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Vanguarda recebe
importantes premiações
por seu destaque televisivo
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regional para o mercado

case

Conhecimento da marca Alex Bali 
e sucesso de vendas para a RDC 
através da programação Vanguarda
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notas

Portais rede Vanguarda têm média
mensal de 1,3 milhão de usuários únicos
líder em audiência, os portais locais 
de internet da rede Vanguarda (G1, 
Globoesporte.com, tv vanguarda.com.br) 
têm média mensal de 1,3 milhão de usuários 
únicos.  isso representa uma vantagem de mais 
de 800% sobre o segundo colocado, que aparece 
apenas com 151 mil usuários únicos.
além disso, os portais apresentam um público 
qualificado. em média 65% do público se 
concentra na idade entre 25 e 54 anos.  são 
veículos seguros para investimento.

Fonte: ComScore - Média Jan/14 a Jun/14 - Usuários Únicos
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Final de ano é uma época com excelentes 
oportunidades comerciais, por meio das quais é 
possível acelerar as vendas. a grade da Vanguarda 
está recheada com a Programação de Fim de Ano 
da Globo, aproveite essa oportunidade para fazer 
as inserções de sua empresa. além dos programas 
tradicionais como Roberto Carlos Especial, 
Retrospectiva e Show da Virada, a programação 

esPeciais de Fim de ano aceleram 
oportunidades de neGócios

também vai contar com alguns filmes inéditos no 
Cinema Especial e o Sintonize.

a Vanguarda conquistou, recentemente, 
importantes prêmios de âmbito nacional pelo 
seu destaque televisivo. indicada pela revista 
propaganda, a rede recebeu o troféu de Melhor 
TV Regional do Brasil, no prêmio Veículos de 
comunicação. em onze anos de existência, essa é 
a 6ª vez que a emissora recebe o título. a premiação 
homenageia os veículos que mais se destacaram 
durante o ano nas mais diversas categorias que 
segmentam a mídia.
Já na 1ª edição do Prêmio globo de Programação, 
concedido pelo departamento de programação da tV 
globo, a Vanguarda foi agraciada nas categorias Melhor 
Programa Especial, pelo Desafio Vanguarda; Melhor 
Chamada de Ação Regional, pela campanha Sinal HD – 
A Bola Rola na Vanguarda. essa premiação reconhece e 
valoriza talentos e boas ideias, além de iniciativas criativas, 
das afiliadas da tV globo por todo o País. 

Vanguarda recebe título de melhor
tV reGional e conquista troFéus no
Prêmio globo de Programação

Otaviano Costa, Apresentador, e Ali Kamel, Diretor Geral de Jornalismo e 
Esportes da TV Globo, entregam o prêmio a Valério Luiz Fernando, Gerente de 
Programação e Eventos da Vanguarda (ao centro)



destaque

noVa marca
da Vanguarda
a partir do dia 21 de dezembro, o 
mercado publicitário, anunciantes e 
agências, já poderão conferir a nova 
marca da Vanguarda.
a mudança faz parte do constante 
processo de evolução da empresa e 
refl ete a busca da emissora pela melhoria 
contínua e aperfeiçoamento e satisfação 
dos telespectadores, clientes, parceiros e 
fornecedores. “uma boa marca não deve 
mudar, mas evoluir acompanhando 
a sociedade ao seu redor e a própria 
tecnologia. nesse sentido nossa marca é a 
mesma há 11 anos e nesse tempo, vem sendo 
apenas aprimorada, com uma roupagem 
nova e diferenciada”, afi rma José bonifácio de 
oliveira sobrinho, o boni.
elaborada por ruth reis, a nova marca possui 
um conceito mais leve sem, no entanto, perder 
sua estrutura metálica, que representa toda 
a solidez da emissora, através destes anos de 
atuação e sucesso na região. o objetivo principal 
foi simular a Vanguarda como um grande palco 
eletrônico, constituído pelo círculo interno, e 
aberto para todas as ideias sociais, políticas 

