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A comunicação é o nosso negócio. Acreditamos 
que ela é o caminho, a Via, para construirmos a 
imagem de grandes marcas e realizarmos 
grandes projetos. Somos tão apaixonados pela 
comunicação que mergulhamos de cabeça e 
buscamos um modelo de atuação 360 para 
nossos clientes, diversificando ações e 
integrando áreas estratégicas de nossa 
empresa, como assessoria de imprensa, live 
marketing, promocão, eventos corporativos,
publicidade, relações públicas, projetos 
culturais e relacionamento comunitário.



Com sede em Salvador e parceiros em todo o país, a 
Via Press firmou-se como uma empresa com larga 
experiência em comunicação e eventos, tendo como 
diferencial em seu cerne as relações públicas. 
Estreando na Bahia em 1999, pela sua excelência em 
comunicação alcançou novos espaços, conquistou 
novos negócios e abriu portas no Brasil e no mundo, 
respeitando a diversidade e se adaptando a cada local, 
sempre compartilhando e posicionando a essência da 
empresa onde atuamos. 

Objetivamos resultados globais em 
todas as nossas ações, regiões e 
culturas onde atuamos, fomentamos 
o relacionamento entre marcas e 
pessoas, deixando legados e criando 
boas relações, com credibilidade e 
confiança.



Nascemos em Salvador, Bahia, e desde então buscamos 
traduzir para nossos clientes os diversos sotaques da 
nossa região, o Nordeste. Cada um destes estados tem 
uma forma peculiar de comunicar e se relacionar. E este 
sempre foi nosso desafio e um de nossos diferenciais.

Em 2007, assinamos um contrato de parceria com a Ogilvy
PR e passamos a representar este, que é um dos maiores 
grupos de comunicação no mundo, em todo o Nordeste. 
Com isso, atuamos em todos os nove estados, realizando 
ações de PR para Odebrecht, Natura, Petrobras, Nextel e 
Caixa Econômica Federal/Governo Federal, entre outras 
marcas. Neste período, inauguramos um escritório em 
Fortaleza, atuando com as principais empresas e eventos 
da região.

Com o trabalho da Natura, ganhamos dois prêmios 
nacionais de comunicação.



Na capital baiana, nossa casa fica localizada 
na Rua Alagoinhas, 303, em frente à casa de 
Jorge Amado, no Rio Vermelho. Este espaço 
reflete nossa crença de usar a comunicação 
para além dos resultados, para deixar 
legado e transformar: mais que um escritório, 
é um espaço de fomento à criação.



Na sede da Via, também acolhemos a

Casinha do Ser, um espaço de conexão entre 
comunicação e autoconhecimento. A Casa do Ser 
abriga palestras, cursos, rodas de conversa, eventos, 
encontros, vivências e experiências sobre 
comunicação, inovação, empreendedorismo e
autoconhecimento.



Em mais de 20 anos de atuação no mercado, as 
melhores marcas cresceram juntas com a Via: Natura, 
Coca-Cola, Petrobras, Governo do Estado da Bahia, 
Prefeitura Municipal de Salvador, Ministério da Cultura 
do Brasil, Caixa Econômica Federal, AMBEV, Schincariol, 
Unifacs, Bahia Mineração, Odebrecht, El Paso, FAFEN, 
RLAM, Banco Itaú, Walmart, O Dia, Banco do Brasil, 
WWF, Vivo, Nextel, Paranapanema, entre outros. 
E do zelo com marcas e pessoas, em toda a sua
cadeia produtiva, construímos inúmeras
relações e eventos que tornaram a
Via referência no mercado local
e nacional.



Tendo Ivete Sangalo como primeira cliente, a Via já nasceu construindo 
grandes nomes e consolidando marcas da cultura e entretenimento. Atentos 
à forte demanda dos artistas que desenham a diversidade artística-cultural 
da Bahia, temos em nossa veia o dendê artístico baiano, com muita música, 
teatro, dança, artes visuais. Trabalhamos a comunicação de grupos e 
artistas desde seu posicionamento, até a produção e lançamentos de 
projetos e espetáculos culturais, turnês e eventos diversos.

Na nossa história construímos a imagem de grandes artistas, como 
Carlinhos Brown, Daniela Mercury, Ivete Sangalo, Margareth Menezes, Diego 
Figueiredo, Paulinho da Viola, Ganhadeiras de Itapuã, Maria Bethânia, 
Gilberto Gil, Caetano Veloso, Mariene de Castro, Timbalada; além de 
projetos como o Prêmio Caymmi de Música, Movimento HotSpot, FESMAN –
Festival Mundial de Artes Negras - Senegal e Movimento AfroPop Brasileiro.

“A VIA PRESS TEM UM LUGAR DE MUITO CARINHO 
EM MINHA CARREIRA SOLO, POIS FOI COM ELA EM 
99, QUE FIZEMOS A PRIMEIRA PARCERIA E HOJE 
FICO MUITO FELIZ EM SABER QUE ELA ESTÁ CADA 
VEZ MAIS ATUANTE NO MERCADO.” 

Ivete Sangalo
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A Via Press tem uma larga experiência no 
atendimento de Varejo. Atuando de forma 360, 
ativando os diversos núcleos da empresa, como 
criação, comunicação, assessoria de imprensa, 
projetos especiais e relacionamento com 
diversos públicos, construimos a imagem de 
grandes marcas. Entre elas, Walmart, O Dia, 
Coca-Cola, Schincariol, Ambev, Obrigado, ISM 
(Goob, Yulo, Drink-T), Shopping da Bahia, 
Natura, Avatim, entre outros.
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Atendemos a Clínica da Obesidade, Hapvida, Alclin e 
Hospital  dos Olhos com ações de assessoria de 
imprensa, relações  públicas, eventos e gestão de 
crise intensiva. Além de colher,  apurar e produzir 
pautas jornalísticas sobre as atividades das  Clínicas 
e Hospitais para divulgação externa, era  necessário  
acompanhar e analisar as notícias da mídia de 
interesse e  orientar gestores, médicos, 
funcionários e servidores quanto às 
melhores práticas de relacionamento
com a imprensa.
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A Via destaca-se como empresa de comunicação estratégica 
na construção de destinos como a experiência Bahia, pela 
Secretaria de Turismo e Bahiatursa, e Destino Sauípe.  
Desenvolvendo ações de place branding, estratégias de 
marketing que visam oportunidades de desenvolvimento 
socioeconômicos de forma sustentável para localidades a partir 
do fomento de atrativos da diversidade cultural, gastronômica, 
natural e histórica existente. Uma marca-lugarforte é criada a 
partir da criação de uma experiência memorável para o
visitante e confortável e agradável ao morador.

Em 2019, assumimos o Escritório de 
Eventos de Praia do Forte, construindo o 
planejamento da construção de imagem
da  localidade, desenvolvemos políticas
de ocupação de eventos, criamos
eventos proprietários e relacionamento
com comunidade e empresários. 



Para a construção e manutenção da reputação 
e credibilidade de marcas, empresas e pessoas, 
atuamos em núcleos diversos e integrados.

Assessoria de comunicação e gestão de relacionamento com as 
mídias, formadores e influenciadores digitais. É o núcleo-mãe da 
nossa empresa, e presente desde sua fundação, em 1999. 
Nossa atuação incluiu grandes marcas e eventos, de diversos
seguimentos. Clientes atendidos: Coca-Cola, Ambev, Festival de 
Verão, Itaú, Walmart, Caixa Econômica Federal,Unifacs, 
Schincariol, Nextel, Shopping da Bahia, Bahia Mineração, 
Festival Combina MPB, Camarote Expresso 2222, Água de Coco 
Obrigado, Ministério da Cultura, Governo do Estado da Bahia, 
Bienal do Livro, os artistas Ivete Sangalo, Carlinhos Brown, 
Daniela Mercury e Margareth Menezes, entre outros.

Em todos os nossos projetos, mergulhamos até a essência! 

Marketing Digital vai muito além da rede social. Realizamos 
estudos de mercado, pesquisas para otimização de buscas e, 
principalmente, análises de resultados e impactos.

Desde o princípio nasce uma parceria, onde se estabelece 
uma relação de confiança com muito carinho, empenho e 
dedicação. Criamos e executamos desde a pesquisa até os 
projetos gráficos e digitais, buscando suprir todas as etapas 
do processo de marketing digital, sugerindo soluções 
criativas e funcionais personalizadas a cada negócio.

Oferecemos os melhores produtos, parceiros e serviços, 
garantindo um resultado de excelência; com engajamento e 
repercussão positiva nas redes. 

Alguns dos nossos clientes: Camarote Expresso 
2222; AVATIM; Álbum Obatalá; Cowparade; 
FAM - Food, Art and Music; Restaurante 
DiLucca; Chimney Cake; Sotero Crossfit; Belo 
Rústico – The Artisan Bakery; COLP – Hospital 
de Olhos; entre outros. 



Criação, planejamento e execução de projetos especiais com foco em cultura e artes. Entre os projetos criados e realizados 
pela Via Press estão o Prêmio Caymmi de Música, Festival Boca de Brasa, Nau dos Enjeitados (Fábrica de Musicais); as 
exposições: Amados - Zélia & Jorge; Hiper-realismo no Brasil - por Giovani Caramello; Mariana, por Christian Cravo, Ser 
Feliz é para quem tem Coragem - Dona Canô Chamou, Êxodos - Sebastião Salgado, Poesia Agora, Francisco Brennand –
90 anos e 100 anos de Chacrinha; Movimento Hot Spot, Movimento Afro Pop Brasileiro, Santo de Casa com Mariene de 
Castro, shows e agenciamento das Ganhadeiras de Itapuã e do espetáculo teatral De Um Tudo e shows de Liniker, Rita 
Beneditto, Lenine, entre outros.

