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NOTA

Rede Vanguarda investe em 
recursos tecnológicos para 
otimizar jornalismo da emissora

MERCADO FALA

O futuro da TV tem 
sucesso garantido

CASES

Feirão dos Amigos e Rensz Calçados 
investem na Vanguarda e garantem 
sucesso das marcas
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NOTAS

A primeira edição do Matemática Vanguarda, 
lançado pela Rede Vanguarda, foi um sucesso. 
O projeto é focado no estímulo à educação com 
uma competição pedagógica que motiva os 
alunos a estudar e buscar conhecimento. Este ano, 
participaram 34 estudantes do ensino fundamental de 
escolas públicas, municipais e estaduais da região.
O projeto foi realizado em quatro fases: seletiva, fase 
1, semifi nal e fi nal. Na competição, os participantes 
responderam perguntas das quatro operações 
matemáticas tendo, a cada rodada, apenas 30 segundos 

MATEMÁTICA VANGUARDA  INCENTIVA
A EDUCAÇÃO ATRAVÉS DE COMPETIÇÃO

para elaborar a resposta. Quem garantiu o 
troféu de primeiro campeão de 2015 foi Renan 
Alves Cândido da Escola Municipal Profª Maria 
Aparecida Encarnação pelo município de 
Aparecida e o segundo lugar foi para a estudante 
Samantha Gabriely Raphael, da Escola Municipal 
Vicente Camargo Fonseca de Joanópolis. Ambos 
garantiram também um prêmio em dinheiro 
pelo destaque na competição. Este evento já está 
confi rmado para 2016 e cotas de patrocínio do 
projeto já estão abertas.

A Rede Vanguarda ganhou pela 7ª vez o prêmio 
de melhor TV Regional do país, concedido pela 
Academia Brasileira de Marketing. O critério da 
premiação é reconhecer as ações comerciais, de 
marketing e circulação e audiência que geraram 
melhores resultados em diversas categorias. 

VANGUARDA CONQUISTA SÉTIMO
TÍTULO DE MELHOR TV REGIONAL DO PAÍS

A Vanguarda se destaca pelo pioneirismo, com o sinal 
HD recebido por 93% da população e conta ainda com 
o helicóptero Vancop, para garantir agilidade nas 
notícias, e com a participação do público, que participa 
dos telejornais por meio do aplicativo Vanguarda 
Repórter, que já conta com mais de 110 mil downloads.

Imagens do Litoral Norte captadas pelo Vancoop: Rede Vanguarda conta
com recursos tecnológicos de última geração em suas coberturas

REDE VANGUARDA INOVA E INVESTE
CADA VEZ MAIS NO JORNALISMO “AO VIVO”
Como oferecer ao telespectador um jornalismo 
mais rápido e com mais interatividade? A Rede 
Vanguarda decidiu investir no jornalismo “do 
momento”. Cada vez mais as notícias são dadas ao 
vivo, de qualquer cidade da área de cobertura na região. 
E isso só é possível com novos recursos tecnológicos, 
que garantem mais agilidade e qualidade, além de 
economia e sustentabilidade à emissora.
Na chegada do Verão 2016, o telejornal Link 
Vanguarda mais uma vez inovou e colocou repórteres e 
apresentadores nas quatro cidades do litoral norte, ao vivo, 
para dar boas vindas à nova estação. “Os investimentos 
são para o telespectador. Ele é nosso foco e nosso 
cliente. Queremos oferecer a melhor informação, a 

qualquer hora do dia”, enfatiza a gerente de jornalismo, 
Terezinha Almeida.
A engenharia da Vanguarda oferece a possibilidade de 
serem utilizados sinais simultâneos de unidades móveis 
de jornalismo e o Vancop, o helicóptero da emissora.
“Este recurso é possível graças aos links digitais 
recentemente implantados pela Vanguarda”, afi rma 
Sandro Sereno, gerente de engenharia da Vanguarda. 
Com a utilização dessas ferramentas na transmissão, a 
Rede Vanguarda consegue reduzir custos, uma vez que 
economiza também com equipamentos e utilização de 
energia. O Vancop viabiliza ainda uma cobertura mais 
rápida e com belas imagens, podendo ser utilizadas em 
todos os telejornais da programação local ou nacional.
Já os microlinks digitais acoplados às câmeras 
também fazem a diferença, conferindo ainda mais 
mobilidade às equipes de externa. Os novos recursos 
também já foram utilizados em outras reportagens 
como, por exemplo, na Festa da Padroeira, na cidade 
de Aparecida, no ano passado.
E o próximo desafi o já está chegando. Será uma cobertura, 
ao vivo, do carnaval na região, principalmente em São Luiz 
do Paraitinga e nas cidades do litoral norte.