e tendências, representadas pelas cores do arco-
íris. “a grande sacada foi fazer a marca ter ainda 
mais vida, transformando-a em emoção, diversão, 
informação e natureza”, afi rma boni. 
“queremos que a Vanguarda seja sempre vista 
pelo telespectador como movimento, que saia 
da dimensão plana dos jornais e revistas e 
transpasse a moldura da televisão, permitindo 
que a câmera penetre por dentro da marca e 
que ela voe, saindo do enquadramento habitual 
das marcas convencionais”, completa. 
ainda segundo boni, o maior atrativo de uma 
empresa é seu recurso humano e, em seguida, 
o que ele produz de mais valioso: seu conteúdo. 
neste contexto, o papel da nova marca nada 
mais é do que disseminar ainda mais o 
dinamismo da emissora e contrapor a empresa à 
estagnação que as redes de tVs estão propensas 
a se associarem. “criamos algo especial, que 
nos representa e que é estimado pelo público, 
além disso, temos o privilégio de sermos uma 
marca respeitada não só pelos nossos clientes 
e telespectadores, mas também, dentro de 
toda a indústria da comunicação, isso é o que 
vale!”, finaliza.

a noVa marca da VanGuarda



1988 1998

2003

2012

2006

conFira a eVolução da marca 
Vanguarda ao longo dos anos

2015



cases

desde 2007 atuando no mercado, a alex bali traz 
consigo a experiência de pés fi ncados na areia 
e o convívio direto com turistas. a confecção e 
distribuidora é referência no atacado de moda 
praia, principalmente por oferecer produtos com 
alto padrão de qualidade. 
há aproximadamente três meses, a empresa vem se 
destacando também na grade televisiva da Vanguarda, 
com campanhas publicitárias que visam ao aumento do 
reconhecimento da marca e a valorização dos produtos 
frente ao grande público da emissora na região. 
até o momento, foram veiculadas quatro campanhas, 
focadas no início das compras para o verão, eleições e 
na temporada de pré-férias e férias. “essas ações dão 
uma maior credibilidade e visibilidade aos nossos 
produtos, agregando valor e consequentemente 
aumentando a nossa margem de lucro”, afi rma 
beatriz carvalho, administradora fi nanceira da marca. 
com estilo leve, moderno e sofi sticado, a alex bali 
conquista seus clientes com uma grande variedade 
de modelos. as campanhas veiculadas em programas 
com foco no público-alvo feminino, tais como 
Mais Você, Bem Estar, Estrelas, Altas Horas, Link 

conhecimento da marca e ValoriZação 
dos produtos aleX bali

mais um caso de sucesso
da rdc construtora

Vanguarda, aumentou signifi cativamente a procura 
de novos clientes pelos produtos da marca, além de 
um crescimento no volume de compra daqueles já 
fi delizados. 
“é realmente gratifi cante a experiência de anunciar 
na tV, tendo sido a nossa melhor estratégia. as 
veiculações têm contribuído para alcançarmos 
nossas metas e irmos ao encontro dos nossos 
objetivos”, fi naliza beatriz. 

sucesso nas vendas, expectativas 
superadas. essas foram as 
conquistas da rdc construtora 
ao anunciar o lançamento pátio 
home resort na Vanguarda em 
taubaté. a campanha publicitária 
do empreendimento, elaborada a 6 
mãos, foi pensada estrategicamente 
pela agência de Publicidade mestra, 
pela rdc construtora e pela migra 
consultoria imobiliária.
a fase de pré-lançamento do 
empreendimento, quando se iniciam 
as vendas e divulgações em busca 
de interessados em se cadastrar para 
saber um pouco mais sobre o projeto, 
já contou com um trabalho de campo dos corretores, 
apoiado por inserções na mídia e ações de teaser. 
essas ações serviram para atrair ainda mais a atenção 

da população para o local em que o 
empreendimento estaria localizado, 
usando o slogan Bye Bye Rotina, 
que mais tarde foi utilizado para 
exemplifi car o lazer completo oferecido 
no empreendimento.
“Fizemos uma grade bem agressiva 
na tV Vanguarda, tanto de um 
fi lme com o teaser de 15 segundos, 
que não revelava ainda do que se 
tratava a campanha e na sequência, 
um fi lme revelando o pátio home 
resort. esse conjunto de ações foi 
essencial para o grande sucesso que 
foi o empreendimento, que teve a 
primeira fase vendida em apenas 5 

dias, sendo 90% das unidades comercializadas nas 
24 horas do lançamento”, conta o gerente de contas da 
mestra, danilo breda.

