
PONTE AÉREA
Gestão de Projetos, Eventos e Live Marketing

Direção de  Eventos, Criação de Eventos, Projetos em Arquitetura, Projetos MICE e LIVE MKT, Projetos 
Audiovisuais e Podcasts.



Sobre a Ponte Aéreas ( RM e ADABLIU)

A Ponte Aérea é a soma de dois perfis de atuação no mercado de eventos: a ADABLIU EVENTOS & 

AÇÕES ESPECIAIS e a RONALDO MACIOTTI PRODUÇÕES, sendo as empresas lideradas por Wladimir 

Duarte (28 anos de mercado) e Ronaldo Maciotti (30 anos de mercado).

Dois diretores de produção que se associaram para atender ao mercado de eventos no Brasil, em 

especial São Paulo e Rio de Janeiro, trazendo a oportunidade ao contratante de unir dois players 

atuantes do segmento MICE e Live Marketing. Ambos com residências nas cidades citadas, o que é um 

grande diferencial a dupla.

Experiência de sobra, aliada a competência que marca a carreira de ambos os produtores.



portfólio



Alguns 
destaques das 

carreiras 

Produção geral e coordenação do Pavilhão Italiano de Máquinas 36 
expositores e do Pavilhão de Cerâmicas 30 expositores para o Instituto 
Italiano de Comércio Exterior – ExpoRevestir - Ronaldo
 
Produção geral e coordenação para a Unilever dos stands das marcas no 
congresso Latino Americano de Nutrição – Costão do Santinho - Ronaldo 

 
Produção geral e coordenação para a CMS do Congresso Business 
Revolution 30 stands + 04 plenárias - 19/20 - Ronaldo
 
Produção geral e coordenação de montagem do sorteio da Copa das 
confederações – Anhembi-SP 22 Stands Patrocinadores, 80 salas FIFA, 06 
plenárias + Sambódromo - Ronaldo

Produtor Executivo FORTNITE - BGS (Agência Oito) - Contratação, 
avaliação de projeto, orçamento, execução, manejo de fornecedores.

Coordenador Técnico e Artístico FLIP - Coordenou montagem técnica e 
Produção Artística da Festa Literária de Paraty de 2005 a 2009.

Sócio na AW Comunicação - Atendimento de Médicos Sem Fronteiras, 
Fagga Eventos, Unicef e outros.

Produtor Executivo (Master) - Fator X 2020 - Contratação, avaliação de 
projeto, orçamento, execução, manejo de fornecedores.

Copa do Mund Interativa FIFA 2014 - Produção Local com a On Live Eventos 
para a Circo de Bakuza (Canadá) atendendo diretamente a FIFA.

-



Entregas (jobs)



Entregas (jobs)



Ambos os produtores atenderam as demandas dos jogos:

- Ronaldo atendeu as Arenas de Brasília e Manaus sendo 

responsável pela recepção da licitação, entendimento 

do briefing e distribuição para as áreas competentes. 

- Wladimir atuou pela OMEGA SWISS TIMING, pela RIO 

2016, NBA/ Octagon Brasil, Agogô Mkt. Atuou 

coordenando equipes junto a equipes estrangeiras 

(técnica), finalizando processos de cenografia, e direção 

artística. 

EM AMBOS OS CASOS atuaram com planejamento e 

execução em campo - gerindo e organizando durante os 

jogos.

Entregas (case)



FIWC 2014 - FIFA® 
Produção Local para a FIFA, através da agência franco 
canadense Circo de Bakuza e Onlive Eventos, para a semifinal e 
final do FIWC 2014 Brasil transmissão 159 países..

IMAGINE CUP EGYPT
Na Imagine CUP 2009 realizada na cidade do Cairo | Egito – 
Imagine Cup é uma competição anual patrocinada e realizada 
pela Microsoft Corp.



Ponte Aérea
O que a dupla de Diretores de Produção oferece ao 

mercado é a oportunidade única de se contratar 

dois profissionais, além da equipe que atua em 

conjunto, de alto calibre que impreterivelmente por 

agenda, ou custo, não estariam no mesmo projeto. 

A associação de Wladimir e Ronaldo é a certeza de 

entrega e possibilidade de um staff de produção mais 

alinhado com perfil de atendimento e perfil técnico, 

um staff comprometido com a entrega, cartilha 

básica dos dois profissionais aqui citados, por isso 

vale a pena a Ponte Aérea proposta, pois não só o 

custo está em questão e sim a entrega e qualidade. 

E isso ambos de tem de sobra, assim como Rio e 

São Paulo que tem de sobra qualidades 

indiscutíveis como as maiores cidades do Brasil. 
wladimir duarte & ronaldo maciotti



Contato

Ronaldo Maciotti
(11) 99443-9715 (whatsapp/telegram)
ronaldo@ronaldomaciotti.com.br 
www.ronaldomaciotti.com.br  
https://www.linkedin.com/in/ronaldo-maciotti-eventos

Wladimir Duarte
(21) 99846-1713 (whatsapp/telegram)
adabliueventosrj@gmail.com
https://adabliu.wixsite.com/adabliueventos
https://www.linkedin.com/in/wladuarte/
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