DESTAQUE

A Rede Vanguarda lançou, em 2015, o Vanguarda 
Repórter, aplicativo gratuito que coloca o 
telespectador também em posição de repórter, 
podendo este enviar fl agrantes, fotos, vídeos curiosos 
e furos de reportagem à redação dos telejornais com 
apenas um clique.  
Esse agora é o canal que facilita o contato do 
telespectador com a Vanguarda. Antes, para sugerir 
alguma pauta, era preciso recorrer ao envio de 
informações via e-mail ou telefone. Agora, basta possuir 
um smartphone ou tablet, com acesso à internet, 
para enviar as notícias pelo aplicativo. “Atualmente 
já temos mais de 110 mil usuário cadastrados, 
espalhados por toda a região, contribuindo 
diariamente com conteúdo relevante a toda 
comunidade”, afi rma Aduil Junior, chefe de redação 
da Rede Vanguarda. O aplicativo trouxe ainda mais 
interação entre a TV e o telespectador. As imagens e 
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vídeos, bem como as pautas sugeridas, são enviadas 
diretamente à redação onde são analisadas pelos 
produtores, editores ou repórteres. As notícias factuais 
são consideradas prioridade para veiculação, ou seja, os 
fatos mais importantes da manhã, da tarde ou da noite são 
apurados e transformados em reportagens. 
Desde o seu lançamento, o Vanguarda Repórter já 
recebeu mais de 144 mil contribuições, entre áudio, fotos 
e vídeos, número que aumenta dia após dia. “Temos 
utilizado as informações do aplicativo nos nossos 
telejornais Bom dia Vanguarda, Link Vanguarda e 
Jornal Vanguarda, totalizando, até o momento, mais 
de 1.000 mil reportagens originadas de sugestões dos 
telespectadores”, fi naliza. 
Como reconhecimento pela contribuição do telespectador, 
a emissora lançou uma campanha que vai premiar a 
pessoa que tiver mais matérias exibidas nos telejornais da 
Vanguarda. A promoção irá até 3 de maio de 2016.



VANGUARDA É LÍDER EM AUDIÊNCIA
E FIDELIDADE DO TELESPECTADOR

A Vanguarda continua na liderança absoluta da 
audiência. A última edição da pesquisa Kantar Ibope, 
divulgada em novembro de 2015, aponta que a Rede 
Vanguarda mantém, na média, 53% de participação 
na sua audiência em TVs abertas. Ou seja, a cada 100 
televisores ligados 53 estão sintonizados na emissora. 
A audiência da Vanguarda é maior que a soma de 
todas as emissoras abertas e a cada minuto mais de 
290 mil pessoas sintonizam a emissora. A qualidade 
da audiência e do sinal da Rede Vanguarda refl ete 
também na fi delidade que os telespectadores têm 
com os programas locais. Por exemplo, os telejornais 

locais mantêm um índice de fi delidade altíssimo. Mais 
de 95% dos telespectadores os assistem inteiramente, 
sem perder um minuto do programa. Diante de todo 
esse sucesso, anunciar na Vanguarda é, a cada dia, 
mais vantajoso e garantido. Contate o seu atendimento 
comercial, saia na frente e garanta bons negócios.

