




Quem Somos

Criada em julho de 2003 pelo jornalista e Publisher Guido Orlando Jr., a 
Editora VideoPress Produções desenvolveu ao longo dos anos importantes 
portais de conteúdo, além de muitos projetos customizados para o 
mercado B2B e B2C com matérias, podcasts, webinars, vídeos e 
publieditoriais, além de diversas entrevistas com altos executivos e 
personagens importantes de vários setores do mercado, como tecnologia, 
automobilístico, economia, estilo de vida, artístico, entretenimento etc.



Quem Somos
Hoje os portais são destaque pela importância que conquistaram no mercado devido 
à credibilidade, longevidade, constância de publicação, cobertura, atualização 
tecnológica e adaptação às rápidas evoluções das comunicações. Em 2020 o 
Vida Moderna incorporou 100% dos conteúdos dos Portais VOIT e Radar Nacional.





O Portal Vida Moderna estreou no dia 2 de julho de 2017 e é uma referência de informação 
ao tratar de assuntos que impactam a sociedade no seu dia a dia sem que ela se dê conta.

Devido à rápida transformação cultural, de costumes e tecnológica o portal apresenta os 
assuntos mais atuais, trazendo a informação para colocar o público em sintonia com o que 
existe de mais moderno e dessa maneira facilitar sua vida.

Tem como Diretor de Conteúdo o jornalista e Publisher Guido Orlando Jr. e Editor o jornalista 
Adriano Camargo. 

Nos próximos slides você irá conhecer, além do Vida Moderna, o Carona Moderna, um 
programa de entretenimento inovador com entrevistas que abordam, de maneira 
descontraída, muitos assuntos com pessoas interessantes e o Podcast Vida Moderna.

Quem Somos



Alguns pilares que sustentam a “Vida Moderna” na sociedade

Automotivo

Sustentabilidade

Inovação

Mobilidade

Diversidade

Engajamento Credibilidade

Informação

Tecnologia

Corporate



Onde falamos?

Mundo Digital + Redes Sociais





O jornalista Guido Orlando Jr. conversa com artistas, influenciadores, personalidades, altos 
executivos e muito mais enquanto dirige um automóvel categoria Premium (Sedan ou 
SUV) pela cidade.

As conversas são descontraídas, porém com informações relevantes ao público, com 
duração entre 15 e 30 minutos. É um programa informativo, porém com foco no 
entretenimento.

São abordados assuntos de interesse geral de acordo com cada pessoa: mercado, carreira 
profissional, fatos interessantes da sua trajetória, hobbies etc. Não são abordados assuntos 
polêmicos, como posições políticas, violência, religião ou qualquer assunto que possa 
deixar a pessoa entrevistada desconfortável ou intimidada. 

Formato - Carona Moderna



Todo o conteúdo é captado por cinco câmeras em diferentes posições, 

de smartphones Samsung Galaxy S9 e Motorola Plus fixadas no painel 

de um automóvel premium (Sedan ou SUV), sendo:

• Uma para o jornalista

• Uma para o carona

• Uma terceira de plano interno geral

• Duas nas diagonais frontais

As imagens serão capturadas em Full HD, podendo ser exibidas em 

qualquer tamanho de tela.

Formato - Carona Moderna



CARONA MODERNA - Alguns episódios e audiência

27.932 Visualizações 13.708 Visualizações

11.326 Visualizações

11.410 Visualizações

5.562 Visualizações

11.124 Visualizações

8.690 Visualizações 5.647 Visualizações

9.203 Visualizações



A Transformação Digital (TD) fez com que o consumidor corporativo e o consumidor final se 
tornassem uma só persona de consumo e isso impactou definitivamente o mercado 
editorial e comercial.

O que acontece de fato: um profissional está em uma reunião corporativa e recebe em seu 
dispositivo móvel uma informação que pode resolver uma demanda de seus 
relacionamentos pessoais e de consumidor final.

Da mesma forma, esse mesmo profissional está em um encontro com amigos ou 
com a família e recebe no mesmo dispositivo móvel uma demanda relacionada à seu 
ambiente corporativo.

