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Copa do mundo na 
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notas

termo de mídia

a 16ª edição da Copa Vanguarda de Futsal e a 7ª 
edição da Tabuada Vanguarda mobilizaram as 
34 cidades da região e reuniram mais de 80 mil 
pessoas aos longo das etapas.
No Futsal, o público vibrou com os 339 gols dos 
52 jogos, uma média de 6,5 por partida. Em 
uma disputa emocionante transmitida ao vivo 

Copa Vanguarda de Futsal e tabuada 
Vanguarda são sucessos de público

pela Vanguarda, o time de São José conquistou 
o octacampeonato com o placar de 2x1 contra 
Guarantinguetá.  Já na Tabuada Vanguarda, o 
grande vencedor foi o Pierre, aluno da Escola 
Municipal Antônio Palma, de São José dos Campos.
Venha fazer parte deste time campeão! Consulte seu 
contato comercial na Vanguarda!

o conceito desta edição é o custo por mil 
(cpm). Trata-se de uma forma eficaz para medir a 
rentabilidade ou o custo-benefício de uma campanha. 
O custo por mil informa o quanto o anunciante irá investir 
para cada mil pessoas que assistem ao seu comercial 

 Na Internet 
O termo de mídia online desta edição é usuário único, ou seja, o usuário identificado unicamente, que realiza uma 
visita. Geralmente, é reconhecido por um cookie ou combinações de parâmetros como IP e navegador. Muitas vezes é 
chamado de browser único, pois, se não há autenticação do usuário, a consolidação é feita por computador diferente.

otimize seu investimento

EMISSOrA VANGuArdA B
Programas (mesmo gênero e faixa horária) Bom Dia Vanguarda Programa B
Valor de 30” (r$) 560 310
Impacto Telespectadores 87.024 10.169
Custo por Mil (r$) 6,44 30,48

Fonte: Ibope - Media Workstation - São José dos Campos - set/13.

e pode ser aplicado em praticamente todo veículo/
campanha, desde que existam os dados reais para 
medição. O cálculo é simples, feito pela divisão do valor 
do programa ou da campanha pelo total de pessoas 
impactadas. O resultado multiplica-se por mil. Confira:

a vanguarda marcou presença na 
edição 2014 dos Jogos publicitários, 
evento que reúne agências de 
propaganda, emissoras de tv e 
rádio, jornais, revistas, empresas 
de mídia, produtoras e gráficas da 
região. A grande campeã geral deste 
ano foi o Grupo Mestra Comunicação, 
com 16 troféus.
As modalidades disputadas foram 
futsal, vôlei, basquete, sinuca, boliche, 
tênis, tênis de mesa, natação, truco, 
tchoukball (espécie de handball), tênis 
Wii e badminton. 
Parabéns a todos os atletas!

Vanguarda marCa 
presença nos Jogos 
publicitáriosa vanguarda marcou presença na Feira de eventos & 

projetos regionais 2014/2015, realizada pela rede globo, 
em são paulo, nos dias 05 e 06 de maio. Os projetos Copa 
Vanguarda de Futsal e Copa Vanguarda de Beach Soccer foram 
apresentados aos anunciantes e agências presentes no evento, 
o qual conferiu destaque aos projetos regionais das afiliadas, 
seguindo a métrica de que o desenvolvimento da propaganda 
brasileira também passa pela valorização das economias locais.

Neste ano, a Feira ofereceu um formato 
diferenciado ao público, com painéis de setores 
específicos. No primeiro dia da feira, os maiores 
anunciantes de Beleza e Higiene e do Varejo 
puderam conferir o painel sobre a Mulher 
Brasileira. Já no segundo dia, foi a vez dos 
maiores anunciantes de Agronegócio receberem 
informações sobre este setor.

projetos regionais são destaque 
em Feira de eVentos da globo



destaque

os telespectadores da vanguarda podem 
acompanhar cada lance da copa do mundo de 
Futebol com a qualidade de imagem e som que a 
alta definição permite. Foram integrados 18 novos 
transmissores digitais à rede de cobertura, cujo sinal 
chega a quase 100% da população. 
Toda a programação local é gerada em alta 
definição, levando ao telespectador a transmissão 
da Copa do Mundo de Futebol e o que acontece na 
região. A grade sofrerá alterações para a exibição 
de todos os 64 jogos do Mundial. Trata-se da 
maior cobertura de uma Copa do Mundo já 
realizada no país.
Nos dias dos jogos do Brasil, entra no ar o programa 
Central da Copa. Tudo o que rolou no jogo e na 
rodada do dia. O programa vai ao ar entre meia-
noite e meia-noite e trinta. “a bola que rola na copa, 
marca gol na rede vanguarda Hd. É uma copa de 
vanguarda”, comenta o gerente de programação da 
rede Vanguarda, Valério Fernandes.