Relacionamento estratégico com comunidades. Incluindo mapeamento,  
planejamento, desenvolvimento de ações sociais, ambientais e culturais, 
organização de reuniões e audiências públicas, desenvolvimento de 
comunidades, mitigações de danos de imagem e crises, entre outras ações
de sensibilização. Somos um das poucas empresas de comunicação no país 
a realizar projetos contínuos de relações comunitárias. Atendemos durante 
5 anos a Refinaria Landulpho Alves (RLAM), durante 2 anos cuidamos da 
comunicação da companhia americana El Paso Oli & Gas em toda região do 
Baixo Sul da Bahia, e durante 2 anos realizamos as ações de 
relacionamento comunitário do PAC (Programa de Aceleração do 
Crescimento) no município de Juazeiro na Bahia. Atualmente, temos uma
equipe de 20 pessoas dedicadas ao contrato da Faixa de Dutos da 
Transpetro no estado de São Paulo. 



Planejamento, gestão, execução, 
mensuração e avaliação de eventos e ações 
promocionais para diversos clientes 
(empresas, produtos e marcas), entre eles 
Governo do Estado da Bahia (durante 5 anos 
fomos a empresa licitada para atender 
Bahiatursa e Setur em todo país), Petrobras 
(atendemos a companhia em todo Nordeste 
há 10 anos, e atualmente temos o contrato 
global de eventos corporativos e de ações 
promocionais no Rio de Janeiro, Minas e 
Espírito Santo e em São Paulo e Sul do país),
Salvador Airport, Paranapanema, Ambev, 
entre outros. 



Acreditando na prototipação, experimentação e 
usabilidade como caminho para aprendizagem e 
conhecimento. Na nossa área de Eventos desenvolvemos 
ações específicas de live marketinng,  com diversas ações 
promocionais, ativações de marca e marketing de guerrilha 
para marcas, empresas e produtos.

Em 2013, vencemos em primeiro lugar a licitação global de eventos da 
Petrobras para a regiões Nordeste, Norte e para Rio de Janeiro e Espírito 
Santo. Em 2017, assinamos um contrato de cinco anos para realizações de 
eventos da Petrobras em São Paulo e Sul do país e renovamos com Rio de 
Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. 

Em 2010, fomos a empresa licitada pelo Governo do Estado da Bahia para 
realizar as ações promocionais e eventos da Bahiatursa e Setur em todo 
país. Durante 5 anos, percorremos todo país realizando ações de live 
marketing, congressos, feiras e eventos diversos, como São João da Bahia, 
Reveillon, Carnaval, entre muito outros.

Alguns dos eventos já realizados: Caravanas Regional Nordeste 
(2013); São João no interior da Bahia (2015); Festival de Cinema 
de Recife (2015); Carnaval na Sapucaí (2016), Bienal do Livro 
(2016), Anima Mundi RJ e SP (2017), GP de Fórmula 1 (2017) e 
Stock Car (2017), Wired – RJ (2017/2018), Prêmio Petrobras
de Jornalismo (2015/2018), Campus Party (Natal, Brasília, 
Goiânia, Rio de Janeiro, São Paulo - 2018/2019), 
Rio2C (2019) e Exposição de Projetos de 
RS - Petrobras (2019). 



Em 2010, fomos a empresa licitada pelo Governo 
do Estado da Bahia para realizar as ações 
promocionais e eventos da Bahiatursa e SETUR
em todo o país. Durante 05 anos, percorremos 
todo o país realizando ações de live marketing e 
outros eventos em diversos segmentos: cultura, 
esporte, gastronomia, religião, náutico, relações 
governamentais e turismo. 
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SALVADOR BAHIA AIRPORT
EVENTOS

A Via Press venceu a concorrência para 
inauguração do novo aerporto de Salvador, em 
dezembro de 2019. O evento foi criado e 
montado pela agência, assim como toda a 
comunicação e ações culturais e de ativação 
de marca. Com presença de autoridades, como 
ministros, governador, prefeito, trade de 
turismo da Bahia, imprensa e artistas, o 
evento teve repercussão nacional. A Via Press 
criou outras ativações pro aeroporto em 2020, 
incluindo ações para o Carnaval, para o Dia da 
Mulher e espaço para exposição da marca e 
relacionamento com turistas e baianos. 



BATISMO DA 
PLATAFORMA P-59
EVENTOS
Em 2012, a Via Press realizou para a Petrobras o 
evento de batismo da P-59, plataforma localizada em 
Maragogipe (BA), um importante marco para indústria 
naval brasileira. Realizado para 2 mil pessoas, o 
evento contou com a presença da Presidente da 
República, Presidente da Petrobras, Governador do 
Estado da Bahia, autoridades locais, representantes do 
Consórcio (Odebrecht, OAS e UTC), força de trabalho e 
imprensa nacional. 

Em uma região de logística complexa, a Via Press 
reuniu uma equipe de profissionais (produtores, RPs, 
arquitetos, montadores, coordenadores, técnicos, 
receptivos) e montou toda estrutura (tenda, salas, 
buffet, efeitos especiais para a cena do batismo), 
entregando o evento em tempo recorde e com 
excelência. 



PROGRAMA DE 
PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL 
DE ÓLEO DE PALMA
EVENTOS
A Via Press foi responsável pela produção, organização, 
coordenação, montagem e realização de toda infra-
estrutura do evento, além de coordenação e 
fornecimento de apoio logístico para o lançamento do 
Programa de Produção Sustentável de Óleo de Palma, 
em Tomé-Açu, no estado do Pará. O evento, que 
aconteceu em maio de 2010, contou com a presença do 
então Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. 
Com estrutura complexa de montagem (o município não 
conta com infra-estrutura, fica muito distante de Belém 
e o transporte de materiais tem que ser feito via balsa), 
a realização deste grande evento foi um desafio para a 
Via Press. 



PRÊMIO CAYMMI DE MÚSICA
EVENTOS | LIVE MKT | PRESS | 
CULTURA | COMUNIDADE | DIGITAL

Concebido, captado e produzido pela Via 
Press, o Prêmio Caymmi de Música é um 
exemplo de nossa experiência 360, na qual 
cuidamos também de toda comunicação –
imprensa, publicidade e digital. É a maior 
premiação de música da Bahia e uma das 
mais importantes do país. Já foram realizadas 
duas edições, movimentando casas de shows, 
artistas, fornecedores diversos, público e toda 
cadeia produtiva da música. O projeto é 
referência no país, e conta com a cerimônia de 
premiação no TCA e 4 festivais de rua, 
circulando por toda cidade, com público de 
mais de 10 mil pessoas. O patrocínio é da 
Prefeitura Municipal de Salvador, Governo do 
Estado da Bahia e Vivo. 



RIO 2C
EVENTOS | LIVE MKT
RIO2C é o maior evento de criatividade e inovação da América 
Latina, realizado no anualmente no Rio de Janeiro. A Via Press foi 
responsável pela concepção, gestão e produção de dois estandes 
da Petrobras durante o evento em 2019, totalizando 300m de 
estande. O espaço consolidou o posicionamento da Petrobras da 
Jornada do Conhecimento com um designer criativo e hightech, 
trazendo elementos de tecnologia, inovação e combustíveis. O 
público participou de uma experiência com um aplicativo 
personalizado onde o visitante escolhia um dos temas de 
patrocínio e os vídeos eram exibidos num telão de LED 
gigante com animação de F1. Para completar o estande, 
o carro original da MCLaren, escuderia patrocinada pela 
Petrobras, foi exposto e atraiu muitos curiosos. Já o 
segundo estande de 50m², servido de palco para o 
Campeonato Brasileiro de Robótica, patrocinado
pela Petrobras. O espaço contou também com 
carregadores de celular e televisores com 
apresentação dos materiais 
institucionais da companhia. 



CAMPUS PARTY
EVENTOS | LIVE MKT
Campus Party é um evento de imersão em tecnologia e inovação, 
onde os campuseiros são inseridos em um ambiente propício 
para inovação, troca de conhecimentos e novos negócios. O 
evento acontece de forma regional em todo o país e a Via Press 
foi responsável pela concepção, gestão e produção dos espaços 
da Petrobras em 2018 e 2019 nos estados de São Paulo, Rio de 
Janeiro, Goiânia e Rio Grande do Norte, além do Distrito Federal. 
O espaço Petrobras com dimensões entre 50m² e 200m² contou 
com espaços de descompressão para os campuseiros 
recarregarem as energias com quick massage, redes e pufes; um 
Game exclusivo da petrobras onde o visitante participava em 
times e concorria a prêmios; além do Espaço talks, onde 
palestrantes, profissionais e cientistas de renome nacional 
apresentavam pequenas apresentações de temas atuais
como ciências, tecnologia, inovação, big data, 
sustentabilidade, entre outros. 
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WIRED FESTIVAL
EVENTOS | LIVE MKT
O WIRED é um dos maiores eventos internacionais 
de inovação e criatividade, realizado no 
anualmente no Rio de Janeiro. A Via Press foi 
responsável pela concepção, gestão e produção do 
estande da Petrobras durante o evento nos anos 
de 2017 e 2018. Em 2017, o espaço marcou o novo 
posicionamento da Petrobras “Conhecimento é a 
nova energia que movimenta o mundo”, com um 
designer inovador e clean. O público participou de 
uma experiência com um aplicativo criado em 
realidade virtual, no qual o visitante participava de 
uma corrida de drones numa plataforma no mar. 
Já em 2018, o estande totalmente construído 
expôs o carro original da Fórmula 1 reforçando a 
parceria tecnológica entre Petrobras e McLaren e 
os investimentos da companhia no 
desenvolvimento de novas tecnologias de 
combustíveis.



SÃO JOÃO
EVENTOS
Em 2010, 2011, 2012 e 2013, a Via Press foi responsável pela 
realização e produção do São João da Bahia em Salvador, Ilhéus 
e Porto Seguro. Montamos cenografia, palco, som, luz, 
camarote, camarins, além de fornecermos toda equipe de 
recursos humanos, responsável pela produção, coordenação, 
segurança, limpeza, entre outros. 

