


a vida 
 fica mais
colorida
 com arte



wb produções
Sediada em Vitória (ES), a WB Produções é uma empresa que 
desde 2007 atua nos mais diversos ramos da produção 
cultural no Brasil. Fundada por Wesley Telles e Bruna 
Dornellas, os sócios-diretores possuem formações 
acadêmicas e técnicas voltadas à área que já lhe permitiram 
desenvolver, com grande know-how, diversas experiências no 
segmento de produções culturais. Organização de eventos 
locais no ramo das artes em geral, produção nacional de 
artistas e de espetáculos, criação e execução de intervenções 
culturais em eventos corporativos, idealização e montagem 
de projetos artísticos em leis de incentivo e eventos da área 
são apenas alguns dos trabalhos caracterizadores da 
versatilidade dessa produtora que prioriza eficiência e 
qualidade em tudo o que faz!



é pra rir,
 chorar, se
emocionar
 e se sentir
vivo



missão
Realizar eventos cuja excelência e soluções criativas agreguem 
valor à marca dos patrocinadores e gerem transformação 
sociocultural e que tragam mais alegria e diversão de 
qualidade ao público.

visão
Continuar sendo uma empresa referência em eventos 
culturais, visando o crescimento e a ampliação dos próprios 
projetos teatrais e musicais.projetos teatrais e musicais.

valores
Ética – Transparência – Profissionalismo – Emoção – 
Dedicação – Criatividade – Responsabilidade com a 
comunidade – Diversidade humana e cultural – Atenção e 
cuidado – Acessibilidade.



áreas de
atuação
Veja a seguir algumas áreas de atuação da produtora:

PRODUÇÃO LOCAL DE ESPETÁCULOS teatrais e musicais 
em teatros, ginásios, e praças públicas no ES. 
PROMOÇÃO DE CURSOS, OFICINAS E WORKSHOPS 
relacionados ao saber cultural. 
CRIAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES CULTURAIS 
em eventos corporativos.
ELABORAÇÃO DE TEXTOS E DE ROTEIROS ARTÍSTICOS 
para demandas específicas.
IDEALIZAÇÃO, INSCRIÇÃO E MONTAGEM DE PROJETOS 
ARTÍSTICOS em leis de incentivo e eventos da área. 
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROJETOS submetidos a leis 
de incentivo e editais culturais. 
PRODUÇÃO NACIONAL DE ESPETÁCULOS teatrais e 
musicais. 
ASSESSORIA TÉCNICA, JURÍDICA E DE COMUNICAÇÃO a 
artistas e grupos dos diversos segmentos culturais. 



a wb no
espírito santo
Em 11 anos, já foram 569 espetáculos de caráter cultural pelo 
estado com mais de 617 mil espectadores, envolvendo 
manifestações das artes cênicas, musical e audiovisual. 

É relevante destacar ainda o fomento ao desenvolvimento e à 
produção teatral de grupos capixabas de teatro praticado pela 
WB. 

Cabe, ainda, referenciar alguns artistas de expressão nacional 
que já passaram pela produção da empresa: Bibi Ferreira, 
Glória Menezes, Maria Bethânia, Miguel Falabella, Marieta 
Severo, Lilia Cabral, Mateus Solano, Marcelo Serrado, 
Fernanda Souza, Leandro Hassum, Marco Luque, Paulo 
Gustavo e Whindersson Nunes. 



a wb
em números
11 anos
569 espetáculos 
1.442 sessões
5 projetos de circulação nacional
16 municípios capixabas
+50 cidades pelo Brasil
+20 estados 
+617.000 espectadores

 projetos de circulação nacional



espetáculos
 produzidos
pela wb
 produzidos



Glória Menezes
Ensina me a Viver (2011)

Lilia Cabral
Maria de Caritó (2011)



Maria Bethânia
Bethânia e as Palavras (2012)

Marco Nanini
Pterodátilos (2011)



Antônio Fagundes
Vermelho (2012)

Marieta Severo
Incêndios (2014)



Fernanda Souza
Meu Passado não
me Condena  (2014)

Maurício de Souza
ao Vivo

Mônica Mundi(2014)



Bibi Ferreira
Histórias e Canções  (2014)

Miguel Falabella
O que o Mordomo viu! (2014)



Grupo Galpão
Os Gigantes da Montanha (2015)

Emílio Dantas
Cazuza (2015)



Tárcisio Meira
O Camareiro (2016)

Paulo Gustavo
Minha Mãe é Uma Peça (2017)



Whindersson Nunes
Eita Casei  (2018)

A Barca dos
Corações Partidos

Suassuna - O Alto do
Reino do Sol (2017)





a wb pelo
brasil
ES EM CENA: mostra teatral capixaba itinerante com o objetivo de difundir a cultura do estado do Espírito Santo 
em âmbito nacional. A primeira edição aconteceu entre os anos de 2013 e 2014 e circulou por 5 capitais do país 
(São Luís, Curitiba, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Salvador) e um público estimado em 6000 pessoas. 

E O VENTO VAI LEVANDO TUDO EMBORA: espetáculo teatral livremente inspirado na canção de Renato Russo, 
“Vento no Litoral”. Ao todo, o espetáculo concluiu 58 sessões e excursionou por 14 cidades brasileiras.   
 
DEU A LOUCA NA BRANCA: a peça é um solo da atriz Cacau Protásio. O espetáculo excursionou por 17 cidades 
brasileiras e ainda fez temporada de 06 semanas em São Paulo. 
 
O ÚLTIMO CAPÍTULO: atuação de Mariana Xavier e Paulo Mathias Jr. A peça, desde sua estreia, já viajou por 15 
cidades e possui previsão para mais 50 apresentações em outras cidades no país. 
 
ATRAVÉS DA IRIS: espetáculo retrata o conceito de velhice na contemporaneidade através dos pensamentos de 
Iris Apfel. O monólogo, interpretado por Nathalia Timberg, também celebra a pulsante vitalidade dessa notável 
atriz brasileira que completa 90 anos de idade.  Esse projeto, estruturado pela WB, estreia em setembro de 2018.



clientes wb



diferencial wb
Competência, credibilidade e transparência são conceitos que 
norteiam todos os projetos assinados pela WB. Além disso, a 
responsabilidade social é presença garantida em suas plateias 
durante seus eventos. Acessibilidade em libras e promoções 
solidárias para ajuda a instituições de caridade, bem como 
democratização do acesso a indivíduos de instituições 
beneficentes e escolas da rede pública também são práticas 
comuns na rotina da produtora. 

diferencial wb



é tanta coisa legal,
 que não conseguimos
colocar tudo aqui!



continue acessando
o nosso portfólio

on-line pelo qrcode

ou por meio do site
wbproducoes.com



(27) 3029 - 2765
(27)  99781 - 6230 (Whatsapp)

wbproducoes.com

producoeswb @wb_producoes wb produções


