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A Via é Mulher.

Mulher que fala pelos cotovelos.

E faz amizade por onde passa.

Mulher multifacetada que carrega

conhecimentos plurais e dá o tom

de preciosidade a tudo que toca.

Mulher das ladeiras de Salvador,

das rodas de samba e dos pés no chão.

Mulher que apresenta a sua terra

a todos que chegam, pois conhece seu povo,

sua comida, sua história e sua fé.

Oxe! É isso aí. SOTEROPOLITANA,

com muito orgulho.

E cosmopolita por vocação.

Mulher livre, de risada alta. Exagerada.

Mulher que ama festejar.

Não gostou? Tudo bem.

Ela só questionou porque ama perguntar.

Via é mulher lembrada por sua fome.

Fome de comer. Fome de beber.

Fome de experimentar.

Fome de viver!
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VIA PRESS
COMUNICAÇÃO QUE TRANSFORMA

Presente no mercado desde 1999, a Via Press é uma empresa especializada 

em comunicação estratégica com soluções integradas para a transformação 

de empresas, comunidades, marcas e pessoas. Com sede em Salvador, e filiais 

no Rio de Janeiro e São Paulo, a Via atua em todo território brasileiro.

Nosso modelo de atuação é 360, com diversidade de ações e integração de 

áreas estratégicas, como relações públicas, eventos, comunicação corporativa, 

marketing digital, projetos culturais e relacionamento comunitário. 

Somos uma das poucas organizações no país a realizar projetos contínuos

de relações comunitárias, trazendo para a área social e ambiental o  olhar 

diferenciado de uma empresa de comunicação com foco e objetivo em

geração de resultados, sob o ponto de vista da construção de 

imagem positiva e bom relacionamento dos stakeholders para

com as instituições. 

Com 5 linhas de atuação na área social, a Via Press atende

de forma exclusiva seus parceiros e clientes neste

segmento através da Via Comunidade, setor da

empresa especializado em soluções inovadoras

no campo social e comunitário.



Focada no gerenciamento de relacionamentos entre as organizações, 
empresas, setor público e seus stakeholders, a Via Comunidade 
desenvolve programas, projetos, planos e ações estruturantes e 
estruturadas para a comunicação, mobilização e desenvolvimento social. 

O setor da empresa atende organizações públicas e privadas que 
anseiam agregar valor às suas marcas, assim como iniciar, manter, 
redirecionar e/ou fortalecer um relacionamento positivo e de confiança 
com as comunidades de influência direta ou indireta das localidades 
onde estão situados seus programas, projetos e/ou empreendimentos. 

Composta por uma equipe multidisciplinar com métodos e
tecnologia integrada aos clientes e territórios, a Via Comunidade
inova ao trazer uma comunicação estratégica para a área
social e ações de desenvolvimento territorial, a partir de
um relacionamento comunitário transparente, positivo,
e sensível alinhando as questões, demandas e
valores das companhias e das áreas de
interesse atendidas.
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LINHAS DE ATUAÇÃO RELACIONAMENTO, MOBILIZAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO COMUNITÁRIA

Com o horizonte voltado para a construção de uma relação comunitária eficaz, 

a Via Comunidade planeja, desenvolve e facilita ações de interface entre seus 

diferentes clientes e o público beneficiado ou focal (comunidades do entorno 

de grandes obras; populações atingidas; organizações sociais), por meio de:  

• Uso de  ferramentas digitais que facilitem processos de difusão de 

informação e integração (redes sociais);   

• Criação, edição e editoração de subsídios populares (cartilhas, gibis, 

livretos, jornais, fanzines);

• Produção de audiovisual, spots, jingles para fomentar campanhas 

comunicacionais (vídeos; teasers; spots pra canais comunitários);

• Organização de esferas públicas de diálogo e participação            

comunitária (assembleias, audiências e reuniões públicas,                   

comitês gestores e de fomento, grupos de discussão                                                 

e trabalho);

• Visitas técnicas e escuta ativa aos territórios                                                     

e campos de trabalhos em interface                                                                   

com stakeholders.



LINHAS DE ATUAÇÃO PESQUISA E CONHECIMENTO

O objetivo fundamental deste campo de atuação da Via Comunidade é realizar 

mapeamento e diagnósticos territoriais. Para isso, atuamos com foco em 

avaliações de impactos, encontrando respostas para hipóteses levantadas e 

identificando problemáticas e gargalos não visíveis. Para isso, fazemos uso de 

procedimentos técnicos e científicos, com métodos participativos para 

realização de pesquisa e levantamento de dados, sempre com foco na 

ampliação e troca de conhecimento. 