A festa, promovida pela Bahiatursa e SETUR, levou milhares de 
baianos e turistas para as ruas e largos do Pelourinho e Praça 
Municipal, no Centro Histórico de Salvador. 

Considerada a maior festa regional do Brasil, o São João 
da Bahia teve palco montado na Praça Castro Alves, no 
Terreiro de Jesus, e atrações que vão desde grupos 
regionais até atrações nacionais como Alceu Valença, Elba 
Ramalho, Gilberto Gil, Aviões do Forró, dentre outros. Na 
Praça Municipal foi montado o projeto O Concurso de 
Quadrilhas, projeto referência do Governo do Estado.



SÃO JOÃO - PETROBRAS
EVENTOS
No São João de 2015, a Petrobras realizou 
ativações de Live Marketing nas cidades de 
Amargosa, Santo Antônio de Jesus e 
Cachoeira. Criamos e montamos o  
estande da Petrobras nestas cidades e 
realizamos ações promocionais como foto 
no lambe-lambe temático, flash mob com 
dança de fitas, teatro itinerante nas praças 
(com roteiro, figurinos e direção da Via 
Press), histórias personalizada de cordéis, 
entre outras.



CARNAVAL - RJ
EVENTOS
Para a ativação do patrocínio da Petrobras no 
Carnaval do Rio Janeiro, montamos um estande 
da Gasolina Grid no Sambódromo em 2016. 
Criamos o projeto do estande e uma ativação 
tecnológica de realidade aumentada. Ao entrar no 
estande, o folião podia tirar uma foto ou gravar 
um vídeo animado com a fantasia de Carnaval 
que escolhesse na tela touch. Além disso, um 
promotor “vestido” com uma tela tirava foto dos 
passantes com uma moldura personalizada a 
Gasolina GRID. Um telão de LED na fachada do 
evento veiculava, além das fotos e vídeos da 
ação, frases sobre cidadania e o vídeo 
institucional da marca.



BIENAL DO LIVRO

EVENTOS
Com um projeto idealizado e produzido 
pela Via Press, a Petrobras ganhou o 
prêmio de estande mais criativo na Bienal 
do Livro, no Rio de Janeiro, em 2016. 
Criamos o projeto com inspiração na obra 
de Júlio Verner, “20 Mil Léguas 
Submarinas”, e tendo como público-alvo o 
público infanto-juvenil. Como o mar como 
tema, o projeto era todo interativo e 
cenográfico. Realizamos também ações 
promocionais, como quiz e totens 
interativos sobre com a Revista Conhecer, 
da Petrobras.

EVENTOS



HORA DO PLANETA
EVENTOS | CULTURA
A Via Press Comunicação e Eventos 
concebeu e  produziu o evento a Hora do 
Planeta, no Rio de Janeiro, em março de 
2011. Conhecida globalmente como Earth 
Hour, a Hora do Planeta é um ato simbólico 
promovido pela Rede WWF contra o 
aquecimento global. Para celebrar o 
momento, propomos pela primeira vez um 
evento aberto, batizado por nós de “Sob a 
Luz do Samba”, um grande encontro entre as 
baterias de quatro Escolas de Samba do 
Grupo Especial. O evento, que teve show de 
abertura do cantor Toni Garrido, levou quase 
4 mil pessoas aos Arcos da Lapa e teve 
repercussão positiva nos grandes veículos de 
comunicação do país.



PEDRA FUNDAMENTAL 
DO EDIFÍCIO TORRE PITUBA
EVENTOS
Novo marco da Petrobras, tanto em 
sustentabilidade, quanto em inovação e 
modernidade, o Edifício Torre Pituba foi 
inaugurado em dezembro de 2011, em um 
evento assinado pela Via Press. Na 
cerimônia, estiveram presentes o então, 
presidente da Petrobras José Sergio 
Gabrielli, secretários de Estado, políticos, 
diretores, gerentes e dirigentes da 
Petrobras, representantes de empresas 
parceiras, força de trabalho da Petrobras 
na Bahia, Sindicato dos Petroleiros, 
Petros, entidades classistas, autoridades 
políticas e imprensa. 



GRANDE PRÊMIO DO BRASIL 
DE FÓRMULA 1
EVENTOS
Com contrapartida do patrocínio ao evento, a 
Petrobras recebeu 250 convites para um camarote 
VIP no autódromo de Interlagos. A Via Press foi 
responsável pela gestão de todo o receptivo destes 
250 convidados desde o convite, receptivo nos 
aeroportos de SP, meeting point e logística para os 2 
dias do evento. Além disso, a Via Press também 
criou e produziu todas as peças personalizadas para 
o kit de convidados que continha mochila executiva, 
jaqueta, camisa e boné e a cenografia do ponto de 
encontro com estruturas para recepção, coffee, 
credenciamento e gestão de estoque de kits. 



STOCK CAR
EVENTOS
Criação e produção de espaço exclusivo para o 
trabalho de influenciadores digitais durante a 
última etapa da Stock Car 2017 e 2018. Este 
espaço foi inspirado em uma estação de trabalho 
de coworking e contou com uma cenografia 
moderna, sofisticada e totalmente personalizada 
inclusive com um cardápio de café exclusivo com 
bebidas criadas especialmente para o evento. Foi 
montado também um mini estúdio com vista para 
a área dos boxes para que as gravações 
pudessem captar todos os bastidores da corrida 
em tempo real. Passaram pelo Campus os pilotos 
Max Wilson e o campeão da etapa Daniel Serra.



TIME PETROBRAS E
MARATONA DE REVEZAMENTO
EVENTOS | LIVE MKT
Time Petrobras é o patrocínio a um grupo de 
atletas consolidados e de jovens promessas do 
esporte brasileiro em diversas modalidades. A 
iniciativa consolida o apoio da Companhia ao 
desenvolvimento do esporte olímpico do país. Ao 
longo de 2019, a Via press foi responsável pela 
concepção, gestão, planejamento e execução de 
diversas atividades de promoção e divulgação 
dos atletas em várias cidades do Brasil, inclusive 
a da Maratona de Revezamento realizada em São 
Paulo. Algumas das ações de ativação realizadas 
para os visitantes foram cromaqui com temas 
esportivos e fotografia e autógrafo com atletas.



PROGRAMA DE VISITAS 
INSTITUCIONAIS PETROBRAS
EVENTOS | LIVE MKT
A Via foi responsável por reestruturar, modernizar 
e padronizar o Programa de Visita Institucional da 
Petrobras em todo o Brasil. A atividade é voltada 
para todos os stakeholders da Companhia, desde 
universidades, cientistas, acionistas, outras 
companhias do setor de Oil and Gas, gerentes e 
autoridades do setor público e privado, nacionais 
e internacionais. Realizada em português, inglês e 
espanhol; o Programa era personalizado sob 
medida para cada público visitante, com roteiro 
específico, coquetel de boas vindas, brindes e 
receptivo em cada unidade.

BRASIL



COSIS
EVENTOS | LIVE MKT
A Via foi responsável pela produção, gestão, 
logística e entrega de mais de 100 mil brindes 
nos anos de 2017 e 2019. O serviço consistiu no 
planejamento e produção de diversos brindes 
com dados variáveis para a realização de 
campanhas, eventos e reuniões de interesse da 
Companhia com públicos diversos. A logística 
incluía manuseio, embalagem e entregas 
protocoladas com tipos, quantidades 
específicas em cada unidade do país. Neste job 
desenvolvemos diversos brindes como: bonés, 
mochilas, sacochilas, canetas, calendários, 
chaveiros, pastas, gizes de cera, cadernos, 
blocos, entre outros. 

BRASIL



PRÊMIO PETROBRAS 
DE JORNALISMO

O PPJ homenageia e reconhece repórteres, 
radialistas, fotógrafos, cinegrafistas, editores e 
tantos outros profissionais envolvidos do cenário 
do jornalismo nacional. Contempla as grandes 
reportagens, que refletem as pautas que 
movimentam o país, estimulando e fortalecendo o 
jornalismo democrático e verdadeiro. A 5ª edição 
do Prêmio teve um recorde de 2159 trabalhos 
inscritos no Brasil. A noite de premiação aconteceu 
no dia 27 de novembro no Theatro Municipal do 
Rio de Janeiro, contou com apresentações de um 
dos grupos de câmara da Orquestra Petrobras 
Sinfônica e teve como mestre cerimônia Felipe 
Prazeres, maestro substituto da OPES.

EVENTOS | LIVE MKT



OPES NO TEATRO 
MUNICIPAL

Espetáculo Musical da Orquestra 
Sinfônica Petrobras realizado no 
Theatro Municipal do Rio de 
Janeiro em homenagem aos disco 
“Dark Side of the Moon” da Banda 
Pink Floyd, sob regência do 
Maestro Isaac Karabtchevsky. A 
apresentação contou com mais de 
50 músicos no palco e foi voltada 
para o público interno da 
companhia. Objetivou valorizar a 
força de trabalho por meio de 
benefícios culturais e realização de 
ação de endomarketing. 

EVENTOS | LIVE MKT



EXPOSIÇÃO DE 
PROJETOS DE 
RESPONSABILIDADE 
SOCIAL PETROBRAS

Espaço montado para apresentar e 
divulgar 12 projetos patrocinados no 
Edital Petrobras 2018 promovendo a 
aproximação entre os projetos 
patrocinados a companhia em 
abientar totalmente construídos e 
adaptados às necessidades de cada 
expositor, ressaltando seus 
diferenciais de cada projeto.