QUALIDADE
A tecnologia do sinal em Hd traz o melhor do 

Copa do mundo na Vanguarda
É 100% em alta deFinição

som e imagem, permitindo ao telespectador viver 
toda a emoção, em detalhes, da Copa do Mundo 
de Futebol.  A tecnologia de transmissão de TV 
digital consiste na digitalização do som e da 
imagem desde a captação por meio das câmeras 
à transmissão para a casa dos telespectadores. “a 
rede vanguarda investiu no que há de melhor em 
tecnologia para levar até seus telespectadores e 
anunciantes o melhor da tv digital, o melhor de 
nossa programação e o melhor do nosso conteúdo 
regional. Jornalismo, esporte e entretenimento 
com o máximo de emoção”, destaca o gerente de 
engenharia da Vanguarda, Sandro Sereno.  
O sinal digital é transmitido em uHF, portanto, os 
telespectadores que já tiverem essa antena poderão 
utilizá-la. Basta conferir se estão em boas condições 
de conservação e instalação e conectá-la ao 
televisor digital Full Hd para ter o melhor do som e 
da imagem. Caso o usuário não queira trocar seu 
televisor analógico por um digital, poderá adquirir 
um equipamento ‘set top box’, para receber o sinal 
digital da antena de uHF e converter esse sinal para 
seu televisor analógico. “nesse caso ele terá uma 



Foram seis dias, 300 quilômetros, oito modalidades 
esportivas, 11 cidades visitadas e muita superação. 
O time do Desafio Vanguarda, formado pelo repórter 
Bruno Pellegrine e os atletas Fabiano Ferreira, Marcela 
Sottile e ruy Araújo, mobilizou milhares de pessoas 
que vestiram a camisa do projeto e deixaram o 
sedentarismo de lado. 
Quem também apostou no projeto foi a Farma conde. 
A rede de farmácias foi a grande patrocinadora do 
Desafio, como resultado, obteve enorme visibilidade, 
não só na TV, mas também no hotsite exclusivo do 
projeto dentro do Globoesporte.com Vanguarda. Além 
disso, ela marcou com exposição da sua marca nas 
cidades por onde passou a equipe do Desafio. 
O Desafio Vanguarda teve como algumas das atividades 
pedalada, canoagem, rafting, trekking, corrida e 
paraglider. Ao final do sexto dia, com a chegada em 
ubatuba, a emoção tomou conta do time que enfrentou 
sol, chuva, neblina, cansaço, fome, frio, vento e poeira ao 
longo do percurso. “não é só o desafio, mas ver quanta 
gente se mobilizou e se animou com a ideia. quero 
agradecer a toda equipe na redação, cinegrafistas, 
editores, enfim, estou muito emocionado”, declarou 
Pellegrine em entrevista ao link vanguarda.
A gerente de jornalismo da Vanguarda, Terezinha 
Almeida, reforça o sucesso do projeto que já tem a 
segunda edição garantida para 2015. Para ela, a 
largada em Santo Antônio do Pinhal e a chegada em 
ubatuba foram os momentos mais emocionantes. 
“os lugares por onde a equipe do Desafio passou 
eram lindos, mas, acima de tudo, a aceitação e o 
carinho do público foram os grandes destaques do 
projeto. Houve eventos em 10 cidades por onde a 
equipe passou. Foi uma grande surpresa para nós a 

desaFio Vanguarda é suCesso de 
audiência, público e mobilização
Durante seis Dias, equipe percorreu 11 ciDaDes, praticanDo oito moDaliDaDes 
esportivas; evento mobilizou milhares De pessoas em busca De saúDe

imagem limpa e sem ruídos, porém a 
melhor qualidade possível só com televisor 
Full Hd”, orienta Sereno.
Programação de qualidade e tudo sobre a 
Copa do Mundo de Futebol você encontra 
na Vanguarda!
O telespectador pode tirar todas as dúvidas 
sobre sinal Hd pelo site vanguarda.tv ou 
pelo telefone (12) 3941-4541.

