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Quem somos, 
o que pretendemos

Com este resumo, é possível conhecer a trajetória de 
sucesso iniciada em 2014 por um jornal, e que hoje se 
tornou um grupo voltado à comunicação social.

Como todo empreendimento produtivo e enraizado na 
seriedade de propósitos, o grupo evoluiu, se adaptando 
aos novos tempos, acompanhando tendências e 
projetando novas ideias para o futuro. Foi assim quando, 
além de jornal impresso, fomos à internet. Continuamos 
assim, quando passamos a compartilhar todas as nossas 
publicações em redes sociais.

E, de degrau em degrau, obtivemos uma posição que 
nos permite ocupar praticamente todos os segmentos 
possíveis de comunicação, como se verá a seguir.

Não pretendemos nos acomodar, nem ficar na zona 
de conforto de liderarmos a comunicação em nossa 
região. Queremos ir além, sempre inovando, sempre 
aperfeiçoando, para que as boas notícias cheguem a 
todos os lugares com a credibilidade com que sempre 
chegaram.



2021

2020

2019

2018

2017

2014

Ampliação e estruturação do grupo  
na área de tecnologia e inovação

Compra da TV Cena, maior empresa de mídia 
Indoor OOH Digital da região de Jundiaí

Lançamento da Urbem Magazine, revista digital 
voltada para as 19 cidades da região de Jundiaí

Unificação de todas as marcas dentro do portal 
Novo Dia Digital (novodia.digital)

Criação da TV Cena Painéis para comercialização 
de mídia outdoor na região de Louveira

Lançamento do livro e revista comemorativos 
aos 100 anos do 12º GAC em parceria com o 
Ministério de Defesa e Exército Brasileiro

Domínio da marca Jornal da Cidade  
de Jundiaí e Região junto ao INPI

A Editora Urbem lança seu primeiro livro,  
o Gente da Nossa Terra

O Jundiaí Notícias amplia atuação e passa a se 
chamar Novo Dia Notícias e é lançado o canal 
Novo Dia TV com conteúdos exclusivos

19 CIDADES | SEMANAL | 25 MIL EXEMPLARES

Lançamento do jornal  
Jundiaí Notícias no  
Aglomerado Urbano de Jundiaí

8 CIDADES | SEMANAL | 20 MIL EXEMPLARES
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novodia.digital

MÉDIA MENSAL

O portal do Grupo Novo Dia é inovador começando pelo 
domínio. Basta digitar novodia.digital e pronto. Nada 
de .com ou .br. Dessa maneira tudo fica mais simples e 
rápido.

Dinâmico e atrativo ele centraliza todo conteúdo do 
Novo Dia Notícias, Urbem Magazine, TV Cena e Jornal da 
Cidade em um único lugar otimizando e diversificando o 
interesse público.

62% 7% 15% 18% 22%

+122.000 +3.900.000 +45
usuários 
únicos

pageviews cidades

38% 7% 11% 9% 11%

18-24 25-34 34-44 45+

Atualizado em janeiro/2021 | Fonte: CloudFlare e Google Analytics
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@novodianoticias

MÉDIA MENSAL

MÉDIA MENSAL

As redes sociais do Novo Dia Notícias concentram o 
conteúdo jornalístico do grupo. 

58% 6% 23% 35% 21% 11% 4%

64% 5% 14% 17% 13% 9% 4%

+9.000

+188.000

+220.000

+3.000.000

seguidores

seguidores

impressões

alcance/ mês

42% 7% 28% 35% 18% 8% 4%

36% 4% 10% 10% 6% 3% 2%

18-24 25-34 34-44 45-54 55-64 65+

18-24 25-34 34-44 45-54 55-64 65+

Atualizado em janeiro/2021 | Fonte: Facebook Inc.
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@novodianoticias

MÉDIA MENSAL

Com seu canal, o Grupo Novo Dia tem levado informação 
variada ao público, seja com gravações ou transmissões ao 
vivo. É de se ressaltar seu papel nas eleições entrevistando 
candidatos e acompanhando as apurações em tempo real, 
conquistando grande audiência.

Essa diversidade na comunicação tem levado o grupo a 
conquistar a cada dia novos seguidores, consolidando sua 
liderança em informação honesta, isenta, imparcial e com 
credibilidade.

65% 8% 14% 17% 13% 10% 4%

+10.000 +1.000.000
seguidores visualizações

35% 7% 9% 8% 6% 3% 2%

18-24 25-34 34-44 45-54 55-64 65+

Atualizado em janeiro/2021 | Fonte: Facebook Inc.

Facebook Watch

linktr.ee/tabelasgnd

Tabelas 
comerciais

https://www.facebook.com/novodianoticias/videos/
https://linktr.ee/tabelasgnd


+100
monitores

corporativos

TV Cena
Mesmo com isolamento social foi comprovado que as 
pessoas têm a necessidade de estar distantes de suas 
casas para seus afazeres e portanto estão sujeitas a receber 
informações das mais variadas formas.

Instaladas em pontos comerciais, em elevadores, órgãos 
públicos e locais de grande circulação de pessoas, a TV 
Cena é a melhor forma de levar informação noticiosa e 
comercial ao seu público.

Uma pesquisa da MarketsAndMarkets concluiu que 82% 
das pessoas se lembram de anúncios e mensagens vistos 
em telas de mídia digital Out Of Home - OOH.

+300.000 +30
de audiência 
nos pontos

pontos 
comerciais

Atualizado em janeiro/2021
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90%

37%

público

Modalidades

é o aumento 
de lembrança 

de marca

mais 
possibilidades de 
vendas gerados 

pelos vídeos

segmentado

Pontos de Propaganda

Anúncios em pontos

Condomínios/ Elevadores

TVs Corporativas

TVs Públicas

MÍDIA DOOH

https://novodia.digital/tvcena
https://linktr.ee/tabelasgnd


100% Digital
anúncios 

interativos

Urbem
A editora do Grupo Novo Dia dedica-se à edição de 
livros e revistas de qualidade, todos com registros 
catalográficos, como o Gente da Nossa Terra, com perfil das 
personalidades que de uma forma ou outra contribuíram 
para o crescimento e desenvolvimento de suas cidades.

Também editou o livro oficial dos 100 anos do 12º Grupo de 
Artilharia de Campanha - Grupo Barão de Jundiahy, uma 
das mais importantes unidades do Exército Brasileiro.

Atualmente edita quinzenalmente a revista Urbem 
Magazine voltada para as cidades e seus governantes 
apresentando ideias, propostas e realizações.

+3.000

+15.000

seguidores

alcance/ mês

Atualizado em janeiro/2021
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A agência de conteúdo e design 
do Grupo Novo Dia produz todo 
material para você divulgar sua 
marca ou produtos nos meios 
digitais e impressos.

novodia.co
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novodia.co

Captação

Edição

Multimídia

Estúdio

Transmissões

Conteúdo

Câmeras com qualidade 
de cinema, drones e 

equipamentos de áudio

Seus vídeos e artes 
com qualidade superior 

criado nos melhores 
softwares gráficos

Criação de campanhas 
e artes para meios 

tradicionais e digitais

Locação de estúdio com 
isolamento acústico, 
iluminação e chroma

Equipamentos para 
transmissão ao vivo de 

eventos

Não sabe como 
divulgar? Nossa equipe 
de jornalistas e criativos 

pode produzir

https://linktr.ee/tabelasgnd
https://novodia.co
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