Fonte: Kantar Ibope Media Workstation - São José dos Campos e Taubaté - nov/15 - 7h/24h
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PRAÇA DE SÃO JOSÉ CAMPOS
PROGRAMAS LOCAIS FIDELIDADE (%)

BOM DIA VANGUARDA 99

JORNAL VANGUARDA 98

LINK VANGUARDA 86

VANGUARDA COMUNIDADE 99

VANGUARDA MIX 97

PRAÇA DE TAUBATÉ
PROGRAMAS LOCAIS FIDELIDADE (%)

BOM DIA VANGUARDA 98

JORNAL VANGUARDA 96

LINK VANGUARDA 93

VANGUARDA COMUNIDADE 93

VANGUARDA MIX 97

PARTICIPAÇÃO DE AUDIÊNCIA EM TV ABERTA

Fidelidade é o índice de audiência que se mantém 
constante durante toda a exibição do programa. Ou 
seja, é a capacidade que o programa tem de manter o 
telespectador o tempo todo assistindo àquele programa



“Sentimos segurança na hora 
de investir a verba de mídia 
exclusivamente na Vanguarda” afirma 
Diego Vignon, gerente de marketing 
da Rensz Calçados. “Primeiramente 
por causa da liderança na audiência, 
claro, e depois pelo rico conteúdo da 
programação”. O executivo considera 
ainda o bom atendimento da equipe 

comercial e as 
informações objetivas 
e transparentes sobre 
os horários e tipos 
de público, fatores 
decisivos para a 
empresa manter a 
parceria de mais de 7 
anos com a emissora. 
A Rensz Calçados é 
uma das maiores redes 

Promovendo há cinco anos o Feirão 
dos Amigos, um evento que reúne 
multimarcas de veículos e um banco 
convidado que oferece financiamentos, 
o proprietário da Lobo Eventos e da 
Lobo Veículos, Felipe Lobo, conta que 
sempre apostou na parceria com a Rede 
Vanguarda para gerar bons resultados.
“Tomamos a decisão de investir na 
emissora desce o início do evento pelo 

alcance e audiência 
que ela tem e hoje 
posso afirmar com 
certeza que 70% 
das nossas vendas 
são resultado desta 
parceria”, conta Felipe.
Atualmente, ele 
promove uma média 
de três eventos 
mensais, nas cidades de 

CASES

Felipe Lobo, 
proprietário da 
Lobo Eventos e
da Lobo Veículos

Diego Vignon, 
gerente de 
marketing da
Rensz Calçados

FEIRÃO DOS AMIGOS APOSTA NA
VANGUARDA PARA ATRAIR PÚBLICO

MARCA FORTALECIDA COM VERBA 100% 
DESTINADA NA REDE VANGUARDA

Taubaté, Tremembé, Pindamonhangaba, 
Guaratinguetá, Lorena e Jacareí e conta 
com a participação de 16 lojas que 
disponibilizam para as vendas entre 400 
e 450 carros por evento.
“Começamos o feirão em Taubaté, 
mas com o sucesso que tivemos 
foram surgindo oportunidades para 
expandir para outras cidades. Neste 
momento em que as lojas estão com as 
vendas mais lentas, os feirões ajudam 
muito nos resultados e agradam 
bastante aos lojistas”, destaca Felipe.
Sobre uma das fórmulas que usa para 
atrair o público e garantir o sucesso 
do Feirão dos Amigos, Felipe é 
taxativo. “É preciso ser agressivo 
na publicidade, por isso eu aposto 
sempre no horário nobre e nos 
programas da Rede Vanguarda de 
maior audiência”, conclui.

em seu segmento do Litoral Norte paulista, 
com 5 lojas na região, e uma loja na 
cidade de Caçapava. A venda de calçados 
e acessórios alinhados à necessidade 
de entregar valor para o mercado é a 
marca registrada da empresa que, em 
2014, decidiu investir também no varejo 
e-commerce. 
Com mais de 20 campanhas já veiculadas 
na Vanguarda, a Rensz está sempre 
inovando em suas peças. O objetivo 
principal é fortalecer ainda mais a marca 
no mercado e alcançar o maior número 
de telespectadores possíveis, uma vez que, 
com a loja virtual, a empresa pode conquistar 
clientes também de outras localidades. 
A presença no mercado online torna a 
veiculação publicitária na TV ainda mais 
essencial, uma vez que o sinal da Rede 
Vanguarda abrange mais de 46 municípios.
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MERCADO FALA

