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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 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! 

Acreditamos que é por meio da arte que somos afetados e 
mobilizados para que novas realidades possam ser criadas. 
Somos apaixonados pelas possibilidades de transformação 
que a arte e a cultura possibilitam. Para transformar é 
preciso destruir paradigmas.
 
Proporcionamos experiências socioculturais, acessíveis aos mais 
diversos tipos de público. Nos empenhamos para a construção 
de um mundo menos excludente, mais diverso, que prima pela 
sustentabilidade e que valoriza a diversidade cultural.
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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.

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 para 
artistas e grupos dos diversos segmentos culturais.



a wb no
 espírito santo
Em 13 anos, já foram 700 espetáculos de caráter cultural pelo 
estado com mais de 1 milhão de espectadores, envolvendo 
manifestações das artes cênicas, musical e audiovisual.

É  relevante  destacar  a inda 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 local 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
13 anos
700 espetáculos
3.000 sessões
9 projetos de circulação nacional
20 municípios capixabas
+70 cidades pelo Brasil
+20 estados
+ 1 milhão de espectadores



espetáculos
 produzidos
pela wb no  
 espírito santo
      - produção local -



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 
- montagens idealizadas e 
realizadas pela wb - 
ES EM CENA É uma 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 6.000 pessoas.

E O VENTO VAI LEVANDO TUDO EMBORA Foi um 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 que encarna uma 
versão brasileira da princesa dos contos de fadas. Sebastiana vem a público fazer uma 
revelação: ela é ninguém menos que a verdadeira Branca de Neve, imortalizada por Walt 
Disney, e vai contar em detalhes como o cineasta americano fez dela a maior princesa de 
todos os tempos. O espetáculo excursionou por 17 cidades brasileiras e ainda fez temporada 
de 06 semanas em São Paulo.



ES em Cena

E o vento vai 
levando tudo

 embora
Deu a louca

na Branca



O ÚLTIMO CAPÍTULO Em um tempo em que não há celular nem internet, resta a Berenice e 
Dagoberto conversar! Sem saber o final do folhetim que acompanha, o casal vai descobre 
que a vida a dois é, propriamente, uma grande novela! “O Último Capítulo” é uma 
homenagem a paixão brasileira pelas telenovelas. Estrelando Mariana Xavier e Paulo 
Mathias Jr., a peça percorreu 16 estados brasileiros, 27 cidades e realizou 145 sessões.

ATRAVÉS DA IRIS  O 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 e a estreia abriu as 
comemorações dos seus 90 anos de idade. Esse projeto, estruturado pela WB, estreou em 
setembro de 2018 e já esteve em diversas cidades do país. 

A GELADEIRA MÁGICA Com texto inédito de Murilo Góes e Eneidis Ribeiro, “A Geladeira 
Mágica” leva para o palco, de forma lúdica, uma discussão leve e divertida sobre 
alimentação saudável. Esta é a primeira peça da Quebra-Cabeça Cia de Teatro, criada pela 
WB Produções, com o objetivo de levar ao público infantil produções que não subestimem a 
inteligência da criança e incentivem o seu desenvolvimento criativo e imaginativo, 
permitindo, assim, que o prazer pelo teatro cresça dentro dos pequenos desde cedo. 



O último 
capítulo Através da Iris

A geladeira 
mágica



RUBEM BRAGA: A VIDA EM VOZ ALTA  É um espetáculo delicado, que traz para o 
palco o maior cronista brasileiro, Rubem Braga, interpretado pelo ator capixaba José 
Augusto Loureiro. O projeto é uma idealização da WB Produções em parceria com a 
companhia de teatro Folgazões (ES). Entre música e poesia, o público mergulha no 
universo poético do Velho Braga, e voa com ele, o Sabiá, por memórias e histórias.

MISERY: LOUCA OBSESSÃO  Após sofrer um grave acidente de carro, o famoso 
escritor Paul Sheldon, conhecido pela série de best-seller sobre a personagem Misery 
Chastain, é resgatado pela enfermeira aposentada Annie Wilkes. Autointitulada a fã 
número um do autor, Annie se revolta com o desfecho trágico da personagem Misery 
descoberto em um manuscrito de Sheldon e o submete a uma série de torturas e 
ameaças. O texto de Stephen King já foi montado em dez países do mundo, incluindo 
uma temporada na Broadway e nos cinemas levou o primeiro Oscar de Melhor Atriz 
para um filme de suspense. A montagem brasileira produzida pela WB tem sua 
estreia prevista para 2020.

ANTES DO ANO QUE VEM  Tem como pano de fundo uma das datas mais simbólicas do 
calendário mundial. Se o Ano Novo para alguns é uma comemoração festiva e alegre, 
para outros pode também representar um momento de angústia por tudo que já foi 
sonhado, mas não se realizou. A produção da WB, estrelando Mariana Xavier, com 
direção de Lázaro Ramos e Ana Paula Bouzas, estreia em 2020.



Rubem Braga: 
a vida em 

voz alta
Misery: 

louca obsessão
Antes do 

ano que vem



clientes 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



Rua Fortunato Ramos, 30, Ed. Cima Center, sala 103
Praia do Canto, Vitória - ES - CEP 29.056-020

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

wbproducoes.com

producoeswb @wb_producoes wbproducoes


