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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. 

Eventos



50
formatos
diferentes
de eventos



Somos uma via que conecta vários caminhos e 
pessoas diferentes. Estamos antenados com o 
mundo, somos construídos por pessoas que têm o 
desejo de transformar, comprometidos em gerar
experiências inesquecíveis. Exemplo disso, é o 
trabalho que desenvolvemos com os 5 
equipamentos culturais da Prefeitura de Salvador 
(Cidade da Música, Casa do Carnaval, Casa do Rio 
Vermelho, Espaço Carybe das Artes, Espaço Pierre Verger 
da Fotografia Baiana). Através de uma concorrência
pública, a Via Press é responsável por esse
contrato que inclui a contratação de toda equipe
(mais de 100 colaboradores), criação e realização
de toda a estratégia de gestão, comunicação, 
marketing, mídias digitais e captação de recursos
para esses espaços. 

SOMOS
360°
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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.



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

elainehazin
CEO

+ 55 71 3505 0000 | 991 279 155

http://www.viapress.com.br
mailto:contato@viapress.com.br