Em resumo, os consumidores não são mais isolados e sim únicos, incorporando as duas 
personas ao longo de sua caminhada. 

Os próximos dois slides exemplificam isso.

B2B2C



Antes da TD - Mercados, públicos e consumidores

Corporativo - B2B Consumo - B2C



Novos consumidores após a TD



E pelo fato da TD não ser um sistema e sim um processo contínuo que veio para ficar,
pois ela irá evoluir de acordo com os avanços tecnológicos e sociais, a VideoPress criou:

Exposição de marca amplificada

UDM - Universo Digital da Marca

Uma maneira moderna de falar com seu público

Um novo modelo de relacionamento

Engajamento pela informação e conhecimento

Ambiente atrativo e com credibilidade

Otimização amplificada da verba de marketing



Todos os banners, projetos especiais de conteúdo em texto, vídeo e podcast serão 
publicados nos três sites durante o período contratado com a Editora VideoPress e 
isso irá garantir a Exposição Amplificada de Marca.
Os valores nas tabelas dos próximos slides são únicos para os três sites somados, 
que formam a seguinte audiência:

+10.500.000
Pageviews

+100.000
Redes Sociais

+5´30”
Permanência 

Exposição de marca amplificada



Informações demográficas Vida Moderna

Exposição de marca amplificada





PODCASTS
A Editora e Produtora VideoPress introduziu o Podcast corporativo 
no Brasil em 2005 e desde então conquistou vários clientes 
importantes, que podem ser vistos mais à frente.

Nos próximos slides você verá  as etapas de produção de podcast 
público e privado, desde a pré-produção até sua publicação nas 
plataformas globais e, no caso de podcast corporativo, no servidor 
da Editora VideoPress ou no servidor da empresa.



• Patrocínios de Podcast público, com conteúdo variado
• Patrocínio de podcast público com conteúdo exclusivo da empresa

Exemplos

• PODCAST - A tecnologia está reinventando os procedimentos hospitalares
• PODCAST - PayPal não deve fazer demissões durante a crise da Covid-19
• PODCAST – Você sabe as diferenças entre Smart TV LED, OLED, QLED e Mini-LED Vidrian?

Patrocínio de Podcasts abertos ao público

Podcasts Públicos

https://www.vidamoderna.com.br/a-tecnologia-esta-reinventando-os-procedimentos-hospitalares-ouca-agora-o-podcast/
https://www.vidamoderna.com.br/a-tecnologia-esta-reinventando-os-procedimentos-hospitalares-ouca-agora-o-podcast/
https://www.vidamoderna.com.br/podcast-voce-sabe-as-diferencas-entre-smart-tv-led-oled-qled-e-mini-led-vidrian/


O Podcast Vida Moderna está presente nos principais apps e pode ser assinado 
gratuitamente. Basta clicar no seu preferido nesta página e assinar agora!

Podcasts Públicos

https://open.spotify.com/show/2wQmVBMPsaV0v3cGvLImIR
https://podcasts.apple.com/br/podcast/podcast-vida-moderna/id1485038919
https://www.deezer.com/us/show/631692
https://tunein.com/podcasts/radio/Podcast-Vida-Moderna-p1264666/
https://www.google.com/podcasts?feed=aHR0cHM6Ly93d3cudmlkYW1vZGVybmEuY29tLmJyL2ZlZWQvcG9kY2FzdC8
https://subscribeonandroid.com/www.vidamoderna.com.br/feed/podcast/
https://www.vidamoderna.com.br/feed/podcast/
https://www.vidamoderna.com.br/podcasts/


Além dos apps, os Podcasts Públicos também serão publicados 
no Portal Vida Moderna, sete páginas mais o Grupo no 
Facebook da Editora VideoPress, Twitter Instagram e LinkedIn.

