










53.020.114
pessoas impactadas em 34 meses

25.457.259
pessoas impactadas em 34 meses

MILHÕES

DE PESSOAS



134,2 mil 32 mil 4,2 mil 18,4 mil 9,1 mil

* Números atualizados no mês de Setembro de 2021
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8% 39%





Credibilidade e a competência são as marcas do Manhã RDC TV. Diariamente, o 

telespectador da RDC TV acompanha os principais destaques do Rio Grande  na 

companhia dos Jornalistas Yasmin Luz e Armando Burd.

Fique bem informado, de segunda à sexta-feira, das 9h30 às 10h30min, pelos Canais 

24 e 524 da Claro/Net TV, além de todas as plataformas digitais. 

25-54 ANOS 39.815 PESSOAS

59% 41%

* dados de julho de 2021



Com um estúdio que traduz ambientes de uma casa de verdade (cozinha, sala de jantar e sala de

estar), o programa pode chegar é um convite para o público entrar e ficar à vontade na companhia

da apresentadora e dos colunistas.

Na apresentação de Cris Barth, a revista eletrônica aborda um mix de temas que passam por

gastronomia, bem estar, moda, beleza, decoração, arquitetura, cultura, prestação de serviço e o

mundo das celebridades. Os assuntos do cotidiano, entrevistas, questões que estão bombando na

internet, receitas e tudo aquilo que a gente conversa com os amigos quando estamos na sala ou na

cozinha de casa.

Você é convidado para entrar em nossa nova casa, das 10h30 até ao meio-dia, aqui na RDC TV.

*Programa em fase de pré-produção. Previsão de estreia para o mês de agosto de 2021.



35-44 ANOS 187.400 PESSOAS

94% 6%

Programa especial para quem é apaixonado por esportes, apresentando as 

modalidades esportivas praticadas no estado, com lugar especial para o 

futebol da dupla GreNal.

Muita interatividade em um programa descontraído, os principais 

resultados, lances e entrevistas são abordados no RDC Esporte.

Com apresentação de Guilherme Paaz e comentários de Ribeiro Neto.

* dados de julho de 2021



35-54 ANOS 111.300 PESSOAS

92% 8%

Programa de debate esportivo, com as principais notícias do futebol, além de todas 

as informações e análise do desempenho da dupla GreNal, sempre com convidados 

que conhecem os segredos do mundo da bola.

Com a interatividade, que marca a programação da RDC TV, o público participa 

usando o Facebook, o Twitter e o WhatsApp da TV.

* dados de julho de 2021



25-34 ANOS 37.532 PESSOAS

70% 30%

Você confere as principais notícias do Rio Grande do Sul e do mundo através do PORTAL 

RDC. 

Com apresentação de Cláudio Andrade e equipe de reportagem pelas ruas, o time de 

jornalismo da RDCTV atualiza os telespectadores em tempo real. 

Os especialistas são entrevistados em estúdio ou de forma online de qualquer lugar do 

mundo.

* dados de julho de 2021



25-34 ANOS 29.442 PESSOAS

81% 19%

Ao contrário de simplesmente um programa de receitas, o espectador recebe 

informações, ouve as origens e experiências dos protagonistas e confere o que acontece 

no mundo da gastronomia em todos seus estágios.

Os convidados responsáveis pela dinâmica do GOURMETS NA TV são chefs renomados, 

cozinheiros em ascensão, empreendedores, executivos, profissionais liberais, 

pesquisadores gastronômicos a pessoas vinculadas à produção de alimentos e bebidas.

* dados de julho de 2021



* dados de julho de 2021

25-44 ANOS 42.802 PESSOAS

71% 29%

Um dos mais tradicionais programas de entrevistas e debates da TV gaúcha, 

com mais de 25 anos, é exibido no início das noites na RDCTV. 

Sempre com convidados de diversas áreas e muito bem informados, José 

Silvas comanda a pauta que trata dos principais acontecimentos da 

atualidade na economia, na política e no esporte.



35-54 ANOS 126.600 PESSOAS

87% 13%

As principais notícias dos esportes, as últimas informações da dupla GreNal e as 

polêmicas do futebol no Rio Grande e no Mundo estão no 2Toques. 

Cadu Oliveira é o capitão de um timaço de debatedores que fazem as análises 

técnicas e táticas e comentam o desempenho de Inter e Grêmio. 

Sempre com muita interatividade respondendo ao vivo aos questionamentos e 

comentários do público.

A PARTIR DAS 20H30

* dados de julho de 2021



O RDC NEWS é um telejornal no horário nobre da televisão, às 21h30min, que tem o

compromisso de apresentar os principais fatos do dia no Rio Grande do Sul. Com um

formato arrojado e inovador, o programa terá, além de reportagens e entradas ao vivo de

jornalistas de diferentes regiões do Estado, análises de temas polêmicos e relevantes para

a sociedade, através de um grande debate, realizado duas vezes por semana.

O RDC NEWS é um tradicional hard news, com uma roupagem digital, que chega ao

Estado para trazer a cobertura de todos os temas que influenciam e fazem parte da vida

dos gaúchos.



35-44 ANOS 53.000 PESSOAS

68% 32%

O programa Cruzando as Conversas propõe debates aprofundados sobre os temas que 

impactam a vida da população gaúcha.

Prezando pela pluralidade de ideias, o programa apresenta convidados com diferentes 

pontos de vista, que repercutem assuntos estaduais e nacionais.