EVENTOS | LIVE MKT



AFROPOP
EVENTOS | CULTURA | PRESS
Mais do que um ensaio de verão, o 
Movimento AfroPop Brasileiro foi um grande 
movimento cultural liderado pela cantora 
Margareth Menezes, com produção e 
assessoria de comunicação da Via 
Comunicação, durante o verão de 2010, em 
Salvador. O Movimento AfroPop Brasileiro 
fez um resgate das manifestações 
folclóricas de matriz africana, embalado por 
elementos pop da arte contemporânea. 
Além de espaço para novas sonoridades, o 
projeto, patrocinado pela Fundação Cultural 
Palmares, contou com exposições 
fotográficas e manifestações culturais.



MOVIMENTO HOTSPOT
PRESS | EVENTOS
Festival multimídia de artes integradas, o 
Movimento Hotspot chegou a Salvador em 
maio de 2013 sob a produção das Via Press, 
que também foi responsável pela captação, 
comunicação e inserção em leis de incentivo. 
Uma grande exposição reunindo trabalhos 
de música, fotografia, filme, arquitetura, 
design gráfico, ilustração, cenografia, beleza, 
moda e design de criativos de todo país, 
além de oficinas, rodas de conversa, 
encontros, shows e intervenções artísticas. O 
evento reuniu um público de cerca de 10 mil 
pessoas em Salvador.



RESERVA DO PAIVA
ODEBRECHT
EVENTOS
Em 2009, firmamos uma parceria internacional com a 
Ogilvy PR, na qual éramos representantes da unidade 
de relações públicas da multinacional em todo 
Nordeste. Nosso primeiro trabalho com a Ogilvy foi a 
organização, planejamento e execução do evento de 
lançamento da Reserva do Paiva em Recife, 
Pernambuco. Cuidamos da estratégia, RP, montagem 
de estruturas, decoração, buffet, contratação de 
equipe, receptivo e toda logística do lançamento da 
pedra fundamental do empreendimento.
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TRANSPETRO
RELACIONAMENTO COMUNITÁRIO
Em 2019, a Via assumiu o contrato de 
Relacionamento Entre as Partes 
Interessadas na Região de Dutos da 
Transpetro na regional São Paulo. O 
contrato conta com 21 pessoas diretas que 
atuam como agentes de relacionamento 
comunitário nos 06 terminais e 58 
municípios do estado; além da equipe de 
coordenação, gestão e suporte. A execução 
do serviço contempla ações de supervisão 
dos programas de relacionamento com 
públicos de interesse; análise de dados 
treinamentos, planejamento e planos de 
ações locais, desenvolvimento de ações 
formativas e informativas, atendimento a 
condicionantes ambientais, entre outras 
atividades.



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 
PROGRAMA GENTE ARTEIRA - BAHIA
COMUNIDADE
Desde 2013, somos responsáveis pela gestão e execução do 
Programa Gente Arteira, projeto integrado de mediação cultural, 
formação de plateia, atendimento ao público visitantes do espaço 
cultural e qualificação e formação aberta ao público. Com uma 
equipe de dedicada de 12 profissionais realizamos a coordenação, 
mediação cultural, criação e execução de programação cultural 
(oficinas, treinamentos), organização da logística, e todas as ações 
que envolvem o projeto. O Programa Educativo Gente Arteira tem o 
objetivo de unir ações de arte-educação à programação da Caixa 
Cultural, por meio de visitas monitoradas, oficinas de artes visuais, 
música, dança e teatro, todos com certificação, além de oferecer 
mediação às exposições, transporte gratuito e lanches. O público-
alvo do projeto são crianças, adolescentes, idosos e pessoas com 
deficiência vinculados a escolas da rede pública ou instituições 
voltadas para a inclusão social. Apenas no ano de 2018 tivemos 
como resultados mais de 560 agendamentos de grupos, com quase 
17 mil visitantes atendidos nas visitas guiadas, 4.377 mediações 
individuais em exposições exibidas, para público de 13 cidades 
diferentes do Estado da Bahia.



AUDIÊNCIAS PÚBLICAS
EVENTOS | COMUNIDADE
Em 2018, a Via Press foi responsável realização das 
audiências públicas da Atividade de Produção e 
Escoamento de Petróleo e Gás Natural no Polo Pré-sal da 
Bacia de Santos – Etapa 3 para a Petrobras nas cidades de 
Santos, Caraguatatuba, Niterói e Angra dos Reis. O 
trabalho envolveu todas etapas das audiências, desde 
plano de divulgação nas cidades circunvizinhas, 
mobilização com a comunidade e produção de toda 
estrutura do evento, incluindo gestão da operação logística 
dos convidados, contratação e coordenação de receptivo, 
segurança, brigadistas, limpeza, som, audiovisual , registro 
fotográfico e em video, transcrição, coffee break e 
elaboração de relatório de comprovação da execução de 
todos os serviços.



REUNIÕES PÚBLICAS
EVENTOS | COMUNIDADE
Em 2018, a a Via Press foi responsável pela realização das 
reuniões públicas da Petrobras, referente ao processo de 
licenciamento da Atividade de Produção e Escoamento de 
Petróleo e Gás Natural no Polo Pré-sal da Bacia de Santos, 
nas cidades de Cananéia, Ubatuba e Ilhabela. A Via foi 
responsável por todas etapas da reunião pública, incluindo 
divulgação e mobilização de stakeholders, logística de 
convidados e produção e montagem de todos o evento. 



EVENTOS CONDICIONANTES
EVENTOS | COMUNIDADE
A Via Press assinou a organização e produção de 
evento condicionante da etapa 2 do Pré-Sal da 
Petrobras, em 2018 em Cananéia-SP. Em 2 dias de 
evento, foram realizadas algumas oficinas, como a de 
capacitação para manutenção de motores de barcos e 
de artesanato com escama de peixe para os 
pescadores. A Via Press Comunicação foi responsável 
por toda a divulgação  do evento nas cidades de 
Cananéia, Ilha Comprida e Iguape, além da organização 
de toda a estrutura  com a contratação de 
equipamentos, mobiliários, palestrantes e oficineiros.



EL PASO - BAHIA
COMUNIDADE | PRESS
Elaboramos e executamos o Plano de Comunicação 
Comunitária ‘El Paso com Dendê’ para a multinacional 
norte-americana El Paso Oil & Gas. A companhia atua 
em exploração e produção de petróleo e gás natural e 
naquele momento iniciou um processo de expansão na 
região do Baixo Sul da Bahia, sua entrada para atuação 
em território brasileiro. Com uma equipe multidisciplinar 
formada por profissionais de comunicação e marketing, 
produtores culturais, especialistas em meio ambiente e 
serviço social, além de designer e fotógrafos, contamos 
em alguns momentos com mais de 30 pessoas atuando 
em campo nas comunidades de Valença, Cairu, 
Taperoá, Nilo Peçanha, Igrapiúna, Ituberá, Camamu, 
Maraú e . Em 02 anos de trabalho foram realizados 
diversos projetos com ótima repercussão e resultados 
na região e contribuíram para que a empresa agregasse 
valor à sua imagem junto aos formadores de opinião, 
agentes sociais, pescadores, sociedade em geral e 
poderes públicos da região do Baixo Sul da Bahia.



FORAM DESENVOLVIDAS ATIVIDADES DE 
RELACIONAMENTO EM 04 EIXOS DE 
ATUAÇÃO

EIXO AMBIENTAL Projeto “Árvore do Futuro” 
– processo de educação ambiental com 
atividades extracurriculares voltado para 
professores de ensino público de 08 
municípios da região com palestras e 
qualificação destes docentes para atuação 
lúdica junto a estudantes do ensino 
fundamental. Como resultado tivemos uma 
árvore com contornos regionais montada a 
partir de materiais recicláveis em cada uma 
das comunidades. Objetivamos com isso 
despertar nas comunidades o interesse pela 
preservação ambiental e a responsabilidade 
individual na construção do coletivo.

EIXO SOCIAL “Programa de Saúde no 
Mangue e no Mar” – ações interligadas que 
atuam de forma preventiva junto às 
questões de saúde dos pescadores e  

marisqueiras da região. O projeto foi 
realizado em parceria com a UFBA e outras 
instituições locais com realização de 
oficinas de formação de agente 
comunitários, lideranças e trabalhadores 
que atuavam como multiplicadores nas 
suas regiões. Foram utilizadas cartilhas e 
materiais lúdicos para as ações de 
prevenção, além de aplicação de vacinas e 
realização de exames de baixa e média 
complexidade. Contribuímos de forma 
efetiva para a melhoria das condições de 
saúde desta parcela importante da 
população, linkando preservação 
ambiental e promoção da saúde e bem 
estar da comunidade.

EIXO CULTURAL “Baixo Sul da Cultura 
Popular” – Projeto de formação que contou 
com a realização de 03 oficinas realizadas 
com 3 diferentes grupos culturais de cada 

um das oito municípios de atuação do 
projeto. Cada localidade contou com temas 
e orientações específicos, de acordo com a 
demanda de cada região. No total foram 
mais de 24 oficinas realizadas nas áreas 
de design, teatro, dança e música, 
envolvendo mais de 800 artistas e 1.200 
horas de atividades. A conclusão do projeto 
foi um grande Festa Junina Itinerante com 
a apresentação dos grupos qualificados 
nos 08 municípios, cumprindo o papel de 
mapear, identificar, resgatar, fortalecer, 
qualificar e difundir as tradições culturais 
do Baixo Sul da Bahia.



INFORMATIVO “A UM PASSO DO FUTURO” 
– Gibi interativo do projeto “El Paso com 
Dendê” contava com história em quadrinhos 
do Luís Augusto, criador e desenhista do 
Fale Menino!, que a cada edição contava 
uma parte da história da região do Baixo Sul 
da Bahia, da Costa do Dendê, dos territórios 
envolvidos no empreendimento da El Paso e 
aproveitava para destacar as mudanças, 
melhorias, ações de relacionamento e 
condicionantes atendidas, bem como os 
impactos que a obra causaria na região. 
Cada edição do Gibi tinha 20 mil exemplares 
e era voltada para conscientização do 
público infantil, apostando nas novas 
gerações como formadores e defensores da 
companhia.

