
 

 

Cadastro de empresas na seção de “Vendas e Serviços” do site 
ViaCircular.com.br 

Para fazer parte da seção de vendas e serviço do site, com marketing gratuito

É importante informar um contato da empresa que tem interesse em adquirir um espaço 
no site. Esse espaço será apresentado na forma da figura abaixo, na seção “Vendas e 
Serviços” em ordem alfabética. 

, é 
preciso completar algumas questões abaixo. O site ViaCircular é um portal de informações dos 
sistemas de transporte coletivo, contendo dados técnicos e informativos desde a fabricação do 
ônibus até a operação. O foco principal é nas relações de frota, passando pelos dados de 
chassis, carrocerias, termos técnicos, apresentação dos sistemas de transportes das cidades 
até informações e detalhes do ônibus. 

 
São necessários os dados a seguir: 

1) Descrição dos produtos e serviços, ou ramo, texto breve, de até 1 parágrafo, como limite 
máximo na ilustração acima; 

2) Enviar um logo/logotipo da empresa em formato de imagem em anexo ao email (jpg, gif, 
png, etc.) – não precisa ser em alta qualidade; 

3) Completar os dados abaixo: 

Razão Social: 
CNPJ: 
Telefone: 
Site: 
Redes sociais: 
Email: 
Localização: [  ] Física  [  ] Internet  [  ] Ambos 
Endereço: 
Bairro: 
Cidade/UF: 
CEP: 
Atuação no BRASIL: 
[  ] Região Sul   [  ] Região Sudeste [  ] Região Centro-Oeste 
[  ] Região Nordeste  [  ] Região Norte [  ] Todo o Brasil (todas anteriores) 

 
O ViaCircular não é responsável por nenhuma negociação entre empresas para esta 

seção do site e é importante deixar um contato de referência para que possamos entrar em 
contato, ou que precise fazer alterações no anúncio. A empresa pode também ser requisitada 
para passar valores de produtos e serviços para publicação em alguma eventual matéria ou 
seção do site, assim a empresa acaba aparecendo mais uma vez como referência para valores 
em cálculos de custos e manutenção. 

Qualquer dúvida ou esclarecimento entrar em contato com César Mattos pelo e-mail 
cesar@viacircular.com.br ou fone (47) 9 8875-5090 (Whatsapp). 
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