* dados de julho de 2021



45-64 ANOS 000.000 PESSOAS

62% 38%

A revolução da longevidade é parte do nosso dia a dia, por onde olhamos 

percebemos que estamos envelhecendo. E aqui na RDC TV é nosso 

compromisso semanal falar sobre isso no Programa Mais Longe exibido ao vivo 

todo sábado as 9h .

Num projeto ousado e divertido, um time de especialistas em longevidade se 

reúne aos sábados para debater polêmicas, tabus, amenidades, inovações e 

tendências que influenciam o modo de viver e longeviver dos brasileiros.



O APRESENTADOR

A apresentação do programa fica por conta do cantor gaúcho Thiago Reder, amante da cultura gaúcha e

defensor do intercâmbio cultural entre artistas e vertentes que deram origem à cultura gaúcha e também

dos movimentos que inspiram na nossa cultura.

Tendo em seu repertório, o apelo folclórico antigo e contemporâneo, que passeia pelos mais diversos

gêneros musicais gaúchos e sul-americanos, levando a música gaúcha e o projeto Alma de Rancho aos

mais longínquos rincões através dos principais ritmos fandangueiros e nativistas como, Milonga,

Chamamé, Xote, Rancheira, Vanera, Vanerão, Bugio, Chacareras e Valsas.

Canta “o Rio Grande de ontem na voz dos gaúchos de agora”.



25-34 ANOS 9.800 PESSOAS

71% 29%

Vai Lá e Faz aborda o empreendedorismo e apresenta projetos para melhorar a 

economia do Rio Grande do Sul. O programa traz entrevistados para falar sobre 

geração de renda, empregos, sucessos e insucessos. É uma troca de experiência 

incrível para aprendermos juntos a cada programa.

João Mateus é empreendedor, empresário, palestrante, especializado em gestão 

de crise e na recuperação e impulsionamento de empresas no mercado.

* dados de julho de 2021



A única e mais polêmica mesa redonda esportiva da televisão gaúcha no final de semana

com comando de Guilherme Paaz e Ângelo Afonso.

Rodada RDC reúne convidados para debater os acontecimentos da semana no mundo

do futebol e do esporte.

O público será convidado para participar e interagir em todas as plataformas digitais.

*em breve na programação





25-34 ANOS 19.191 PESSOAS

26% 74%

O Na Medida é um quadro que busca passar aos internautas e 

telespectadores da RDC o modelo de um comportamento ideal e sem 

excessos. É uma síntese de como ter qualidade de vida e levá-la de uma 

maneira leve e equilibrada. 

A ideia é trazer dicas, informações diferenciadas e entrevistas sobre saúde, 

beleza, moda e bem estar. 

* dados de julho de 2021





#Treine é um drop informativo (programete) com conteúdos para ajudar o público a ter uma

vida ativa e saudável.

Mais do que dicas de treinos, a atração nasce com o propósito de estimular o cuidado com a

alimentação, a prática de exercícios físicos e a saúde mental.

Com duração de até 3 minutos e exibição em horários indeterminados na programação da

RDC TV, o drop é apresentado pelo Educador Físico e personal trainer Patrick Borges.



O projeto “Motormania” exibe conteúdos sobre o mundo dos motores através de Drops

(programetes) de até 3 minutos que são veiculados na grade da RDC TV, em horários

indeterminados, ao longo da programação da emissora.

Os drops abordam temáticas focadas em motores de carros, motos, barcos, aviões, entre

outros tipos de transporte, mostrando novas tecnologias, performances e lançamentos.

O crescente investimento em alta performance e bons resultados desses produtos

impulsiona a inovação e transformação do setor, oferecendo muitas oportunidades tanto

para as empresas quanto para o público.

Apresentação: Santana (Jornalista)



Desenvolvido e apresentado por Paulo Viana, ‘Conversa com especialista’ tem a missão

de conscientizar a audiência da RDC TV sobre temas relacionados à saúde e ao bem

estar.

Com a participação dos melhores especialistas do Rio Grande, o Drop traz informações

sobre as causas, sintomas e tratamentos dos mais variados tipos de doenças. A

audiência faz parte da conversa ao interagir enviando dúvidas e comentários sobre o

tema da edição nas redes sociais.









https://rdcshopping.com.br/


• Plataforma de vendas online completa e disponível para utilização;

• Plataforma 100% segura e com alta disponibilidade (Servidores

Amazon);

• Integração com meios de pagamento (boletos e cartões de crédito);

• O dinheiro vai direto para a conta do Seller, através do gateway de

pagamento Juno, ou seja, não é retido pelo RDC Shopping;

• Sem limite de cadastro de produtos;

• Integração com vários meios de transporte: correios, transportadoras,

transporte próprio e possibilidade de retirada no lojista (O RDC

Shopping não é responsável pela logística de entregas).



• Controle total de pedidos e estoque;

• Cadastro de produtos, promoções de forma fácil e intuitiva.

• Ajuda de uma equipe de suporte humanizado;

• Possibilidade de ter sua marca, produtos e serviços divulgados na TV,

através de infomerciais, VT de ofertas e ações de merchandising na

programação da RDC TV. Além de participar de lives commerces, ter

tráfego pago na internet e estar presente nos Stories e Feed do

Instagram do RDC Shopping.





https://youtu.be/YkuHXHVX51I
https://youtu.be/AnRwxHM1iwQ
https://youtu.be/-OrR0eGnLms






Agora você tem um novo canal de vendas para sua empresa.

Divulgue seus produtos ou serviços de forma rápida, dinâmica e eficaz.

Preço de produção e veiculação viável/veiculação do conteúdo comercial.

Portanto, há a garantia de que a audiência assistirá sua mensagem.
