• Planejamento, pesquisa, mapeamento e consolidação de diagnóstico 

social, cultural e ambiental;

• Pesquisa de opinião, pesquisa de imagem com uso de dados          

primários e secundários;

• Georreferenciamento e mapeamento territorial;

• Sistematização e banco de dados sociais que facilitem                                    

a leitura territorial;



LINHAS DE ATUAÇÃO DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO

A linha de desenvolvimento comunitário está ligada à Via que cria condições 

para o fomento, fortalecimento e/ou melhoraria de práticas comunitárias. 

Tomando por base as vocações, potencialidades e valores próprios de cada 

localidade (comunidade), esta linha de ação da Via Comunitária tem como 

ações estratégicas:

• O trabalho com grupos vulneráveis (jovens; negros; mulheres; idosos; 

povos tradicionais);

• Capacitação de lideranças comunitárias para o pleno desenvolvimento das 

suas funções como stakeholders;

• Fomentar, diversificar e fortalecer iniciativas de geração de emprego e 

renda alinhadas às vocações das comunidades;

• Formação e Capacitação em  gestão de projetos sociais e               

culturais, políticas públicas, plano de comunicação,                                      

entre outros;

• Desenvolvimento de projetos e programas sob                                           

demanda da organização de acordo com cada                                       

território a ser trabalhado.



LINHAS DE ATUAÇÃO

• Fomento, fortalecimento e gestão de programas, projetos, ações e 

atividades sociais, ambientais e culturais de impacto sustentáveis;

• Medidas de mitigação e compensação dos impactos eventualmente 

causados; 

• Política de  comunicação comunitária para consulta,                           

informação e formação das comunidades e organizações                            

da área influência; 

• Implantação de Sistemas Participativo de PMA                                

(Planejamento, Monitoria e Avaliação);

• Elaboração e edição de Relatórios                                                                          

de Sustentabilidade.

RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL

Saber e prática que orientam nossos clientes  em 

diretrizes coerentes à cultura organizacional e alinhados 

aos principais padrões de desempenho e políticas 

adotadas por instituições nacionais e multilaterais é o 

ponto central desta linha de atuação. Como resultados 

estão o valor agregado às marcas, retorno de imagem 

positiva, construção de relacionamento baseado na 

confiança e transparência, construção de embaixadores 

da marca e, consequentemente o fortalecimento da 

imagem destas companhias em suas respectivas 

posições de mercado em função do protagonismo e 

resultados na área social.



LINHAS DE ATUAÇÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA AO SETOR PÚBLICO

A implantação e gestão de metodologias participativas, a articulação 

institucional com movimentos sociais, setores populares, lideranças 

comunitárias, associações e comunidades tradicionais, assim como o aporte 

dado ao processo de comunicação tem sido uma exigência dos principais 

fundos e agências de cooperação (BID, Bird, Unesco etc.). Nesta linha, as 

políticas públicas, em sua grande maioria, requerem a interface direta com 

setores da sociedade civil.  A Via Comunidade têm expertise em atender as 

seguintes demandas do setor:  

• Planejamento, monitoria, avaliação e execução de Planos e Políticas de 

Comunicação e Mobilização Comunitária;

• Ações de  mediação de conflito e melhoria em relacionamento           

comunitário e institucional;  

• Estudos e pesquisas (sociais e culturais);

• Criação e uso de metodologias participativas para esferas                 

públicas de diálogo (audiências, fóruns, comitês,                                  

reuniões, assembleias);
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C A S E S D E  S U C E S S O

V I A  C O M U N I D A D E



JUAZEIRO - BA
PROJETOS/PAC – LEI 7.709/2007

PROJETO

PAC / Intervenções em Favelas

• Projeto Socioambiental Intervenções em Favelas

• Projeto Serviços Urbanos de Água e Esgoto

PAC / Saneamento Integrado

PERÍODO 2008 a 2010

ABRANGÊNCIA Juazeiro

OBJETIVO Contribuir para o desenvolvimento social das 
comunidades envolvidas através da implementação de ações 
voltadas para educação sanitária e ambiental, mobilização e 
organização comunitária.



PRINCIPAIS AÇÕES E ATIVIDADES

Ampliação do sistema de 
esgotamento sanitário em mais de 

20 COMUNIDADES de Juazeiro

Mais de
17 MIL FAMÍLIAS
beneficiadas!