linda recepção que muitas cidades montaram para 
receber o repórter bruno e os atletas”, comenta.
O Desafio Vanguarda contou ainda com a carreta da 
saúde, levando informação e prevenção à população 
das cidades. Foram realizados mil exames de próstata, 
2,8 mil testes de glicemia, além de aferição de pressão 
arterial e as mais variadas atividades físicas, como 
aulas de zumba, de alongamento, artes marciais, 
basquete, dentre outros. 
Os pedidos dos moradores para que a próxima edição 
do Desafio passe por suas cidades já foram feitos. E a 
equipe já começa a preparar a nova edição do projeto. 
A edição 2014 do Desafio Vanguarda contou com 
cerca de seis meses de planejamento e mais de 20 
colaboradores envolvidos, entre produtores, editores 
de texto, editores de imagens, cinegrafistas, auxiliares, 
assistentes, repórter do hotsite especial do Globoesporte.
com e equipe de apoio. Além disso, também participaram 
especialistas que garantiram segurança à equipe, como 
cardiologista, nutricionista, fisioterapeuta, ambulância 24 
horas, mecânico de bicicletas, treinadores físicos e guias 
turísticos. Continue em movimento! Pratique esportes e 
aguarde o próximo Desafio Vanguarda! 



região, com excelente audiência, 
proporcionando um retorno 
certo”, atesta o diretor da modena, 
Paulo Abud. 
Para Abdu, o investimento em 
propaganda é fundamental e 
a parceria com a Vanguarda 
se estenderá por muito e muito 
tempo. “sem propaganda não há 
resultado. nossa experiência com 

a vanguarda é muito boa, com excelentes 
resultados, por isso continuarei a 
investir”, reforça.
Localizada em Taubaté, a modena é uma 
concessionária autorizada da Fiat e tem 
37 anos de história. A empresa foi a 21ª 
concessionária credenciada do Brasil e a 
primeira do Vale do Paraíba.

da tv: um público fi el para que 
as campanhas sejam um sucesso 
de público e vendas”, comenta a 
gerente de marketing do centervale 
shopping, Juliana Bidoia. 
Para ela, a Vanguarda é sinônimo 
de credibilidade e bons resultados. 
“anunciar na vanguarda 
para o centervale shopping é 
fortalecer ainda mais a tradição 

do primeiro centro de compras do vale. 
divulgar as ações para resultados mais 
eficazes”, completa.
 O centervale shopping é o primeiro 
centro de compras do Vale do Paraíba 
prestes a completa 28 anos de história. 
Administrada pela Ancar Ivanhoe, a empresa 
conta com 47 mil m² de lojas, sendo nove 
delas âncoras, 10 megalojas e mais de 240 
lojas e quiosques que recebem cerca de 35 
mil consumidores por dia.

cases

com uma parceria de quase 
20 anos com a vanguarda 
e concentração de cerca de 
85% da verba na publicidade 
na emissora, a modena 
Fiat continua a colher bons 
resultados. A cada campanha, a 
concessionária chega a alcançar 
crescimento de 30% nas vendas 
e um aumento significativo de 
público. 
A aposta da modena é na divulgação de 
feirões, revisões de veículos e propaganda 
institucional ao longo de toda a grade 
de programação da Vanguarda, além de 
‘floating’ na página do Globoesporte.
com. “escolhi a vanguarda pela sua 
força de impactação, ampla cobertura na 

concentração de verba
na vanguarda gera bons
resultados À modena Fiat

numa parceria que já dura 
mais de 20 anos, o centervale 
shopping sempre aposta na 
credibilidade da vanguarda 
para alavancar o sucesso de 
suas campanhas. Somente no 
primeiro trimestre de 2013, a 
empresa registrou um crescimento 
médio de 20% em vendas e 
25% em público, ao anunciar 
constantemente na emissora. 
Com campanhas promocionais e 
institucionais para fortalecer a marca e 
mostrar os atrativos da empresa, a aposta 
do centervale é em programas com 
público similar ao do shopping, como, por 
exemplo,  Bom dia Vanguarda, Mais Você 
e Link Vanguarda. “devido à tradição que 
a vanguarda tem na nossa região, ao 
anunciar na rede televisiva, nós buscamos 
atingir o nosso público-alvo que é o mesmo 

centervale aposta na
credibilidade da Vanguarda
para suCesso de CampanHas



vanguarda sJcampos
Sede - tel.: (12) 3946-6200
Comercial - tel.: (12) 3946-6260
Filial Bragança Paulista - tel.: (11) 4032-0036

vanguarda taubatÉ
Sede - tel.: (12) 3635-3777
Comercial - tel.: (12) 3632-6198
Filial Guaratinguetá - tel.: (12) 3125-5202

vip - vanguarda inFormativo publicitário
publicação do departamento de marketing da rede vanguarda

