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Programação da Vanguarda 
ganha canais de áudio e 
closed caption

CoMEMorAÇÃo

Maestro João Carlos Martins 
emociona público em 
apresentação

CASES

Expresso Fênix e Sancap Rodas 
Ganhos com campanhas 
direcionadas na Vanguarda

VAngUArDA: 
HISTÓrIA E LIDErAnÇADEZ ANOS



noTAS

Utilizando a tecnologia de TV Digital desde 2010, a 
rede Vanguarda continua a investir na qualidade 
de suas operações. Os novos recursos oferecidos pela 
emissora são 16 canais de áudio e o closed caption. 
Os canais de áudio se dividem em: stereo; 5.1 
surround sound cujo áudio é semelhante ao de 
cinema; stereo SAP que oferece a possibilidade do 
áudio original em caso de programação dublada; 
áudio description que permite a narrativa da cena 
e beneficia portadores de deficiência visual; e SAP 
5.1 surround sound, que une os recursos descritos 
anteriormente. 
A programação da Vanguarda também ganhou, a 
partir de junho de 2013, o closed caption.Trata-se de 
um recurso de legendas que pode ser ativado ou não, 
que será visto no Link Vanguarda e, em breve, alcançará 
a totalidade dos programas produzidos pela TV.
A emissora montou uma estação de trabalho com 

ProgrAMAÇÃo DA VAngUArDA gAnHA
16 Canais de ÁUdiO e ClOsed CaPtiOn

profissionais de Rádio e TV e um software que 
identifica o áudio e o transforma em texto. A estação 
também está interligada ao sistema iNews, utilizado pelos 
jornalistas na produção das reportagens, além de um 
setor validador que garante o maior número de acertos.
Para o gerente de engenharia da Vanguarda, Sandro 
Sereno, o investimento em tecnologia beneficia a 
todos, tanto telespectadores, como anunciantes. 
Os novos recursos tornam a programação mais 
acessível e ainda mais agradável de assistir. “Esse 
investimento demonstra a preocupação da 
Vanguarda em oferecer ao telespectador todas as 
novas tecnologias, com maior conforto e maior 
acessibilidade. Com isso, o anunciante transmite a 
sua mensagem com maior quantidade de recursos 
e também com toda  emoção, fazendo com que a 
qualidade de seus produtos seja transmitida com 
mais efi cácia ao telespectador”, comenta. 

os portais de notícia da rede Vanguarda 
g1 e globoesporte.com mantêm a liderança 
de acessos na região. Unindo informação e 
muita interatividade, os sites registraram, 
juntos, 32,8 milhões de page views de janeiro 
a junho de 2013.
Nesse mesmo período, de acordo com dados do 
Google Analytics, foram 18,3 milhões de visitas 
e quase 10 milhões de visitantes únicos. “o 
g1 e o globoesporte.com têm uma aceitação 
incrível, tanto referente aos internautas, como 
investidores. Isso é fruto de um trabalho feito 
com qualidade, fi el à informação e realizado 
por uma equipe competente e comprometida”, 
comenta o editor-chefe G1 Vanguarda, Henrique 
Macedo.
Seguindo o padrão G1/Globo.com, o G1 e o 
Globoesporte.com Vanguarda trazem todas as 
notícias, agenda de shows e eventos, além de 
permitir a participação do internauta. Tudo isso 
pode auxiliar você, empresário, a ampliar os 
resultados de sua empresa. Saiba mais com seu 
Atendimento Comercial.

g1 E gLoBoESPorTE.CoM
COntinUaM na liderança

G1
Visitas - 14,5 milhões
Visitantes Únicos - 7,2 milhões
Page Views - mais de 28 milhões

Globoesporte.com
Visitas - 3,8 milhões
Visitantes Únicos - 2,4 milhões
Page Views - 4,8 milhões

COnFira Os nÚMerOs dO G1 e dO
GlOBOesPOrte.COM VanGUarda

Fonte: Google Analytics – Período de janeiro a junho de 2013.

COntinUaM na liderança

COnFira Os nÚMerOs dO G1 e dO



DESTAQUE

VAngUArDA: 10 AnoS
de história e liderança
ElEita quatro vEzEs a mElhor tv rEgional do país,
Emissora anuncia novidadEs para 2013 E 2014

o ano de 2013 é especial para a rede Vanguarda, 
pois a emissora acaba de completar uma década. 
São dez anos de história em parceria com os 
espectadores e anunciantes, que mantiveram a TV 
sempre à frente na audiência. 
Para comemorar este aniversário, a Vanguarda 
anuncia uma série de novidades como o sinal em alta 
definição que chegará para 100% da população da 
região, antes da Copa do Mundo do Brasil, em 2014. 
Outro marco da emissora é a construção de uma nova 
sede da Vanguarda em São José, bem como a compra 
de uma nova área para a transferência de estúdios e 
escritórios da TV em Taubaté.
José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, reforça 
o pioneirismo da emissora e a constante busca pela 
evolução. “o espectador da rede Vanguarda pode 
se orgulhar. A Vanguarda está sempre se mexendo, 
isso porque a gente tem a vontade de fazer e a 
equipe toda é revolucionária”, comenta.