Cada um destes eixos contou com um 
planejamento de comunicação específico 
para alcançar os objetivos determinados

em cada projeto como: sensibilizar as 
comunidades do entorno, mobilizar 
lideranças comunitárias e poderes públicos, 
informar sobre a instalação da unidade na 
região, divulgar as atividades, oficinas, 
atendimentos e demais ações ambientais, 
sociais e educacionais promovidas pela El 
Paso na região, engajar a comunidade na 
proposta de implantação da companhia no 
território, aproximar-se da comunidade 
com ética e responsabilidade social, entre 
outros.

Para alcançar estes resultados fizemos uso 
de diversas ferramentas e ações de 
relações públicas como realização de 
eventos específicos como audiências e 
reuniões públicas, comitês e sessões com 
poderes públicos; assessoria de imprensa; 
criação e manutenção de jornais, sites, 

revistas e gibis - materiais de suporte à 
comunicação comunitária; criação e 
distribuição de folders, panfletos, cartazes, 
etc.; spots para rádios comunitárias e 
carros de som; mobilização por lideranças 
comunitárias e outros influenciadores 
locais; atendimento direto por meio da 
equipe exclusiva dedicada ao contrato.



MUNICÍPIO DE JUAZEIRO
COMUNIDADE | PRESS
A Via Press foi a empresa responsável pela coordenação e 
realização do trabalho de comunicação comunitária e ação 
social para o programa de Serviços Urbanos de Água e Esgoto 
do Município de Juazeiro, uma das primeiras e maiores obras do 
PAC (Programa de Aceleração de Crescimento do Governo 
Federal) no Estado da Bahia.

O trabalho de relacionamento comunitário tinha como principal 
objetivo minimizar os impactos da obra e criar um canal de 
comunicação direto, eficiente e eficaz com a comunidade. Para 
isso, foi desenvolvido todo um mapeamento de riscos e 
impactos da obra e das comunidades que seriam afetadas pela 
iniciativa. A partir disso, desenvolvemos um plano de 
comunicação que contemplasse desde iniciativas de divulgação 
de impactos e remanejamento de famílias, até ações de 
construção e manutenção de relacionamento. Neste sentido, 
trabalhamos dois eixos principais: 1. Educação sanitária e 
ambiental; 2. Mobilização e organização comunitária; e durante 
dois anos, atuamos no município com uma equipe dedicada 
formada por profissionais de comunicação, serviço social e 
meio-ambiente. 



O projeto envolveu a realização de reuniões 
comunitárias com sensibilização, 
mobilização, articulação, execução das 
atividades para apresentação dos projetos 
do âmbito social e de engenharia/obra. Como 
forma de estabelecer um bom 
relacionamento na região, desenvolvemos 
um PROGRAMA DE FORMAÇÃO E 
QUALIFICAÇÃO que contou com eventos 
integrados como:

OFICINAS para geração de renda com temas 
diversos, mapeados de acordo com o 
interesse dos públicos envolvidos, como: 
arborização, alimentação alternativa, 
artesanato, costura, com exibição dos 
produtos e materiais produzidos;

REUNIÕES DE 
FORMAÇÃO/ACOMPANHAMENTO DA CAO
(Comissão de Acompanhamento de Obras) –
Comitê formado por pessoas da sociedade 
civil, pode rpúblico, empresas licitadas e a 
Companhia de Serviços Urbanos de Água e 
Esgoto do município para acompanhamento

das obras, um canal de comunicação direto 
e ativo junto ao PAC;

Articulações PARA INTERMEDIAÇÃO DE 
MÃO-DE-OBRA LOCAL para execução das 
intervenções físicas junto aos órgãos 
públicos de contratação e 
encaminhamento de mão-de-obra local 
(SINE / Sindicatos / Associações legítimas 
na região e poder público local);

FÓRUM permanente com as organizações 
não governamentais;

MUTIRÕES PELA CIDADANIA com 
diversas atividades e serviços gratuitos 
para atendimento à população nos eixos 
de saúde, cidadania, educação e cultura;

MOSTRAS de teatro, atividades e 
intervenções artísticas;

Todas estas ações foram fundamentadas 
pelo nosso Plano Integrado de 
Comunicação e Trabalho junto à 
comunidade de Juazeiro e contou com 
suporte de ferramentas como cartilhas

informativas, gibis distribuídos nas escolas 
públicas, informativos, cartazes, folders, 
revistas, jornais e programas de rádio 
comunitária.

MOSTRAS de teatro, atividades e 
intervenções artísticas;

Todas estas ações foram fundamentadas 
pelo nosso Plano Integrado de 
Comunicação e Trabalho junto à 
comunidade de Juazeiro e contou com 
suporte de ferramentas como cartilhas 
informativas, gibis distribuídos nas escolas 
públicas, informativos, cartazes, folders, 
revistas, jornais e programas de rádio 
comunitária.



RLAM - REFINARIA 
LANDULPHO ALVES - BA
COMUNIDADE
Entre 2013 e 2018 a Via Press foi a empresa 
responsável pela comunicação da RLAM – Refinaria 
Landulpho Alves de Mataripe. A RLAM foi a 1ª 
Refinaria do Brasil e hoje á e 2ª maior em capacidade 
e complexidade do país, localizada no município de 
São Francisco do Conde, há cerca de 70 km de 
Salvador, no recôncavo baiano.

Neste período fomos responsáveis por toda as 
comunicação externa e trabalho de relacionamento 
comunitário desenvolvido na cidade de SFC e região 
de interesse do entorno (municípios de Santo Amaro, 
Candeias, Madre de Deus, São Sebastião do Passé e 
Catu). O trabalho abrangia desde o monitoramento e 
diagnóstico do contexto da região e seus fatores de 
influência (sociais, econômicos, culturais, políticos, 
geográficos, etc.), gestão de crises com grupos de 
interesse, mediação de relacionamentos com poder 
público, comunidades, empresas e lideranças.



Gerimos ainda todas as ações e programas 
da Petrobras ativos no período como 
Programa Conviver (Gestão e Educação 
Ambiental); Agenda 21 (Programa 
Internacional de Desenvolvimento Territorial 
e Social); Programa IPC - Integração 
Petrobras Comunidade (Consultoria, gestão 
e assessoria dos projetos socioambientais 
patrocinados pela companhia); Programa de 
Visitas Institucionais desenhados sob 
demanda para cada grupo visitante; Fóruns 
Integrados de Relacionamentos de acordo 
com a demanda e público; Comitê 
Comunitário contínuo de relacionamento 
com lideranças comunitárias, associações, 
entidades; comunicação de Simulados 
ambientais e de evasão; entre outros 
diversas ações.

Alinhados em eixos como cultura, educação, 
social e ambiental, desenvolvemos e 
apoiamos projetos na comunidade que 
auxiliaram o processo de desenvolvimento 
social e econômico dos moradores da região. 
Sempre em consonância com os valores, 
diretrizes e bases da empresa, alcançamos a 

máxima eficiência e resultados de 
relacionamento efetivo, satisfação dos 
públicos, mediação de conflitos, 
intermediação de soluções e propostas, 
refletidas diretamente na qualidade de vida 
da população e nas relações de interesses 
estabelecidos.

Nestes 05 anos de contrato alcançamos 
diversos resultados, sendo o principal deles o 
reposicionamento da RLAM junto à 
comunidade, lideranças comunitárias, 
associações e poder público saindo de uma 
unidade de refino sem conexão e relação 
com a comunidade a qual está inserida, para 
a Refinaria que atua há 60 anos na região 
com responsabilidade social e ambiental, 
com canal direto de comunicação e 
relacionamento. 

Foram alguns dos resultados alcançados:

• Mais de 50 entrevistas e imersões junto à 
comunidade;

• Reconfiguração e consolidação do 
Subconselho Petrobras para Comitê 
Comunitário de SFC;

• Consultoria, Assessoria e Gestão de 40 
projetos socioambientais;

• Gestão e Acompanhamento de mais de 
50 ações de educação ambiental;

• Mailing list dos 06 municípios atuantes 
com mais de 1.000 nomes relevantes;

• Gestão do grupo do facebook
e whatsapp com lideranças
comunitárias;

• Mais de 800 atendimento diretos à 
comunidade.
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FRANCISCO BRENNAND - MESTRE DOS SONHOS
CULTURA
A exposição FRANCISCO BRENNAND – MESTRE DOS SONHOS, reúne cerâmicas, pinturas e 

desenhos criados pelo artista pernambucano aclamado mundialmente por sua arte 

sincrética, ancestral e extremamente peculiar. Com curadoria e projeto expográfico 

assinados por Rose Lima, a exposição conta com 31 obras do acervo original do artista, 

criadas em diversas fases da sua carreira. A exposição já esteve em cartaz nas cidades de 

Salvador, São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal e Fortaleza, atingindo um público total 

de 32 mil visitantes e alcançando um retorno de mídia de mais de R$ 3,4 milhões. 

A exposição pontua o timbre nordestino com referências diversas à sua família, à literatura, 

às vivências adquiridas e interações com outros artistas como Abelardo da Hora e Cícero 

Dias, seus tutores, e os amigos de sua geração que se influenciavam mutuamente como 

Ariano Suassuna e Lina Bo Bardi. Seus trabalhos evidenciam temas como reprodução, 

mitologia, sexualidade, fauna e flora, personagens históricos e divindades, permeados por 

signos da tradição popular do Nordeste.

Além das obras do artista, a exposição conta com uma sessão com a exibição do 

documentário “Francisco Brennand” (2013) com direção de Mariana Brennand

Fortes, longa que registra a trajetória do artista através de diários e 

textos escritos por ele nos últimos 60 anos.