Pré-produção

Produção

Gravação

Edição

Renderização

Finalização

Publicação

Distribuição nos apps

Mídias sociais SEO

Etapas de um Podcast Público



Conceito e Aplicações
Os Podcasts Corporativos da Editora VideoPress são idealizados para dinamizar de maneira inovadora a 
comunicação da empresa com seu público alvo, tanto externo quanto interno.

Os conteúdos são desenvolvidos com o departamento de comunicação da empresa juntamente com a 
assessoria de imprensa, para que haja unidade no discurso.

Aplicações
As aplicações do Podcast Corporativo VideoPress são inúmeras e podem ser desenvolvidas de acordo com as 
demandas da empresa. Veja as mais comuns:
• Falar com equipes de vendas externas espalhadas por uma vasta região geográfica
• Passar instruções variadas para profissionais de suporte de campo rapidamente
• Comunicações internas para empresas com diversas filiais
• Comunicar conteúdos e atualizações para distribuidores e revendas, não importando a localização geográfica
• Criar e/ou aumentar o relacionamento com clientes e parceiros
• Necessidades específicas da empresa

Podcasts Corporativos



Os formatos dos Podcats Corporativos podem ser produzidos de acordo com as 
necessidades de cada empresa e você encontra as opções e possibilidades no 
arquivo de FAQ – Perguntas Frequentes -, que pode ser acessado e baixado no 
formato PDF clicando no link

https://www.videopress.com.br/midiakit/faqpodcasteditoravideopress.pdf

Formatos

Podcasts Corporativos

https://www.videopress.com.br/midiakit/faqpodcasteditoravideopress.pdf


Os Podcasts Corporativos podem ficar hospedados 
no servidor da VideoPress com total segurança por 
um valor mensal de manutenção.
Consulte a tabela de preços por volume e tempo 
de hospedagem.

Etapas de um Podcast Corporativo

Criação da área privada e 
exclusiva do cliente no 
servidor da VideoPress 

Pré-produção

Produção

Gravação

Edição

Renderização

Finalização

Publicação



Modernidade de comunicação com alta disponibilidade

Total Mobilidade - são entregues literalmente na mão dos usuários

Facilidade de acesso

O conteúdo em áudio é bem recebido pelo público e pelo target

Divulgação rápida e dinâmica

Descontração da mensagem

Mensagem direta e com credibilidade

Personalização do conteúdo

Baixo custo de produção comparado ao vídeo

Velocidade de produção

Vantagens do Podcast VideoPress

Credibilidade



Todos os banners, projetos especiais de conteúdo em texto, vídeo e podcast serão publicados nos três sites durante o período 
contratado com a Editora VideoPress e isso irá garantir a Exposição Amplificada de Marca.

FORMATO (Px) Denominação POSICIONAMENTO ROTACIONADO EXCLUSIVO
VALOR 15 DIAS

(R$)

VALOR 30 

DIAS (R$)

300X250 @ banner Início dos DESTAQUES NÃO SIM 1.700,00              3.230,00      

300X250 @ banner Entre DESTAQUES NÃO SIM 1.600,00              3.040,00      

300X250 @ banner Lateral Direita ROS* SIM NÃO 1.800,00              3.420,00      

300X250 @ banner Lat. Dir. STICKER ROS* SIM NÃO 1.900,00              3.610,00      

300X250 @ banner Início do post SIM NÃO 1.400,00              2.660,00      

300X250 @ banner Entre parágrafos SIM NÃO 1.400,00              2.660,00      

300X250 @ banner Final do post SIM NÃO 1.280,00              2.432,00      

120X600 Banner Vertical Lateral Direita ROS* SIM NÃO 1.450,00              2.755,00      

120X600 Banner Vertical Lat. Dir. STICKER ROS* SIM NÃO 1.450,00              2.755,00      