 TECnoLogIA 
Sempre investindo no que há de mais moderno, 
os novos estúdios da Vanguarda em São José 

dos Campos e Taubaté contarão com uma maior 
infraestrutura que abrigará a tecnologia de ponta da 
emissora. Com sinal HD para toda área de cobertura 
da Rede Vanguarda, permitirá que telespectadores 
recebam em seus lares, no trabalho, no clube, no seu 
carro ou em qualquer outro local, um sinal de TV de 
excelência com a qualidade digital.
O gerente de engenharia da Vanguarda, Sandro 
Sereno, ressalta que toda essa tecnologia é utilizada 
por uma excelente equipe que busca garantir o 
melhor padrão de qualidade em conteúdo, imagem 
e cobertura. Para ele, a Rede Vanguarda é sinônimo 
de paixão e profissionalismo. “nesses 10 anos a 
Vanguarda fez jus a seu nome, com muito amor 
profissional e dedicação. Inovamos, ampliamos, 
chegamos a mais lares, ganhamos prêmios e 
superamos muitas expectativas. Integramos nossa 
região, juntamos nossa gente em torno de uma 
mesma comunicação e ajudamos essa gente a se 
sentir mais de Vanguarda”, comenta.

 JornALISMo E ConTEÚDo 
Conhecida como um ‘celeiro de talentos’, a Vanguarda 

Antes da Copa de 2014, 100% da população receberá
sinal em alta definição

Na Vanguarda, o telespectador é informado desde cedo

Dezesseis novos canais de áudio e close caption são 
alguns dos novos recursos



ExErCíCIo de Mídia
Está de volta ao VIP a seção Exercício de Mídia. 
Esse exercício tem o propósito de explicar como 
se pode utilizar as ferramentas de pesquisa e 
planejamento para obter um melhor resultado em 
uma campanha publicitária. Os dados são reais e 
comprovados, porém, o anunciante é fictício. Confira 
o exemplo desta edição:

FArMÁCIA InoVA nA ProMoÇÃo
E nA CoMUnICAÇÃo
Uma farmácia criou uma promoção semanal da sua 
linha de produto de higiene e beleza. Para divulgar 
a sua estratégia, a empresa vai utilizar a Vanguarda 
como veículo principal e o portal G1 Vanguarda como 
mídia de apoio.
Com o mote da promoção “Saúde e Beleza têm preço 
ótimo sim”, a comunicação vai abranger dois pontos 
principais: as promoções em si e o “saiba mais” no 
site da empresa. Dessa forma, a farmácia vai utilizar 
o seu site para que o cliente tenha mais informações 
sobre suas promoções. O objetivo no mês é atingir um 
público composto de 60% mulheres, das classes ABC, 
acima de 25 anos.
A tática utilizada foi escolher na Vanguarda programas 
que têm maior audiência e afinidade com público 

determinado. Já no site G1 Vanguarda foi 
utilizado um formato com abrangência em 
todas as editorias. 
Veja o excelente resultado no quadro abaixo:

Fonte:
1) Lista de Preços Rede Vanguarda - abr/13 - Programas utilizados: Bom 

Dia Vanguarda, Caldeirão do Huck, Link Vanguarda, Papo Vanguarda 
e Vanguarda Mix;

2) Lista de Preços G1 Vanguarda – abr/13 – Formato utilizado: Banner 
Retangular;

3) Ibope – Media Workstation – São José dos Campos - nov/12;
4) Marketing G1 – dados estimados.

VANGUARDA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Valor Mensal (R$) .................................. 10.000
Inserções Mensais ........................................ 25
GRP .......................................................... 537
Impactos Telespectadores ...................3 milhões
Custo Por Mil (R$) ..................................... 3,26
Alcance domiciliar (%) .................................. 74
Número de vezes comercial visto .................. 7,3

G1 VANGUARDA
Valor Mensal (R$) ....................................2.000
Impressões .........................................100.000
Clicks no Anúncio ...................................... 200