BA CE
DF
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ÊXODOS - SEBASTIÃO SALGADO
CULTURA

BA PE

DF

PR
CE

Assinada por SEBASTIÃO SALGADO um dos mais 
renomados e premiados fotógrafos brasileiros, a exposição 
fotográfica ‘ÊXODOS’ documenta a história da humanidade 
em trânsito. O trabalho resulta de uma jornada de seis anos, 
por quarenta países. Com curadoria de Lélia Wanick 
Salgado, a mostra reúne uma coletânea de 60 painéis 
fotográficos divididos em cinco temas centrais: África, Luta 
pela Terra, Refugiados e Migrados, Megacidades e Retratos 
de Crianças.

A técnica própria de Sebastião Salgado em registrar suas 
imagens em preto e branco e a sua incrível sensibilidade 
com a luz, agregada aos vários anos de profissão, fizeram 
do projeto ‘Êxodos’, que contempla um livro homônimo, um 
marco na fotografia contemporânea. 

Já passamos por Salvador (BA), Recife (PE) e 
Curitiba (PR), em 2016, Brasília (DF) e 
Fortaleza (CE), entre 2017 e 2018, com 
sucesso de público e crítica. 



MARIANA POR CHRISTIAN CRAVO
CULTURA
Baseada no livro de mesmo nome, a exposição Mariana, do fotógrafo Christian Cravo, traz 28 
fotografias impressas em fine art que retratam as memórias humanas de uma das maiores
tragédias ambientais do país: o rompimento da barragem de Fundão, que vitimou fatalmente 19 
pessoas e desabrigou centenas de famílias em Mariana - Minas Gerais, em 2015.

Nas ruinas dos lares, devastados em segundos pela onda de mais de 2,5 metros de lama e rejeitos 
de minério, Christian Cravo registrou durante três dias os vestígios das vidas varridas nos distritos 
de Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo. Objetos, roupas e calçados enlameados, retratos 
cobertos pelo barro e casas destroçadas são fotografados em 28 obras que documentam a dor do 
desastre, ao mesmo tempo em que relevam a beleza em meio à tragédia.

Com realização da Via Press Comunicação, a exposição é inteiramente acessível para pessoas 
com deficiência visual, com textos e legendas em braile, além de disponibilização de 
audiodescrição das fotos.

CHRISTIAN CRAVO - Christian Cravo soma 27 anos de carreira e é atualmente um dos 
nomes mais respeitados da fotografia contemporânea brasileira. Tem seu trabalho 
reconhecido internacionalmente com exposições próprias em espaços consagrados 
em todo o mundo. Entre seus trabalhos estão os livros ‘Irredentos’ (2000), ‘Roma 
noire, ville métisse’ (2005), ‘Nos Jardins do Éden’ (2010), ‘Exú Iluminado’ (2012),
‘CHRISTIAN CRAVO’ (2014), editado pela prestigiada editora Cosac & 
Naify, e ‘MARIANA’ (2016). Já recebeu prêmio do Museu de Arte 
Moderna da Bahia, do Mother Jones International Fund for 
Documentary Photography e da Associação Paulista de 
Críticos de Arte (APCA) pela melhor exposição 
fotográfica de 2015. 

BA

CE



AMADOS - JORGE & ZÉLIA
CULTURA
AMADOS – JORGE & ZÉLIA é uma exposição que homenageia os 
escritores Zélia Gattai e Jorge Amado, exaltando a sua forte relação 
de amor, que há anos inspira gerações. Fruto vivo dessa união, 
Paloma Jorge Amado, agente cultural e filha do casal, assina a 
curadoria da mostra que destaca a força intelectual e artística de 
cada um desses imortais homenageados e, ao mesmo tempo, a 
potência do amor realizador que, de forma atemporal, transborda do 
relacionamento a dois e eterniza-se em seus acervos. Cartas, livros, 
originais, objetos pessoais, manuscritos e datiloscritos, vídeos e um 
riquíssimo acervo de fotografias compõem essa exposição que 
perpassa pelos 56 anos de história, lado a lado, de Zélia e Jorge.

A exposição conta cartas, livros, originais, objetos pessoais, 
manuscritos e datiloscritos, vídeos e um riquíssimo acervo de 
fotografias de Zélia e Jorge. Entre as linguagens e suportes, 
além de textos e fotografias, a mostra traz ambientes 
dedicados ao audiovisual, com exibições de vídeos, 
depoimentos e documentários. A mostra contempla 
ainda uma roda de leitura para público adulto, e 
uma atividade interativa de contação de 
histórias para público infantil, com seleção 
de livros de Jorge Amado e Zélia Gattai.

PE



HIPER-REALISMO NO BRASIL
GIOVANI CARAMELLO
CULTURA
A exposição HIPER-REALISMO NO BRASIL - GIOVANI CARAMELLO destaca a obra de 

Giovani Caramello, jovem escultor autodidata que iniciou sua carreira com modelagem 

3D, é o maior expoente nacional do segmento. Em suas obras Giovani aborda questões 

relacionadas ao tempo e a sua efemeridade. Parecem pessoas reais, mas são só 

esculturas. E é exatamente essa riqueza de detalhes que impressiona e intriga os 

expectadores da arte de Giovani. Através de esculturas produzidas com resina, fibra de 

vidro, cerâmica, silicone e outros materiais, Giovani cria figuras hiper-realistas que nos 

permitem entrar em contato com a vulnerabilidade recorrente do ser humano, 

permitindo a contemplação do que é efêmero. 

Hiper-realismo é um gênero artístico de pintura e escultura que tem um efeito 

semelhante ao da fotografia de alta resolução. Sua técnica apresenta maior

minúcia dos detalhes e da alta definição geral da imagem, tornando os objetos 

representados mais palpáveis e concretos, com uma grande  ilusão de realidade, 

fazendo com que as obras sejam profundamente  emotivas e tocantes, sendo 

simultaneamente reais e falsas,  encarnando a dualidade do ser humano, 

da verdade e da mentira. Os artistas hiper-realistas retratam o mundo 

cotidiano geralmente através de aspectos banais, cenas e  atitudes 

familiares e aos detalhes captados pela observação. No Brasil 

a técnica hiper-realista ganhou mais destaque após 

a década de 60.



SER FELIZ É PARA QUEM TEM CORAGEM
CULTURA
A exposição “SER FELIZ É PARA QUEM TEM CORAGEM” retrata os 105 anos 
de vida de Dona Canô. Mais do que mãe de artistas famosos, Dona Canô foi 
uma mulher que representou uma época e umas das figuras mais simbólicas 
e importantes da Bahia. Esta mostra inspiradora transporta o público para a 
intimidade da Casa 171 em Santo Amaro da Purificação, “sempre de portas 
abertas”, com sua sala e seu quintal. Cada um destes espaços conta também 
a história da cultura popular do Recôncavo baiano, do Teatro Dona Canô e 
do tradicional Terno de Reis que, anualmente, celebra o casamento de Canô e 
Zeca. Há espaço, ainda, para a fé de Dona Canô, manifesta em sua coleção 
de terços.A mostra recria espaços como a sala de jantar da casa da família 
Velloso, o quintal, o quarto dos Santos da casa, além a fachada do Teatro 
Dona Canô e da Igreja da Purificação. A exposição reúne fotografias e 
depoimentos sobre Dona Canô, além de expor objetos pessoas, 
como o vestido que Dona Canô usou em seu aniversário de 105 
anos e sua grande coleção de terços. Em Salvador, a exposição 
atraiu 11.156 visitantes, um dos recordes de público na 
Caixa Cultural Salvador, onde foi exposta.



ALÔ, ALÔ TEREZINHA...
CULTURA
Com um cenário que leva o visitante a viajar pela Década de Ouro e 
participar do consagrado “Cassino do Chacrinha”, a exposição “ALÔ, ALÔ 
TEREZINHA...”, traz um glorioso acervo de fotos do maior comunicador 
brasileiro e de personalidades que se destacaram em seus programas de 
televisão e rádio. Apresenta figurinos e objetos pessoais do velho guerreiro 
guardados a sete chaves por seu filho, Leleco Barbosa. 
Uma das características dos seus programas era a participação do público. 
Por isso mesmo, a interatividade não pode ficar de fora desta exposição. A 
mostra tem um ambiente especial para os “calouros de plantão”, onde os 
visitantes podem cantar. O espaço é composto por tela touch screen, 
microfone e fones de ouvido. Os candidatos podem receber (ou não) a 
tradicional buzinada que Chacrinha usava para desclassificar os calouros 
nos concursos que promovia. O visitante pode conhecer toda a história 
do artista, iniciando por sua escalada gloriosa no rádio, até sua 
chegada à televisão, onde contagiou a todo o país. Por meio de 
espaço multimídia, o visitante terá acesso a diversos trechos 
dos programas para relembrar os momentos marcantes de 
Chacrinha e seus eternos bordões, como: “Alô, Alô 
Terezinha!”, “Quem não se comunica se trumbica”, 
“Na TV nada se cria, tudo se copia” e “Eu vim para 
confundir e não para explicar”.



PROJETO NAU
CULTURA
Personagens historicamente ignorados da construção social 
brasileira voltam ao país em uma barca com mais 11 mil espíritos 
para um acerto de contas. É daí que parte NAU, musical 
antropofágico melodramático afro-euro-tupiniquim com direção de 
Daniel Arcades e Thiago Romero. Em fase de preparação de 
elenco, o projeto foi selecionado pelo edital Fábrica de Musicais –
Ano II, da Fundação Gregório de Mattos (FGM).
Propondo dez meses de atividades em 2020, o projeto vai desde a 
realização de oficinas formativas em teatro e música, passando 
por rodas de conversa e conferências, até a estreia do espetáculo, 
em julho. Com realização da Via Press Comunicação e do Teatro 
da Queda, a montagem original contará com orientação cênica do 
ator da TV Globo Luiz Carlos Vasconcelos e da coreógrafa Ana 
Paula Bouzas, além de direção de produção de Paula Hazin.



