like/dia

2.200 
views+like/dia

17.500 
views+like/semana

15.400 
views+like/semana

75.000 
views+like/mês

66.000 
views+like/mês

Divino Guia:

@divinoguia

Divino Guia:

@DivinoGuia



Mídias Sociais

Linked In

Instagram

2.937 
seguidores 
(Números Set/2016)

2.788 
seguidores 
(Números Set/2016)

1.000 
publicações 
(Números Set/2016)

4.000 
conexões 
(Números Set/2016)

Principais Setores 
64% Vinhos e Destilados 

36% Administração de Serviços

Principais Cargos 
60% Jornalista 

40% Vendedor

Principais Localidades 
55% SP e Região / Brasil 

36% Caxias do Sul e Região 

9% Indianápolis, Indiana e OutrasDivino Guia:

Álvaro Cézar Galvão

Divino Guia:

@divinoguia



Álvaro Cézar Galvão
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Público Alvo

55% Homens

Mulheres
45%

Perfil dos Internautas



VantagensVantagens

Amplo alcance, o Site Divino Guia é visitado 

diariamente por pessoas de todo Brasil e 

em diversas outras partes do mundo.

• Eficiência em atingir públicos específicos: Grande variedade de temas como 

gastronomia, bebidas, harmonização ou até mesmo turismo permitem atingir 

muitos leitores, considerando aspectos demográficos, estilo de vida e interesses, 

possibilita direcionar as mensagens de acordo com cada necessidade e a cada 

dia conquista um público mais fiel.

• Site é o melhor investimento: Estudos demostram que, ao colocar mais verbas 

em sites no mix de mídia, os investimentos de marketing e publicidade são 

potencializados em todas as categorias de produtos. 

• Frequência: O site possui matérias diárias e 

os internaltas consultam sobre diversos 

assuntos de seu interesse. 

• Credibilidade: Os internautas acreditam e confiam 

mais nos anúncios de sites com credibilidade 

do que em qualquer outra mídia.



Anunciantes

Anuncie agora! 
Potencialize seu investimento 
em publicidade e marketing!

Para maiores informações sobre valores e 

periodicidade de seu anúncio no espaço 

desejado, envie um email para: 

cezargalvao@uol.com.br

1  Dimensões: 768 x 90px 
 Valores e periodicidade sob consulta.

2  Dimensões: 1024 x 768px 
 Valores e periodicidade sob consulta. 

 Espaços individuais com valores 

 diferenciados por posição 1 a 6.

3  Dimensões: 380 x 283px 
 Valores e periodicidade sob consulta.
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2
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cezargalvao@uol.com.br 

11  99136-2953

@divinoguia 

@divinoGuia 

Álvaro Cézar Galvão 

@divinoguia

Fale com o Divino Guia:


