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NOTA

Rede Vanguarda é reconhecida 
como a melhor TV regional
do Brasil

MERCADO FALA

Consumidor mais seletivo e 
exigente demanda renovação
e criatividade nos negócios

CASES

Anúncios na Vanguarda geram resultados 
positivos para Lojas Teddy e Universo 
Materiais Elétrico

MAIS AGILIDADE E 
INFORMAÇÃO COM O VANCOP



NOTAS

VANGUARDA É RECONHECIDA,
PELA 6ª VEZ, COMO A MELHOR
TV REGIONAL DO BRASIL

Em uma comemoração que reuniu, em São Paulo, 
diversos profissionais da imprensa brasileira, a Rede 
Vanguarda recebeu, pelo sexto ano, o troféu de melhor 
TV Regional do Brasil. A conquista aconteceu durante a 
28º edição do Prêmio Veículos de Comunicação, idealizado 
anualmente pela Academia Brasileira de Marketing.
Há 28 anos, o Prêmio Veículos de Comunicação 
reconhece as mídias que mais se destacaram com 
inovações nas áreas de marketing e negócios. A Rede 
Vanguarda reconhece que este prêmio é fruto de todo 
um trabalho de equipe de profissionais que estão juntos 
no dia a dia, sempre em busca de melhorias e qualidade 
na produção do conteúdo oferecido aos telespectadores. 
O troféu “Comunicador”, conquistado pela Rede 
Vanguarda, foi entregue para a diretora da emissora, 
Irany Castro. “É uma honra, nos sentimos lisonjeados 
e isso confirma que estamos no caminho certo”, 
comentou a diretora. 

Irany Castro, diretora da Rede Vanguarda, recebe premiaçãoJosé Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, e Irany Castro 
durante a premiação

37º PRÊMIO PROFISSIONAIS DO ANO
O Prêmio Profissionais do Ano, que está 
em sua 37ª edição, homenageia anualmente 
todos os profissionais que concebem e 
transformam ideias criativas em campanhas 
publicitárias, informando e divertindo o 
público durante toda a programação televisiva.  

Este ano, várias agências da região do Vale 
do Paraíba se inscreveram para concorrer 
ao prêmio, dividido nas categorias Mercado, 
Campanha e Institucional. A Rede Vanguarda 
parabeniza as agências e produtoras que 
inscreveram seus trabalhos.



DESTAQUE

MAIS AGILIDADE E 
INFORMAÇÃO COM O VANCOP

Desde o início de 2015, a Rede Vanguarda conta 
com mais uma ferramenta em busca de excelência 
e agilidade em suas reportagens e prestação de 
serviço à população: o Vancop, um helicóptero que 
viaja toda região do Vale do Paraíba, contribuindo 
ainda mais com a rapidez na notícia transmitida pela 
equipe de jornalismo da emissora. 
O helicóptero, de modelo Robson 44, na cor amarela, 
tem autonomia para duas horas e meia de voo e 
possui três câmeras, sendo uma interna, uma na 
cauda do equipamento e outra na parte inferior da 
nave, com giro de 360º e zoom com aproximação 
de 44 vezes. O “amarelinho”, como foi apelidado, 
é todo adaptado para a realização de transmissões 
televisivas ao vivo em alta definição. Toda a área de 
cobertura da emissora, cerca de 46 municípios, está 
sob a mira da aeronave. 
Do alto, os repórteres podem acompanhar e 
transmitir, em tempo real em seus telejornais ou 

em plantões extraordinários durante a programação, 
informações ainda mais precisas sobre o trânsito nas 
estradas, o movimento nas praias, a crise hídrica das 
represas da região, além de diversos outros assuntos de 
interesse da comunidade e que fazem parte do dia a dia 
dos telespectadores. 
Dentre os destaques jornalísticos já registrados pelo 
Vancop estão importantes acontecimentos como a 
morte e o enterro do filho do Governador Geraldo 
Alckmin, realizado na cidade de Pindamonhangaba 
e, também, a cobertura do acidente envolvendo dois 
ônibus na SP-50. “O Vancop foi fundamental durante 
essas duas coberturas, nos dando ainda mais 
precisão nas informações e rapidez. Com ele, é 
possível estarmos em até 20 minutos em qualquer 
acontecimento inesperado”, afirma Terezinha de 
Almeida, gerente de jornalismo, da Rede Vanguarda. 
Mais de 300 reportagens já contaram com entradas ao 
vivo do Vancop durante a programação.