ESPETÁCULO DE UM TUDO
CULTURA

Vivenciando situações do cotidiano de sujeitos 
baianos, mais precisamente, baianos do recôncavo, 
“De Um Tudo” é um espetáculo teatral dirigido por 
Fernando Guerreiro (“Pólvora e Poesia”; “Os 
Cafajestes”; “Vixe Maria! Deus e o Diabo na Bahia”). 
A peça, que é sucesso de público local, apresenta 
uma narrativa que promove um misto entre humor e 
criticidade, sendo composta por personagens que 
sintetizam o que é representado enquanto 
arquétipo do baiano e trazendo diversas temáticas 
pouco exploradas ao se retratar a Bahia. Tomando 
por base as características do teatro de revista, o 
espetáculo revela essa baianidade para além dos 
rótulos e propõe uma reflexão sobre a linguagem e 
os costumes do povo baiano.
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NATURA
PRESS | RP
Durante 08 anos fomos a empresa responsável pela 
coordenação de comunicação institucional da Natura e de 
todas as suas linhas e produtos nos nove estados do 
Nordeste. Maior fabricante brasileira de cosméticos e produtos 
de higiene e beleza e líder no setor de venda direta no Brasil, a 
Natura conta com quase 7 mil colaboradores, que atuam nas 
operações do Brasil, Argentina, Chile, México, Peru, Colômbia 
e França. 

Com um trabalho integrado à Gerência de Comunicação 
Institucional da Natura, a Via Comunicação realizou, junto aos 
seus parceiros do Nordeste, um sólido trabalho de conolidação 
de imagem e relacionamento da Natura com a imprensa da 
região, em consonância com atributos e valores da marca. 

Ao longo desses anos de trabalho, realizamos a gestão de 
grandes lançamentos como de novas linhas de produtos, 
eventos institucionais como o Edital do Natura Musical Bahia, 
ações de relacionamento com imprensa da Regional Norte e 
Nordeste, sempre alcançando resultados positivos e 
superando as metas estabelecidas.



PETROBRAS NORDESTE
PRESS
A Via Press, durante 03 anos, foi a empresa contratada para
a assessoria de comunicação e clipagem da Petrobras em 
todo Nordeste. Com uma equipe multidisciplinar formada 
com mais de 10 profissionais entre eles jornalistas, relações 
públicas, fotógrafos e analistas de comunicação, cuidamos 
de toda comunicação da companhia em todos os estados do 
Nordeste, além de acompanhamento 24h/dia das notícias 
publicas pela companhia na região.  Além disso, enviávamos 
em tempo real as notícias mais relevantes e consolidávamos 
em newsletter semanal as informações principais para envio 
a grupo gestores e executivos da Petrobras com 
informações da companhia.

O contrato incluiu a gestão de clipagem, digitalização e 
indexação de matérias web (online), impresso, rádio e TV de 
veículos nacionais e internacionais da companhia. 
Realizávamos a análise quantitativa e qualitativa dos dados, 
valoração de acordo com a métrica do Sistema Petrobras de 
Mensuração de dados e informações, elaboração e envio de 
relatório diário, semanal e mensal com seleção e 
consolidação das principais matérias veiculadas.



NEXTEL
PRESS | COMUNIDADE
Em 2008, a operadora de telecomunicações móveis 
focada no mercado corporativo, anunciou a 
expansão de sua cobertura para o Nordeste. Coube 
à Via Comunicação a assessoria de imprensa, de 
relações públicas e de relações governamentais da 
empresa na Bahia e no Ceará, com excelentes 
resultados em ambos os estados. Também 
assessoramos a operadora para a resolução de 
crises com comunidades, obtendo êxito nas 
negociações e o apoio para definir soluções que 
beneficiassem ambas as partes.



BAHIA MINERAÇÃO (BAMIN)
PRESS
A Bamin, um dos maiores projetos de exploração de 
minério da Bahia, representou também um dos maiores 
projetos de expansão industrial e econômica do 
Estado. E assim sendo, um projeto muito sensível com 
a imprensa e órgãos/ONGs ambientais. A Via Press foi 
a assessoria de comunicação  nacional do projeto, 
envolvendo um trabalho forte em administração de 
crise de imagem na Bahia, na região e no Brasil.
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CARNAVAL DA BAHIA
PRESS
Em 2009, 2010, 2011 e 2012, a Via Press 
foi a empresa licitada pelo Governo do 
Estado da Bahia para a divulgação das 
ações da Secretaria de Cultura durante o 
Carnaval da Bahia, considerado um dos 
maiores eventos do planeta. Montamos 
uma equipe de jornalistas, RPs, produtores 
e fotógrafos para a divulgação dos projetos 
da SECULT, como o Carnaval Ouro Negro, 
Pipoca e o Carnaval de Maragojipe e do 
Pelourinho. Na sede da Via, foi estruturada 
uma Central de Informações à Imprensa, 
para atendimento de demandas e 
distribuição de notícias para todo Brasil.



CAMAROTE EXPRESSO 2222
PRESS | DIGITAL | RP
Há 8 anos edições, a Via Press é a empresa responsável 
pela assessoria de comunicação nacional do Camarote 
Expresso 2222. Cuidamos do credenciamento de imprensa, 
divulgação de notícias, planejamento estratégico e todas as 
ações de relacionamento com imprensa nacional e 
influenciadores. Em 2019 e 2020, além do trabalho de 
assessoria, fomos responsáveis pela comunicação digital do 
camarote.



FESTIVAL DE VERÃO
PRESS
Durante 12 anos fomos a Assessoria de Imprensa Oficial do 
Festival de Verão Salvador, sendo responsável pelas ações 
de imprensa e relações públicas do maior festival de música 
do país com periodicidade anual. O evento atraia 50 mil 
pessoas em cada um dos quatro dias de festa, onde todos 
os sons e todas as tribos se mesclam na capital da música.

Através do Festival de Verão, a Bahia foi divulgada para o 
mundo. Ao longo destas edições, foram realizados cerca de 
500 shows na Cidade da Música. Dentre as atrações que já 
subiram no palco do Festival em edições anteriores pode-se 
destacar: Gilberto Gil, Caetano Veloso, Carlinhos Brown, 
Capital Inicial, Roupa Nova, O Rappa, Charlie Brown Junior, 
Titãs, Jota Quest, Cássia Eller, Kid Abelha, Ana Carolina, 
Maria Gadú, Jota Quest, Cidade Negra, Skank, Ivete Sangalo, 
Chiclete com Banana, Daniela Mercury e Paralamas do 
Sucesso, além de artistas internacionais como Jason Mraz, 
Men at Work, West Life, The Gladiators, Ben Harper, Gloria 
Gaynor, Matisyahu, Eagle Eye Cherry e Alanis Morissette.



EXPRESSO BRASIL NA COPA
PRESS
A Via Press foi escolhida pelo Ministério da Cultura para 
cuidar da imagem do projeto Expresso Brasil na Copa, 
durante a Copa do Mundo de 2010, na África do Sul. 
Uma equipe composta por um coordenador geral e três 
jornalistas distribuídos nas cidades sedes da Copa do 
Mundo de Futebol de 2010 (Joanesburgo, Durban e 
Cidade do Cabo), além de oito jornalistas em território 
brasileiro responsáveis pela Central de Repercussão, foi 
responsável pela assessoria de comunicação 
internacional, comunicação visual e institucional do 
projeto que contou com oficinas, shows, workshops, 
palestras e festivais de cinema. Fomos a única agência 
de comunicação brasileira atuante na Copa do Mundo 
de 2010, na África do Sul.



FESTIVAL MUNDIAL DE ARTES 
NEGRAS – FESMAN – SENEGAL

PRESS
Em dezembro de 2010, a Via Press foi a empresa 
brasileira escolhida pelo Ministério da Cultura, através 
da Fundação Cultural Palmares, para divulgar 
nacionalmente e internacionalmente a participação do 
Brasil  no Fesman, um dos maiores festivais do mundo, 
realizado em Dakar, Senegal. O Brasil foi o país 
homenageado e levou uma comitiva de artistas e 
intelectuais para esta troca cultural no Senegal, e Via 
Press montou uma central de imprensa para divulgar 
todas as ações deste intercâmbio promovido pelo Minc.



UNIFACS
PRESS | RP
De 2016 até 2018, a Via Press foi responsável pela 
assessoria de comunicação das unidades da UNIFACS –
Universidade Salvador na Bahia, empresa integrante da 
rede internacional de universidades Laureate, líder global no 
segmento de educação superior, e uma das maiores gestões 
de crise de imagem, planejamento estratégico em PR, 
relacionamento com imprensa e influenciadores.



SHOPPING DA BAHIA
PRESS | RP
De 2008 até 2012, a Via Press assumiu a assessoria de 
comunicação do Shopping da Bahia (antigo Iguatemi), 
criando ações estratégias de posicionamento positivo de 
imagem, relacionamento com imprensa e parceiros, 
administrações de crises e também divulgou nacionalmente 
todos os eventos do shopping, como a Semana Iguatemi de 
Moda (SIM).
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CIDADE DO SABER BAHIA
PRESS
A Cidade do Saber é um dos maiores centros de 
inclusão social da América Latina, pelo viés da 
educação, sendo Vencedor do Prêmio Top Social, um 
dos mais importantes selos de responsabilidade social 
do Norte / Nordeste. Durante dois anos assumimos o 
núcleo de comunicação interna e externa da instituição. 