RESULTADO DA MÍDIA

agrega profissionais empenhados e comprometidos 
com a qualidade do conteúdo exibido, o que 
consagrou a emissora como melhor TV Regional de 
todo o país, a única eleita quatro vezes. O resultado 
desse trabalho de qualidade é sucesso também na 
Internet, com os sites de notícias G1 Vanguarda e 
Globoesporte.com Vanguarda que já alcançaram 
mais de 39 milhões de page views. “nossa 
preocupação em ser Vanguarda é sempre fazer 
o melhor para o nosso público, nos adiantar e 
apresentar aos telespectadores o que ele ainda nem 
esperava de nós. Acreditamos na soma de trabalho 
com qualidade, responsabilidade, paixão e  talento 
profissional”, ressalta a gerente de jornalismo, 
Terezinha Almeida. 

 rESPonSABILIDADE SoCIAL 
A Vanguarda também se destaca no investimento 
no social. Somente em 2012, a emissora 
promoveu projetos, exibindo 5.800 inserções e 
investindo R$ 8,1 milhões em campanhas sociais. 
O apoio ao esporte e à educação também é 
uma marca da emissora, que realiza eventos 
como Copa Vanguarda de Futsal Masculino – 
que em 2013 chegou à 15ª edição –, Gincana 
da Solidariedade, Tabuada Vanguarda, Copa 
Vanguarda de Beach Soccer, 2ª Copa Vanguarda 
de Basquete, VidAtiva, dentre outros. 
Programação diversificada, envolvimento com 
a comunidade e muita informação. Isso é ser 
Vanguarda!

Empenho, talento e profissionalismo são 
marcas da emissora

Destaque no jornalismo e na programação,
a Vanguarda é líder de audiência

A Rede Vanguarda é a única emissora eleita 
quatro vezes a melhor do país



CASES

Para conscientizar os usuários do 
transporte coletivo de Ilhabela 
sobre a importância do bilhete 
eletrônico, a Expresso Fênix 
investiu em publicidade veiculada 
na rede Vanguarda. Em apenas 
40 dias após a primeira inserção na 
emissora, foi registrado um aumento 
de até 48% no número de usuários 
que procuraram pela empresa para 
realizar o cadastro do bilhete eletrônico. 
O diretor assistente da Expresso Fênix Viação 
Ltda., Victor Hugo Chedid, afirma que a grande 
audiência da Vanguarda foi determinante na escolha 
pela emissora. Segundo ele, a própria empresa de 
transportes confirmou esse fato ao encomendar uma 
pesquisa quantitativa e qualitativa que entrevistou 
centenas de usuários do sistema de transporte coletivo. 
“Diante do desafi o encontrado no município, 
optamos pela realização da pesquisa referente 
aos veículos de comunicação de massa para poder 
levar até o nosso usuário todas as informações 
sobre os benefícios em se adquirir o bilhete 
eletrônico. A decisão de investir na Vanguarda 
foi comprovada e superou as expectativas da 

eXPressO FÊniX alaVanCa Bilhete 
eletrÔniCO CoM CAMPAnHA nA VAngUArDA

Expresso Fênix”, comenta. 
Além dos resultados na bilhetagem 
eletrônica, a empresa também obteve 
crescimento em todo o litoral norte 
do Estado. Diversos usuários de 
outros sistemas de transporte coletivo 
enviaram e-mails, questionando sobre 
a importância do bilhete eletrônico e 
sobre a possibilidade de se cadastrar 
com o intuito de utilizar os ônibus 

somente aos fins de semana, quando cresce o número 
de usuários das linhas rumo às atrações turísticas do 
município. “na prática, trata-se de um trabalho 
complementar e que representou ganhos tanto para 
a nossa empresa quanto para os que se utilizam do 
transporte no município”, completa.
A Expresso Fênix Viação Ltda. atua em Ilhabela 
desde janeiro de 2012. Com 60 anos de história, 
o Grupo Fênix está presente em 30 municípios do 
Estado (Região Metropolitana de Campinas, Região 
Bragantina, Circuito das Águas, Litoral Norte e Sul), 
possui a certificação ISO 9001 e, atualmente, trabalha 
para atender às condições estabelecidas para a 
qualificação ISO 140000 (que estão relacionadas ao 
meio ambiente). 

