


RecordTV International is the TV station of Brazilians and of all of

those who speak and appreciate the Portuguese language in the

United States, Canada and United Kingdom! Through cable or

streaming, RecordTV signal is available throughout television,

tablet and mobile, with massive distribution among this market

niche!

A RecordTV Internacional é o canal dos brasileiros e de
todos aqueles que falam e apreciam a língua portuguesa
nos Estados Unidos, Canadá e Reino Unido! Por cabo ou
streaming, o sinal da RecordTV está disponível via
televisão, tablet e celular, com distribuição massiva entre
esse nicho de mercado!

Uma TV  
Completa!
An Accomplished TV



RecordTV International is part of RecordTV

International media conglomerate, with 11 stations

outside Brazil, being broadcast in over 150 countries.

In Brazil,RecordTV has over 100 local stations and

national coverage,being the second most watched

TV Channel nationally*.

A RecordTV Internacional faz parte 
do grupo RecordTV Internacional,
com 11 sedes fora do Brasil e
transmissão em mais de 150 países.

No Brasil, a RecordTV possui mais de 
100 retransmissoras e cobertura 
nacional, sendo o segundo canal de 
televisão mais assistido no país.*

Maior presença  
internacional
Largest international presence

*PNT2020



Presente
nas  maiores 
operadoras

Available through the largest  

cable operators

Distribuição Nacional

National Distribution



Programação
de Qualidade
Quality Programming

Levamos uma  
programação de  
qualidade para toda a  
família.

Quality TV Content for the  

whole family



We are here!We know our  

market!

Estamos aqui! 
Conhecemos 
nosso mercado!+3.5M

pessoas que falam português
people who speak Portuguese





Criamos um 
relacionamento  
próximo com o 
nosso público

Wehavecreated a closer  
relationship withourpublic

Seja por meio de eventos, ações comunitárias ou mesmo

do seu reconhecido jornalismo, a equipe da RecordTV

Americas está sempre próxima da comunidade

brasileira nos Estados Unidos e Reino Unido!

Through events, community actions or with its reputable

journalism, RecordTV Americas team is always close to the

Brazilian community in the United States and United Kingdom!







Uma 
comunidade 
com alto poder 
de consumo

A community with high 
consumer potential

Remessas dos EUA –Brasil (Anual)
Brazilian remittance US - Brazil

USD 593.1 M$

Gastos de Turistas Brasileiros nos 

EUA (Anual)

Brazilian tourist expenses in the US

+USD 11 Bi

*Fonte: 2017 World Bank Data. // *Gastos dos brasileiros nos EUA em 2018, de acordo com o Consulado dos Estados Unidos em São Paulo.



Presença e 
conhecimento  
local

Comuma estrutura de  

mais de 50.000 pés  

quadrados,a  

RecordTV investe  

neste mercado.

With an infrastructure  

of over 50,000 sq ft,  

RecordTV invests in  

this market.

Presente e emconstante  

contato comespectadores  

e empresários,a emissora  

está próxima do seu  

público.

Present and in constant  

contact with viewers and  

enterpreneurs, the station  

is closer to its public.

Nosso time criativo está  

sempre à disposição de  

nossos clientes para  

desenvolver campanhas  

diferenciadas.

Our creative team is  

always available to our  

clients to develop  

differentiated campaigns.

Trabalhamos pensando  

sempre no nosso público e  

clientes,oferecendo o  

melhor aos mesmos!

We work thinking always  

in our public and  

customers,offering to  

them the best!

Proximidade do  
nosso público-
alvo

Comprometidos
com soluções de
mídia

Interesse 
genuíno pelo  
público e clientes

Por quea RecordTV?
Why RecordTV?



Connected to the new technologies

Conectados às novas 
tecnologias

Redes Sociais

Social media

Contato constante com 

nossos clientess 

Constant contact to our  

clients

Presença Multiplataforma
Available in multi-

platforms

Crescimento em visibilidade

Growing visibility



ENTRE EM CONTATO COM A
NOSSA EQUIPE COMERCIAL

ALINE MARQUES
Coordenadora Comercial

(27) 98119-5051
alinefm@redevitoria.tv.br

ISABELA FERNANDES
Gerente Comercial
(27) 99905-4566

isabelaf@redevitoria.tv.br

GISELLE ALVES
Superintendente Comercial e Marketing

(27) 98135-0646
giselle@redevitoria.tv.br