Beatriz Carvalho, administradora financeira
e Alexandre Bali, administrador geral

Danilo Breda, gerente de contas
da Mestra Comunicação



melhora do País como um todo.  mas se 
este veículo é uma tV de qualidade, isto 
é mais do que o somatório do raciocínio 
demonstrado nos dois parágrafos iniciais.  
uma tV de qualidade aumenta o nível de 
exigência da região como um todo.  esta 
qualidade entra dentro dos lares e cria 
referência para tudo mais.  Quando se 
privilegia conteúdo regional, também se 
amplia conhecimento, consciência e a 
discussão sobre as questões locais.  desta 
forma, o poder do cidadão cresce e seu 
nível de exigência também.  o reflexo do 
enriquecimento deste comportamento se verá 
em todos os serviços e produtos produzidos 
na região para a região.  uma tV, produtora 

de conteúdo, também passa a formar mão de obra, 
valorizar e estimular a cultura local. contribuições 
fundamentais para o desenvolvimento.
na posição de presidente da FenaPro (Federação 
nacional das agências de Propaganda) tenho tido 
a oportunidade de conhecer mais mercados.  em 
alguns destes mercados, sou apresentado com 
orgulho ao conteúdo regional das emissoras locais.  
e não é surpresa identificar um amadurecimento 
profissional nestas regiões onde a produção de 
conteúdo regional é priorizada.  
não é fácil dizer se é causa ou consequência de 
um mercado mais robusto a presença de uma tV 
regional forte na região.  mas onde existe uma tV 
com o padrão de uma Vanguarda, por exemplo, 
podemos ter certeza de que estamos diante 
de uma região mais forte, com mais qualidade 
socioeconômica e uma população mais desenvolvida.
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mercado Fala

a importÂncia da publicidade 
e da tV aberta regional Para o 
desenVolVimento do mercado
dr. roberto marinho costumava 
dizer que tinha orgulho de ter um 
negócio que ajudava a desenvolver 
outros negócios.  e esta é uma 
verdade inquestionável.  um veículo 
que seja competente para alcançar 
seu público, será canal valioso para 
apresentar marcas aos consumidores 
e, com isso, desenvolver estas 
marcas, seus fabricantes ou 
operadores e toda a cadeia que 
envolve o processo.  dos pequenos 
fornecedores do fabricante aos prestadores 
de serviço,  das empresas de logística 
ao varejo:  cada sucesso impulsionado 
por uma publicidade efi caz, conectada 
competentemente ao público-alvo, signifi ca mais 
emprego, mais geração de renda, mais amadurecimento 
comercial,  mais impostos, cadeias produtivas maiores 
e mais fortes.  sim, dr. roberto estava certo.  este 
é um negócio que desenvolve outros negócios e, 
consequentemente, desenvolve o País.
ao mesmo tempo, o País precisa de uma 
descentralização para produzir mais, se equilibrar 
socialmente, para se consolidar como potência 
econômica mundial.  se o consumo da região sudeste 
se espraiasse pelo brasil, se o interior se desenvolvesse 
como as capitais, nossas demandas seriam muito 
maiores e o idh nacional seria de mais qualidade.  
Justiça social, infraestrutura, saúde, educação, 
segurança estão intimamente ligadas a crescimento. 
bom, está fácil concluir, portanto, que um 
veículo local de qualidade é fundamental para o 
desenvolvimento de sua região e a consequente 

Glaucio Binder – 
presidente da Fenapro 
(Federação Nacional 
das Agências de 
Propaganda)