conselho editorial: Luiz Carlos de Carvalho, Fabíola Alonso,

Fabiano Pereira, Paula Franco

Jornalista responsável: Areta Braga - MTb 38005

redação: Fernanda Goulart, Mayara Barbosa

diagramação: Luiz Carlos Coltro

edição de textos: Areta Braga | revisão: dyrce Araújo

impressão: Gráfica resolução | tiragem: 1.500 exemplares

informação e assinaturas: marketing@vanguarda.tv

balanço

marcas regionais de sucesso 
ConstruÍdas Com Valores do Vale
nos últimos anos, o vale do paraíba viu sua 
estrutura econômica evoluir e crescer acima da 
média nacional. Junto com essa transformação de 
negócios e consumo, as grandes marcas nacionais 
e internacionais apareceram nas cidades do Vale, 
competindo diretamente com os empresários locais. 
Muitas empresas locais recuaram ou fecharam suas 
atividades diante dessa nova realidade, entretanto 
outras conseguiram criar estratégias de sucesso e 
estão vencendo a concorrência diante dos gigantes 
do varejo, serviço e da construção civil.
diferentemente do senso comum, no qual se visualizam amplas 
equipes de executivos gastando grandes investimentos em 
infraestrutura e sofisticadas consultorias, algumas organizações 
de sucesso no Vale vêm utilizando estruturas de negócios 
simples e enraizadas nos valores da região. Esses valores são os 
pontos fortes para a construção de marcas regionais de sucesso 
e estão se fortalecendo por meio de dois tipos de canais de 
valor: entrega e comunicação.
uma parcela considerável de consumidores do Vale são parte 
de uma comunidade que acredita nos valores de confiança, de 
boa vizinhança e tradição. Essas pessoas buscam receber muito 
mais do que a simples aquisição de bens e serviços nas escolhas 
de suas marcas. Esses consumidores buscam marcas nas quais 
possam identificar seus valores. Além disso, deve se considerar 
para essas pessoas a definição de um preço justo e se valer 
da vantagem de poder oferecer um convívio mais informal na 
formação do relacionamento de longo prazo e que são difíceis 
de serem replicados pelas grandes organizações.
O outro fator de sucesso da construção do valor da marca 
é a sua comunicação efetiva. de nada adianta as empresas 
possuírem ótimos valores de entrega para os seus consumidores 
se estes não possuírem informações sobre a organização, seus 
bens e serviços ofertados. Grandes empresas buscam comunicar 
seus valores estabelecendo seus canais de comunicação com 
base em segmentos de mercado definidos principalmente por 
fatores comportamentais e psicológicos dos consumidores. Estas 

organizações buscam situar um posicionamento de 
construção de marca que sejam relevantes para o seu 
público-alvo em âmbito nacional ou internacional. Por 
meio desses mecanismos é que são estabelecidos os 
grandes orçamentos de propaganda e publicidade. 
diferentemente das grandes empresas, várias 
empresas de sucesso do Vale aprenderam a competir 
com o uso de canais de comunicação adequados às 
suas realidades. 
Alguns empresários de sucesso do Vale vêm 
escolhendo formas de se comunicar com o mercado 

com uma outra base de segmentação. No caso do Vale do 
Paraíba, o aspecto geográfico ganha destaque e ajuda a 
preservar os valores da população e consumidores de nossa 
região. Nossa região é rodeada pelas montanhas, cortada 
pelo rio Paraíba do Sul, e delimitada pelo oceano Atlântico e 
divisa com outros estados. Essa topografia ajuda a preservar 
uma identidade comum de pertencer ao Vale e que se refletem 
no orgulho do Vale, na valorização da relações de confiança, 
e no respeito as tradições. diante dessas características, o 
uso de mídias regionais são preferíveis para comunicar os 
valores desejados para os consumidores de nossa região. As 
mídias regionais tendem a construir relacionamentos com suas 
audiências em termos semelhantes às empresas. Em outras 
palavras, essas mídias buscam criar estruturas de valores 
apreciadas pelos moradores de suas áreas de cobertura do 
mesmo modo que algumas empresas de sucesso vêm adotando 
ao longo dos últimos anos.
A construção de marcas de sucesso no Vale do Paraíba, 
portanto, pode ser resultado do esforço conjunto da entrega 
de valores que respeitam as características regionais dos 
moradores do Vale, que se utilizam de canais de comunicação 
delimitados na nossa área geográfica, e que se associam a 
mídias regionais vocacionadas para a boa prestação de serviços 
e entretenimento para os moradores locais.

*Dr. Guilherme de Farias Shiraishi é professor de 
Administração de Marketing da Universidade de São Paulo