NOITE DO MÍDIA REÚNE 
PROFISSIONAIS DAS 
AGÊNCIAS DA REGIÃO
A Rede Vanguarda promoveu no dia 23 de junho, a 
Noite do Mídia. Mais de 150 profissionais de agências 
de publicidade do Vale do Paraíba, região bragantina, 
Serra da Mantiqueira e Litoral Norte participaram do 
evento que foi realizado em um boliche de São José 
dos Campos e teve o tema “uma noite especial para 
quem faz strikes o ano todo”.
“Estamos muito felizes em ter a oportunidade 
de sempre poder homenagear o Mídia, um 
profissional essencial para o mercado, afinal 
é ele quem escolhe o melhor investimento 
para o anunciante”, disse o diretor comercial da 

Rede Vanguarda Luiz Carlos de Carvalho, 
que homenageou os convidados ao lado dos 
apresentadores do Vanguarda Mix, Jonas 
Almeida e Kelly Maria.
A Noite do Mídia ainda contou com a exibição de 
um vídeo em homenagem aos profissionais da 
área, apresentado por Otaviano Costa, e teve um 
posto fixo para trocas de figurinhas do álbum “50 
Anos de Novelas” da TV Globo. Os convidados 
também puderam disputar animadas partidas de 
boliche e desfrutar um cardápio que variou entre 
culinária mexicana e steakhouse.



“A Rede Vanguarda é muito mais do que uma 
retransmissora de sinal, uma afiliada da TV 
Globo, ela tem personalidade, tem um jeito 
único de fazer mídia regional e, reconhecendo 
isso, buscamos sempre que possível associar 
o nosso nome ao da emissora”. A declaração é 
de Alexandre Shiraishi, diretor geral da Universo 
Materiais Elétricos, anunciante da Rede 
Vanguarda desde os anos 2000. Atualmente, a 
Universo é a maior rede de revenda e distribuição 

de materiais elétricos e 
iluminação na região do Vale 
do Paraíba, São Paulo. Possui 
5 lojas próprias nas cidades de 
Jacareí, São José dos Campos e 
Taubaté. 
Ao longo destes anos, a 
Universo já contabiliza cerca 
de 10 campanhas veiculadas na 
grade de programação da Rede 
Vanguarda, sempre voltadas 

A rede de Lojas Teddy, especializada em 
produtos variados e utensílios populares, 
quase tudo por R$ 1,99, possui uma parceria 
de longa data e bons resultados com a Rede 
Vanguarda. Durante os mais de 12 anos em 
que anuncia na emissora, a empresa passou 
de uma para 11 unidades abertas, atualmente 
espalhadas por diversas cidades do Vale do 
Paraíba, como Cruzeiro, Jacareí, São José dos 
Campos, dentre outras.

“Nossa intenção ao 
anunciar no canal é, além de 
fortalecer a marca, atingir 
um determinado público 
para alguma promoção que 
estejamos trabalhando”, 
afirma Jorge Issa, proprietário da 
marca. Nos últimos anos a rede 
tem focado em propagandas de 
Volta às Aulas, Dia das Mães, 

CASES

PARCERIA COM A REDE VANGUARDA
JÁ COMEMORA 12 ANOS

Aniversário da empresa (que acontece sempre no 
mês de agosto), Dia das Crianças e Natal. 
Segundo ele, o público da rede é formado 65% por 
mulheres e 35% por homens. “Por esse motivo, 
procuramos direcionar a maioria de nossa 
publicidade focando a programação voltada 
especificamente às mulheres”, completa o 
empresário. 
A escolha pela Vanguarda é garantia de retorno 
imediato para as Lojas Teddy. A cada nova 
campanha veiculada na grade da emissora é 
possível observar um crescimento de 15 a 20% nas 
vendas das unidades, além da fixação da marca 
Teddy em um mercado tão competitivo como 
o que atua. “Anunciar na Vanguarda é muito 
satisfatório, uma vez que ela é vista como 
referência de mídia na região. A cada nova 
campanha veiculada e resultados e metas 
atingidas, temos ainda mais certeza de que 
estamos no caminho certo”, finaliza Jorge. 