NOVAS TECNOLOGIAS E CONTEÚDO 
DIFERENCIADO REFORÇAM A TV COMO 
O PRINCIPAL MEIO DE COMUNICAÇÃO
Com o passar dos anos, a TV se estabilizou como o principal 
meio de comunicação da população em geral. Podemos 
também dizer que nenhum outro meio melhor representou 
as transformações da sociedade ao longo dos anos, como a 
TV. Ela foi agente das imensas mudanças que vivemos como, por 
exemplo, a explosão da sociedade de consumo e da economia 
de mercado, assim como a enorme democratização do acesso à 
informação, ao conhecimento e ao entretenimento. Atualmente, 
no Brasil, a TV é acessível a praticamente todos os brasileiros e 
97% deles afi rmam ver TV regularmente.
Após todo esse processo de consolidação, muito se falou da 
decadência da televisão frente às mídias digitais, tendência essa 
que não se confi rmou. Já podemos dizer que as duas são muito 
mais aliadas do que ferozes competidoras. São evidentes os 
benefícios que o digital trouxe para a TV, como a possibilidade 
de distribuição de seus sinais e conteúdo, assim como o 
ganho exponencial de qualidade técnica. Além disso, os dois têm 
experimentado nos últimos anos uma extraordinária dependência 
e alavancagem mútuas, pois ambos são quase que onipresentes um 
no outro. Nunca houve tanto conteúdo televisivo, podendo ser visto 
a toda hora e em qualquer lugar, quanto na era digital. Em outras 
palavras, a TV nunca esteve tão forte quanto agora.
Quando pensamos em publicidade então, a TV se destaca mais 
uma vez. Está mais do que comprovado que a TV é a mídia 
publicitária mais efetiva e efi caz. Só ela tem um incomparável 
índice de atingimento e escala, dando estatura às marcas e 
fazendo-as serem realmente reconhecidas no mercado, é um meio 
com altos índices de confi ança, porque as pessoas acreditam 
no que ela transmite, afeta a emoção das pessoas e é, ainda, 
um fantástico meio audiovisual para se contar uma história. O 
investimento feito em TV é garantido, pois, ela gera mais vendas 
e mais rentabilidade do que qualquer outra forma de propaganda. 
Recentemente a Thinkbox, entidade que representa os canais 
de televisão do Reino Unido, em conjunto com os pesquisadores 
britânicos Les Binet, da agência londrina Adam & Eve DDB, e o 

consultor Peter Field, 
se revezaram no palco 
do Maxmidia, evento que 
reúne anualmente especialistas, para comentar justamente 
sobre o futuro da televisão e o papel publicitário dela na vida das 
pessoas. Segundo eles, o lugar da TV como meio publicitário 
está garantido. Talvez a forma como vemos a TV e a forma como 
seremos capaz de interagir com ela no futuro também evolua, 
mas, certamente, as pessoas continuarão a assistir TV sempre 
que puderem, quiserem ou tiverem algum tempo livre. O poder 
único da televisão, de proporcionar entretenimento sem esforço 
para os telespectadores e de criar, simultaneamente, experiências 
de visibilidade para o mercado de massa é, e continuará sendo, 
seu ponto forte.
Se, do ponto de vista das pessoas e dos consumidores, a junção 
da TV com o digital tem todo o sentido, ela se acentua mais ainda 
da perspectiva dos anunciantes. Ao passo que pesamos a maior 
infl uência na construção de marcas e no aumento das vendas, 
o impacto da televisão aumenta de forma bastante signifi cativa 
quando se combina o emprego desses dois meios.

 PRINCIPAIS RAZÕES PARA A FORÇA DA TV 

1 – É o meio que gera maiores resultados fi nanceiros
2 – Tem um incomparavel índice de atingimento e escala
3 – As pessoas estão assistindo à TV hoje mais do que nunca
4 – É o meio que gera mais assunto online e off -line
5 – Todos os comerciais de TV no fundo geram resposta
6 – É o novo ponto de venda
7 – É o meio dominante entre os jovens
8 – É o meio emocional por excelência e campanhas 
       emocionais são mais efetivas
9 – É a catalizadora das demais mídias
10 – A TV constrói a fama das marcas


