
Conectamos 
marcas com 
pessoas 



Valores 
Inovação – ter o espírito de inovar e 

empreender em todos os eventos e 

parcerias dos quais fazemos parte. 

 

Foco no cliente – buscar sempre a 

preferência e a satisfação dos nossos 

clientes e fortalecer o 

relacionamento com eles. 

 

Prudência – medir e analisar os 

riscos de todos os eventos em que 

atuamos, buscando o equilíbrio 

econômico e financeiro do negócio. 

Visão  
Ser a melhor e mais eficiente 

empresa de eventos em todas 

as cidades em que atuamos. 

Missão 
Promover eventos inovadores 

buscando sempre qualidade e 

excelência. 



Empresas Pioneiras é um grupo com mais de 40 

anos de história, que começou com a EPTV  - 

Afiliada Rede Globo e, hoje, soma diversas 

empresas que oferecem uma multiplataforma 

de comunicação nas regiões mais importantes e 

economicamente relevantes do país: Campinas, 

Ribeirão Preto, São Carlos e Sul de Minas. 

Soluções integradas de 
comunicação para sua marca 



Afiliada Rede Globo nas praças de Campinas, Ribeirão Preto, São 
Carlos e Sul de Minas. Mais de 11,9 milhões de telespectadores 
potenciais. 
 
 
O maior portal de notícias do interior de São Paulo. Presente nos 
mercados de Campinas, Ribeirão Preto, São Carlos e Araraquara. 
 
Líder em audiência na categoria de notícias, o G1 é sinônimo de 
informação nas praças de Campinas, Piracicaba, Ribeirão e Franca, 
São Carlos, Araraquara e Sul de Minas. 
 
Programação jornalística 24h por dia, presente em Ribeirão Preto, 
Araraquara e São Carlos, é o 4º veículo mais admirado do mercado 
como produtora de conteúdo. 
 
Presente em Ribeirão Preto, apresenta uma programação 
totalmente diferenciada, sempre lançando tendências no 
mercado fonográfico nacional. Seus programas são irreverente e a 
emissora está sempre acompanhando a velocidade da informação. 

Usamos o poder e a 

estratégia de nossos 

veículos, para 

proporcionar força e 

resultados para  sua 

marca. 



RIBEIRÃO PRETO 

Barretos 

Batatais 

Bebedouro 

Franca 

Jaboticabal 

Ribeirão Preto 

Sertãozinho 

Mercado de atuação 
nacional e estratégico 

SÃO CARLOS 

Araraquara 

Araras 

Leme 

Matão 

Rio Claro 

São Carlos 

S. J. da Boa Vista 

CAMPINAS 

Americana 

Campinas 

Hortolândia 

Indaiatuba 

Limeira 

Piracicaba 

Sumaré 

SUL DE MINAS 

Alfenas 

Itajubá 

Lavras 

Passos 

Poços de Caldas 

Pouso Alegre 

Varginha 

310 
Municípios 

+11MM 
Consumidores 
Potenciais 

+70% 
do consumo do país 
está concentrado no 
interior 



IDEALIZAÇÃO 

AGENCIAMENTO PRODUÇÃO 

ORGANIZAÇÃO 



Amplo 
portfólio 
de eventos 
Com mais de 20 eventos realizados só 
em 2019, a O.A atua como idealizadora, 
agenciadora, produtora e organizadora 
de experiências de marca para 
inúmeros segmentos de mercado. 





RIBEIRÃO PRETO | CAMPINAS 











AGENDA 
Ricardo Amorim Ricardo Amorim 

Christiane Pelajo 
João Dória 



Mario Sergio Cortella 
Arnaldo Jabor 

Business Day 



ENTRETENIMENTO 











Sob medida, 
entrega completa, 
da estrutura até a 
comunicação. 



Elektro 



Comgás 



clientes parceiros 



oaeventos.com.br 

@o.a.eventos  

oaeventosoficial  

O.A. Eventos  
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