REDE DE LOJAS DE MATERIAIS 
ELÉTRICOS CONCENTRA VERBA NA REDE 
VANGUARDA E COLHE BONS RESULTADOS

para o âmbito institucional, apresentando aos 
telespectadores os diferenciais das lojas, tais como 
a qualidade dos produtos, estrutura, localização, 
preços competitivos e condições especiais de 
pagamento. A verba para publicidade anual da 
empresa é definida no planejamento de marketing 
e o nome da Rede Vanguarda é incluso neste 
investimento. “Valorizamos muito os programas 
regionais nas praças de São José dos Campos e 
Taubaté, além de alguns programas nacionais, 
pontualmente, de acordo com o público que 
queremos atingir”, afirma o diretor. 
Os resultados desta parceria são sempre muito 
positivos, uma vez que, “aliando a qualidade 
de imagem da Vanguarda, à qualidade de 
transmissão de sinal e à confiabilidade da 
veiculação na emissora, temos certeza de 
estarmos valorizando ainda mais a nossa marca 
e contribuindo para a fixação de nosso negócio 
no dia a dia e necessidade dos telespectadores”, 
completa Alexandre.

Alexandre 
Shiraishi, diretor 
geral da Universo 
Materiais Elétricos

Jorge Issa, 
proprietário das 
Lojas Teddy
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EUFORIA X CRISE
A euforia se caracteriza por 
uma demanda que supera as 
expectativas, que exige uma 
produtividade alucinada, 
uma reposição permanente, o 
desenvolvimento de novas linhas 
de produtos a toque de caixa, a 
contratação de pessoal, sem perda 
de tempo, sem muito critério, porque 
se precisa de mão de obra para 
fazer mais, para atender um número 
incalculável de consumidores ávidos 
pelo que fazemos. Improvisam-se 
novas embalagens, ampliam-se 
lojas, pensando apenas em espaço, 
esquecendo conceitos, terceiriza-se 
parte da produção, relaxando no 
controle de qualidade; tudo às pressas, tudo movido 
por uma avidez que beira a irresponsabilidade, 
simplesmente pelo objetivo de não perder nenhuma 
oportunidade, de ganhar mais e mais , ganhar muito 
e o mais depressa possível, como se não houvesse 
amanhã.
Quando chega a crise, o mercado refreia e nós temos 
a oportunidade de olhar para trás e avaliarmos o que 
a euforia fez com a nossa  marca, dimensionarmos 
os arranhões que uma ambição desmedida provocou 
nela, sentirmos os estragos causados pelo descuido 
com esse ativo vital chamado marca.                                     
O fato é que a crise é cruel com quem perdeu valor 
de marca, por descuidar da reputação daquilo 
que produz ou por ter comprometido a coerência 
com aquilo que vende. Na crise, ao contrário da 

* Publicitário, conferencista, autor de Raciocínio Criativo na Publicidade e Marca: o que o coração não sente os olhos 
veem (Editora Martins Fontes) e diretor geral da Base de Marketing Consultoria (stalimircom@gmail.com) 

euforia, o consumidor fica mais 
seletivo, fica mais parcimonioso com 
o uso do dinheiro. A questão não é, 
primordialmente, pagar mais ou pagar 
menos, mas sim comprar melhor. 
A crise é, portanto, a hora de 
encararmos a verdade da nossa 
marca. Fazermos os consertos 
necessários nas rachaduras 
provocadas pela avalanche da 
euforia. É hora de recuperarmos os 
fundamentos do nosso negócio e 
realinharmos os nossos objetivos. É 
hora, portanto, de estudarmos as lições 
que a euforia nos deu e colocarmos em 
prática os ajustes que nos permitam 
viver a perenidade das marcas de valor.

Vamos modernizar as nossas logomarcas? Vamos 
evoluir nos nossos slogans? Vamos atualizar as 
nossas embalagens? Vamos rever as fachadas 
das nossas lojas? Vamos ouvir os consumidores? 
Vamos nos associar a mensagens de fé e confiança 
no futuro? Vamos fugir da tentação de aviltar 
preços e trabalhar mais e melhor a nossa imagem 
institucional? Vamos ser criteriosos na escolha dos 
meio de comunicação em que queremos promover 
as nossas marcas, elegendo aqueles que trazem 
resultados efetivos?                                       
Daqui a pouco, esta crise, como tantas outras, 
também vai passar e, do mesmo modo que o mau 
uso da euforia costuma deixar rachaduras nas nossas 
bases, o bom uso da crise reforça a viga mestra que 
perpetua a reputação que desejamos. 