Eixo de Mobilização Comunitária

• Visitas Domiciliares

• Reunião comunitária para a formação da CAO – Comissão de Acompanhamento de Obra

• Oficinas Temáticas

• Capacitação em Associativismo

Educação Sanitária e Ambiental

• Oficinas Temáticas

• Capacitação de Agentes Multiplicadores em Educação Ambiental e Sanitária

• Realização da atividade “Construindo o Conhecimento nas Escolas”

Eixo de Geração de Emprego e Renda

• Reunião com Núcleo Técnico da Prefeitura e Construtora

• Acompanhamento das frentes de trabalho da construtora

• Realização de cursos de aperfeiçoamento profissional 

• Realização de reuniões para o estabelecimento de parcerias



RLAM – REFINARIA LANDULPHO ALVES 
DE MATARIPE - BA

PROJETO

Relacionamento Comunitário

PERÍODO 2013 - 2018

ABRANGÊNCIA São Francisco do Conde; Candeias; Madre de Deus; Santo Amaro da 

Purificação; Catu (Recôncavo Baiano).

OBJETIVO Desenvolver e realizar a comunicação externa e trabalho de relacionamento 

comunitário, o monitoramento e diagnóstico do contexto da região e seus fatores de 

influência (sociais, econômicos, culturais, políticos, geográficos, etc.),  a gestão de crises 

com grupos de interesse, mediação de relacionamentos com poder público, 

comunidades, empresas e lideranças, com ênfase nas ações e programas da Petrobras 

ativos no período como Programa Conviver, Agenda 21, Programa IPC – Integração 

Petrobras Comunidade, Programa de Visitas Institucionais,  Fóruns integrados de 

relacionamentos, Comitê Comunitário com lideranças, associações, entidades. 

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 e comunidade. 



PRINCIPAIS AÇÕES E ATIVIDADES

• Reposicionamento da RLAM junto à comunidade, lideranças comunitárias, associações e 
poder público;

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

• Mediação de conflitos e gestão de crises;

• 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;

• Criação e Gestão de redes sociais com lideranças comunitárias;

• Mais de 800 atendimentos diretos à comunidade.

4 MUNICÍPIOS 
DIRETAMENTE ENVOLVIDOSAPROVAÇÃO DE

5 PROJETOS
ESTRUTURANTES DAS 

COMUNIDADES NO IPC 2014 40 PROJETOS
SOCIOAMBIENTAIS JUNTO 
AS COMUNIDADES

MAIS DE

2.000 CONTATOS
CONSOLIDADOS EM REDE MAIS DE

70 AÇÕES
AÇÕES DE ACOMPANHAMENTOS 
AO PROGRAMA DE CRIANÇA57 COMITÊS 

COMUNITÁRIOS 
CONSTITUÍDOS E ATIVOS



EL PASO

PROJETO

El Paso com Dendê/Baixo Sul da Cultura Popular

PERÍODO 2009 - 2010

ABRANGÊNCIA Cairu; Camamu; Igrapiúna; Ituberá; Maraú; 
Nilo Peçanha; Taperoá; Valença.

OBJETIVO Promover uma progressão gradativa da 
visibilidade da marca El Paso, agregando valor à mesma, em 
consonância com os interesses estratégicos da empresa 
junto a estes públicos, investir na cultura local e no 
fortalecimento das tradições da região do Baixo-sul. 



PRINCIPAIS AÇÕES E ATIVIDADES

• Diagnóstico Social e Diagnóstico de Imagem

Eixo Informativo

• Criação e Manutenção de Hotsite;

• Edição de publicação do informativo bimensal El Paso 
com Dendê;

• KIT Promocional;

• Gibis Interativos.

Eixo Ambiental

• Reconhecimento da El Paso (Prêmio das melhores 
práticas locais);

• Formação de Multiplicadores de Educação Ambiental;

• Programa Saúde no Mangue e no Mar.

Eixo Social

• Projeto Baixo da Cultura Popular: Oficinas de 
artesanato, artes cênicas e música, com mais de 800 
artistas da região, em 1.200 horas de atividades de 
qualificação profissional;

• Organização dos Cortejos e Feira Social itinerantes nos 
municípios;

• Fomento e viabilização das Festas Populares na 
região.

8 MUNICÍPIOS 
DO BAIXO SUL DA BAHIA 
ABRANGIDOS

160 MARISQUEIRAS
ENVOLVIDAS DIRETAMENTE

34 COMUNIDADES
ENVOLVIDAS DIRETAMENTE

CONTRATAÇÃO DE

80% DA MÃO DE 
OBRA LOCAL 800 ARTISTAS

DA REGIÃO ARTICULADOS

230 PROFESSORES
E MAIS DE 500 ALUNOS

DA REDE PÚBICA ENVOLVIDOS



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.



elainehazin
CEO

+ 55 71 3505 0000 | 991 279 155

Rua Alagoinhas, 303
Rio Vermelho - Salvador - Ba. | CEP 41940-620
+55 71 3505 0008  |  999 580 088

www.viapress.com.br
contato@viapress.com.br

viapresscomunicacao
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