O primeiro passo foi a realização de uma ampla 
pesquisa com os colaboradores da Cidade do Saber 
(diretores, agentes e demais funcionários) e a imprensa 
regional e de Salvador para identificar os problemas e 
anseios da comunicação interna e externa. Com o 
resultado, criamos a estratégia do núcleo de 
comunicação e assumimos durante dois anos todas 
ações, incluindo elaboração de boletins, informativos, 
jornais, murais e toda comunicação interna, e assessoria 
de imprensa com veículos de Camaçari e Salvador. 



INDÚSTRIAS
DE BEBIDAS - NE
PRESS | COMUNIDADE
As principais marcas de bebida do país foram 
clientes da Via Press Comunicação. Administramos 
crises e construímos positivamente a imagem de 
indústrias mundiais na Bahia e no Nordeste, a 
exemplo de Ambev (contrato de 6 anos), 
Schincariol (4 anos de contrato e Coca-Cola (5 
anos de trabalho, divulgando os principais eventos 
e ações na Bahia). Atendemos também a empresa 
Obrigado - Água de Coco com diversas ações de 
relacionamento e comunicação durante o Carnaval 
de Salvador, marcando o reposicionamento da 
marca no Nordeste.

Atualmente, somos a empresa de comunicação da 
Industrias São Miguel (ISM), responsável pelas
marcas Yulo, Goob, Agua Lôa, Drink T e EnerUp.



SETOR DE CONSTRUÇÃO CIVIL BAHIA
PRESS | COMUNIDADE | EVENTOS
Atendemos a OAS e Gafisa com ações de assessoria de 
imprensa, relações públicas, eventos e marketing para 
empreendimentos como Manhattan Square. Realizamos 
meeting, lançamento de estande de vendas e pautas 
transversais do setor imobiliário, empreendimentos, construção 
civil e inovação.

Já com a Construir Bahia, realizamos a Assessoria de 
Comunicação do evento anual que reunia arquitetos, 
engenheiros e demais profissionais da construção civil de todo o 
Nordeste, com 03 dias de duração e público com mais  de 30 mil 
pessoas que conferiram as novidades apresentadas por 250 
empresas expositoras, gerando 60 milhões em negócios 
imediatos. Realizamos também assessoria de comunicação 
para diversos arquitetos e empresas de decoração, a exemplo 
de Rogério Menezes, Home Design, Casabella, Toque da Casa, 
Líder Interiores, entre outras.
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AVATIM
Realizamos a comunicacação digital da 
Avatim no Carnaval 2019. As ações
incluíram planejamento de ações
estratégicas, alimentação de notícias nos
stories, relacionamento com influenciers e 
artistas nacionais;

A cada dia, tivemos conteúdos 
direcionados e orgânicos produzidos por 
esses influencers, gerando grande 
visibilidade e engajamento no perfil;

Direcionamos a entrega de kits para perfis 
de clientes, personalidades e artistas;

Desenvolvemos uma série de vídeos, com 
hashtags que expressaram o feeling da 
experiência promovida pela marca no 
Carnaval;

Intercalamos nas postagens dos 
influencers, registros mais elaborados da 
ação, vídeos , boomerangs, giffs e reposts 
relevantes;



CAMAROTE EXPRESSO 2222
Fizemos um planejamento pré Carnaval, onde optamos por mudar toda a identidade 
visual e conteúdo da página. Mudamos a forma de se comunicar com o público, o que 
nos aproximou bastante deles. O engajamento e a interação aumentaram 
significativamente;

Criamos uma persona (mascote) para a edição de 2019  e trabalhamos com o tema do 
Cortejo Afro para 2020;

Realizamos um concurso cultural, com os seguidores da página, para a escolha do 
nome desse mascote;

O conteúdo foi todo trabalhado com foco na essência da equipe que faz o Expresso há 
21 anos. Para divulgar e comunicar esse amor que vai além do camarote, 
desenvolvemos a hashtag #familiaexpressoPostamos contagem regressiva para a festa;

Elaboramos postagem especial da equipe toda que trabalhou 
nos bastidores pra fazer a festa acontecer;

Solicitamos vídeos de personalidades, artistas e influenciadores 
convidados falando sobre a expectativa para o camarote;

Incluímos no planejamento a postagem de #tbt de momentos 
marcantes na história do Carnaval Expresso;

Como resultado, aumentamos significamente o número de 
seguidores e engajamento das postagens. 



Intercalamos a cobertura dos dias de Carnaval com postagens de 
parceiros e patrocinadores do espaço;

Registramos a chegada dos artistas no feed e nos stories, além 
dos vídeos feitos por eles mesmos em formato “invasão nas redes 
sociais” contando como estava sendo a festa no Expresso;

Fizemos cobertura espacial do palco Expresso com fotos, vídeos e 
boomerangs das atrações e da pista;

Salvamos nos “Destaques” os melhores momentos da cobertura;

Fizemos card de despedida e agradecimento com a mascote;

Elaboramos vídeo de encerramento com depoimentos da família 
Gil e dos amigos falando sobre e a história do camarote e o caso 
de amor com o Expresso;



DISCO OBATALÁ
Desenvolvemos  o perfil como vitrine do projeto 
com toda a história e a essência de Obatalá. 

Construímos uma narrativa para os stories em 
formato storytelling com todos os personagens 
do projeto.  Isso permitiu apresentar todos que 
fizeram o disco acontecer e contar um pouco da 
história de cada um. 

Fizemos um Take Over no dia do lançamento 
das redes sociais. Todos os artistas que 
participaram do projeto postaram no mesmo 
dia e na mesma hora um card do projeto 
divulgando as redes sociais. Alcançamos 10 mil 
seguidores em 5 dias.



FAM FESTIVAL 
Food, arte and music . Comunicamos essa 
diversidade do Festival de forma colorida, interativa 
e definindo uma cor para cada área do evento.

Ativamos os principais influenciadores de Salvador 
com a ação #SouFam! Cada um fez a cobertura do 
espaço que tinha mais conexão com sua essência: 
moda, gastronomia e música. 

• Elaboração de GIFs, vídeos e cards animados.



CLINICA CASO
DRA. LILIAN PAUPERIO

Clínica odontológica  com foco em reabilitação oral 
e estética orofacial.

• Repensamos a comunicação completa da 
clínica nas redes sociais: trocamos nome, cor e 
linguagem.

• Ativamos promoções em datas especiais.

• Desenvolvemos campanhas de estética e 
reabilitação oral.

• Aprofundamos em técnicas utilizadas na clínica 
através de vídeos da Dr Lilian Pauperio para o 
canal que fizemos no IG TV.



COWPARADE 
Evento mundial de arte urbana. Ativamos a redes 
sociais do projeto com diversas ações que trouxe 
interação e um excelente número de seguidores para o 
perfil.

Desenvolvemos:

• #DesafioCowParade – Enviamos mini vaquinhas 
para influenciadores pintarem e participarem de um 
desafio no perfil da CowParade.

• #ExtrafarmaMovimenta – Para divulgação do 
patrocinador com as ações que promovemos.

• Patrocínios semanais, desenvolvimento de 
diferentes formatos de postagens, cobertura dos 
eventos e grande interação com o público que 
encontrava as vaquinhas nas ruas e roteiro e 
direção dos vídeos realizados.



COLP
HOSPITAL DOS OLHOS 
Perfil na área de saúde do Hospital do Olhos. 

Trabalhamos com pesquisas na área 
oftalmológica trazendo assuntos de saúde 
ocular,  dicas, curiosidades e cuidados. 

Trouxemos também artigos e trabalhamos a 
humanização do perfil com a equipe do 
hospital, os espaços e os pacientes.



CASA BRASILEIRA 
A filial baiana, que integra o grupo Unicasa, é 
referência em móveis planejados.

• Ativamos a marca durante a participação 
dela no Camaote Exoresso 2222. 

• Potencializamos a humanização da marca 
com pessoas, influenciaores e famosos nos 
ambientes projetados pela marca.

• Fizemos ação de divulgação com famosos 
e alinhamos parceria comercial com a 
apresentadora Rita Batista. 



GESTÃO DE REDES SOCIAIS
A Via Digital  é um núcleo  especializado em Gerenciamento de Redes Sociais. Prezamos por um atendimento 
personalizado. Mergulhamos a fundo no conceito de sua marca!

Nossa missão é manter  um canal direto entre você e o seu público alvo, da forma mais criativa e interativa 
possível. As Redes Sociais permitem uma comunicação fácil e eficiente com seus clientes e a aproximação de 
novos negócios. Nela você pode explorar e divulgar sua empresa, sua marca, serviços, novidades, promoções, 
diferenciais e produtos, convertendo em maiores resultados, vendas e fidelização.

O que fazemos: 

▪ Análise de perfil;

▪ Planejamento Estratégico e Ativação de Canais;

▪ Produção de Conteúdo;

▪ Gestão de Mídia;

▪ Criação de cards;

▪ Monitoramento em tempo real;

▪ Relatórios de performance;

▪ Engajamento;

▪ nteração;

▪ Plano de Impulsionamento;

▪ Ativação com Influenciadores digitais.



AÇÕES EM MÍDIAS SOCIAIS

ITENS INCLUSOS

1) Elaboração do planejamento estratégico e plano de 
ações nas redes sociais;

2) Pesquisa e definição de hashtags com quantitativo 
adequado por rede social;

3) Pesquisa e definição dos principais perfis que as 
redes sociais da empresa devem seguir e interagir;

4) Monitoramento do desempenho de cada rede;

5) Gereciamento de crises, caso ocorram;

6) Facebook e Instagram – Postagens diárias de 
acordo com as necessidades da empresa;

7) Storytelling

8) Curadoria de informação: Produzir e Reproduzir 
notícias de interesse do cliente, sempre focadas em 
questões ligadas ao seu campo de atuação;

9) Utilizar as Redes Sociais para dar visibilidade aos 
serviços, informações e orientações de interesse do 
público alvo;

10) Ação com e-cards: Em datas comemorativas ou 
estratégicas para o segmento;
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