Líder no segmento de serviços 
automotivos, a Sancap rodas 
&Pneus tinha a intenção de 
deixar a marca em evidência 
e direcionou sua publicidade 
à grade de programação 
da Vanguarda, anunciando 
em programas como Link 
Vanguarda, Autoesporte e Altas 
Horas.  O resultado: em apenas 
uma semana o estoque de 
pneus se esgotou.
Seis meses após anunciar na 
Vanguarda, a empresa também dobrou o faturamento. 
Para a Sancap, a Vanguarda é um dos principais 
canais de comunicação da Região Metropolitana 
do Vale do Paraíba. “o comercial acabou sendo 
um meio de comunicação nunca visto pela nossa 
empresa. os resultados alcançados foram um dos 
melhores”, comenta o sócio-diretor, Sandro Chil.
Segundo Chil, o poder da televisão somado à 

SAnCAP roDAS ESgoTA ESToQUE DE
PneUs COM PUBliCidade direCiOnada

publicidade de qualidade foram 
fundamentais nos frutos colhidos. 
O comercial criado para a 
empresa foi inspirado no DUB 
– novo estilo de personalização 
de veículos com acessórios, 
como rodas grandes, muito som 
e suspensão a ar. “A TV é o 
melhor meio de comunicação e a 
Vanguarda é uma das principais 
emissoras de sucesso da região. 
o meu objetivo era divulgar 
ainda mais a marca e, com ajuda 

da TV Vanguarda, o nosso sucesso  dobrou nos 
últimos meses”, acrescenta.
A Sancap rodas & Pneus foi criada em junho de 
1995 e atua no mercado de acessórios automotivos, 
fornecendo produtos de qualidade e com tecnologia 
de ponta. Com sede em São José dos Campos, a 
empresa é especialista em rodas exclusivas e pneus de 
várias marcas e modelos.

O sócio-diretor da Sancap Rodas, Sandro Chil

O diretor assistente da Expresso Fênix, 
Victor Hugo Chedid
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MErCADo

COMeMOraçÃO dOs deZ anOs COnta COM
aPresentaçÃO Do MAESTro JoÃo CArLoS MArTInS
sinÔnimo dE supEraÇÃo, mÚsico Emocionou o pÚBlico E Foi aplaudido dE pÉ

Mais de 600 pessoas, entre anunciantes, 
autoridades e agências, participaram das 
comemorações de dez anos da Vanguarda.  A 
festa, realizada no Teatro Colinas, contou com a 
presença de um convidado especial: o maestro 
João Carlos Martins. 
Dono de uma história repleta de superação – quando 
pianista, ele perdeu o movimento das mãos por três 
vezes, passou por 19 cirurgias, mas não desistiu da 
sua paixão pela música e se tornou maestro –, João 
Carlos Martins contou trechos de sua biografia como 
a importância da música Love Theme, do filme Cinema 
Paradiso, que o marcou ao receber a notícia de que 
jamais poderia voltar a tocar piano. Ele não só tocou 
a música no piano, como também mostrou todo o 
seu talento como maestro, regendo a Orquestra 
Bachiana Filarmônica. No repertório, clássicas 
sinfonias, misturadas à brasilidade de Trem das 
Onze, de Adoniran Barbosa, e uma homenagem à 
Rede Vanguarda, com a música tema da emissora 
Meu Lugar. 
O espetáculo comandado por João Carlos Martins 
emocionou os presentes que aplaudiram o artista de 
pé. A representante da DHF, Angela Braga, sofreu 
um problema de saúde semelhante ao do maestro 
e também teve que abandonar o piano. Para ela, o 
evento não foi apenas uma comemoração, mas um 
presente da emissora que é líder de audiência. “Vê-lo 
tocar foi muito marcante, realmente um momento 
inesquecível. A vontade era que o tempo não 

passasse. A gente sabe a dor que ele passou e ver 
a música dele, com a emoção que ele transmite, é 
fantástico”, afirma.
O sócio-proprietário da nikkeypar, Hissachi 
Takehara, faz coro com Ângela. “Deixamos a 
comemoração motivados pela história do maestro. 
Foi mesmo um presente para quem assistiu e, como 
cliente, posso dizer que a Vanguarda também faz 
parte da história da nikkeypar. Esses dez anos de 
sucesso da Vanguarda só têm trazido benefícios à 
região”, comenta 
O empresário Oscar Constantino – proprietário 
da rede oscar Calçados – também ressaltou o 
talento e o carisma de João Carlos Martins. Parceiro 
da Vanguarda desde o surgimento da emissora, 
ele reforça as qualidades da TV. “Como o próprio 
nome da emissora, está na Vanguarda, sempre 
antenada com os acontecimentos da região e de 
todo o mundo. É um prazer ser parceiro de uma 
emissora que é sinônimo de confi ança, qualidade e 
entretenimento entre toda a população do Vale do 
Paraíba e região”, comenta. 
O sócio-proprietário da Cibal-guaranita, Mauro 
Saullo, concorda com os demais empresários e 
destaca os resultados obtidos com a Vanguarda. “A 
persistência da Vanguarda é de quem acredita 
no que faz. A emissora está sempre prestigiando 
seus clientes e só tem a galgar anos e mais anos 
de permanência no mercado, pelos bons serviços 
prestados”, conclui. 