FORMATOS DIFERENCIADOS OU AÇÕES EXCLUSIVAS NO SITE SOLICITE UMA PROPOSTA

POSICIONAMENTOS EXCLUSIVOS EM ROTACIONADOS SOLICITE UMA PROPOSTA

PERÍODOS DE DIVULGAÇÃO DIFERENTES DA TABELA SOLICITE UMA PROPOSTA

* ROS - RUN ON SITE - VISIBILIDADE EM QUALQUER LUGAR DOS SITES

O RADAR NACIONAL NÃO ADMITE TODOS OS POSICIONAMENTOS DE BANNERS

Obs.: VALOR LÍQUIDO, SEM IMPOSTOS OU AGÊNCIA DE PUBLICIDADE

BANNER (FORMATO IAB)

Exposição de marca amplificada



Exposição de marca amplificada

FORMATO (Px) Denominação POSICIONAMENTO ROTACIONADO EXCLUSIVO
VALOR 15 DIAS

(R$)

VALOR 30 

DIAS (R$)

468X60 Full banner Topo do site ROS* SIM NÃO 1.600,00              3.040,00     

468X60 Full banner Início dos DESTAQUES NÃO SIM 1.500,00              2.850,00     

468X60 Full banner Entre DESTAQUES NÃO SIM 1.400,00              2.660,00     

468X60 Full banner Final dos DESTAQUES NÃO SIM 1.400,00              2.660,00     

468X60 Full banner Início do post SIM NÃO 1.200,00              2.280,00     

468X60 Full banner Entre parágrafos SIM NÃO 1.280,00              2.432,00     

468X60 Full banner Final do post SIM NÃO 1.280,00              2.432,00     

FORMATOS DIFERENCIADOS OU AÇÕES EXCLUSIVAS NO SITE SOLICITE UMA PROPOSTA

POSICIONAMENTOS EXCLUSIVOS EM ROTACIONADOS SOLICITE UMA PROPOSTA

PERÍODOS DE DIVULGAÇÃO DIFERENTES DA TABELA SOLICITE UMA PROPOSTA

* ROS - RUN ON SITE - VISIBILIDADE EM QUALQUER LUGAR DOS SITES

O RADAR NACIONAL NÃO ADMITE TODOS OS POSICIONAMENTOS DE BANNERS

Obs.: VALOR LÍQUIDO, SEM IMPOSTOS OU AGÊNCIA DE PUBLICIDADE

BANNER (FORMATO IAB)



Consulte-nos também sobre projetos especiais

• WHITE PAPER - PRODUÇÃO  |  VEICULAÇÃO | IMPULSIONAMENTO
• PUBLIEDITORIAL - PRODUÇÃO  |  VEICULAÇÃO | IMPULSIONAMENTO

EDITORIAL

VÍDEO
ROTEIRIZAÇÃO  |  PRODUÇÃO  |  CAPTAÇÃO  |  EDIÇÃO  |  VEICULAÇÃO  |  IMPULSIONAMENTO

• INSTITUCIONAL  
• ENTREVISTAS INSTITUCIONAIS 
• COBERTURA DE EVENTOS
• GRAVAÇÃO E MEDIAÇÃO DE DEBATES E MESA REDONDA

CARONA MODERNA

• TRANSMISSÕES AO VIVO  
• WEBINAR  AO VIVO OU GRAVADO 
• VEICULAÇÃO E IMPULSIONAMENTO DE VÍDEO DE TERCEIROS

• PATROCÍNIO DE TEMPORADA DO CARONA MODERNA STANDARD
• SÉRIE COM NÚMERO DETERMINADO DE EPISÓDIOS PARA EVENTOS

TODAS AS OPÇÕES SÃO  REALIZADAS À DISTÂNCIA COM ZOOM PRO ou GoToMeeting PRO

• SÉRIE TEMÁTICA PATROCINADA COM NÚMERO DETERMINADO DE EPISÓDIOS
• PATROCÍNIO DE UM OU NÚMERO DETERMINADO DE EPISÓDIOS

• VEICULAÇÃO E IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO PRONTO
• AÇÕES EDITORIAIS EM REDES SOCIAIS



Alguns clientes e parceiros de negócios





Guido Orlando Jr.
Diretor de Conteúdo e Publisher

+55 11 98395-6700

guido@videopress.com.br

+55 11 93342-2019

mailto:guido@videopress.com.br

