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Agência Certa é gaúcha, mas sem fronteiras.
Nasceu em 2019, a partir de uma nova proposta
comunicacional integrada e plural.

Nós somos jornalismo puro, aprimorado junto a
um marketing eficiente que traduz o que demais
importante empresas, entidades e organizações

possuem e oferecem para um consumidor
específico, mas diverso.

A comunicação não deve ser moeda de troca,
deve ser construída boas histórias, conteúdos de
qualidade e geração de interesse. Isso é marketing.

https://www.agcerta.com/nossa-agencia


A obrigação de produzir não
deve alienar a paixão de criar!

Demandas são transformadas
em propósito, não em números.



QUEM SOMOS

Jornalistas
Designers
Marqueteiros
Publicitários
Social media



Jornalista graduada e especialista em Marketing em
Agribusiness. Foi repórter da RBS TV para Cruz Alta, Ijuí e
Porto Alegre por quase cinco anos. Na empresa Três Tentos
coordenou a comunicação e o marketing por uma década.

Foi fundadora e editora-chefe da Revista Open e gerenciou
a comunicação da Amisa, do Grupo Coprel - concessionária
Ford, em Panambi, Ijuí e Ibirubá.

Rochele
Richter
Editora de Produção,
Conteúdo e Relacionamento



É fotógrafo profissional e formando de Marketing e
Publicidade. Conduziu projetos de mídia fotográfica
e de gestão empresarial em Ijuí e Cruz Alta.

Atuou como responsável de loja e influenciador de
vendas nas lojas Gang, direcionada ao público
jovem para Cruz Alta e Porto Alegre.

Maurício
Bullé
Editor de Planejamento
e Marketing



Designer Gráfico e Jornalista. Tem passagens pela Rádio
Blau Nunes e Jornal Minuano. Foi apresentador e repórter na
Unicruz TV. Foi repórter da RBS TV, Rádio Gaúcha e G1 - editorias
de Cruz Alta, Passo Fundo e Porto Alegre, em 2018, 2019 e 2021.

É assessor de Comunicação e Imprensa da Prefeitura
de Santa Bárbara do Sul há cinco anos. Em 2015 foi
correspondente jovem da CNBB na Missão Amazônia. 

João
Bóllico
Editor de Produção,
Conteúdo e Relacionamento



O QUE FAZEMOS

IMAGEM
Produção de

audiovisuais, canais

oficiais institucionais,

construção de banco de

imagens e cobertura

fotográfica.

BRANDING 
Gestão da marca: nome,

imagens, ideias, além de

criação de slogans,

símbolos, logotipos e

elementos da

identidade visual 

PLANEJAMENTO
Planejamento e

acompanhamento de

comunicação, além de

gerenciamento de

plataformas digitais.

IMPRENSA
Abastecimento de

conteúdo aos veículos

de comunicação e

atendimento à

imprensa em

diferentes formatos.

EVENTOS
Produção comunicacional

e cerimonial no pré,

durante e pós evento,

envolvendo liturgia,

assessoria e cobertura

completa.



Alguns clientes



Branding | Cases
Estratégia de gestão da marca que
visa torná-la mais reconhecida pelo
seu público e presente no mercado.

O objetivo principal é despertar
interesse, sensações e criação de
conexões, fatores relevantes para a
escolha do indivíduo pela marca ou
assunto no momento de decisão.

https://www.agcerta.com/blog-1


Marketing digital | Cases



Marketing digital | Cases



Desing gráfico
Alguns cases



Desing gráfico



Desing gráfico



Desing gráfico



Desing gráfico



Desing gráfico



Desing gráfico



Vídeo
Dezenas de 
produções



Clique no play, (canto inferior direito)
em qualquer página e confira!

Vídeo
Catálogo
completo
no YouTube

https://www.agcerta.com/producoes


Vídeo
Produções em estúdio
e em locações

https://www.agcerta.com/producoes


Vídeo
Parcerias
para ampliar
a experiência 

https://www.agcerta.com/producoes


Vídeo
Produções comerciais
e institucionais celebrativas

https://www.agcerta.com/producoes


BUSCA PELO ASSERTIVO

Buscamos em tempo real acertar no
gerenciamento digital, na produção e
entrega de conteúdos e, em especial no
tratamento e posicionamento de
marcas com clientes, colaboradores,
fornecedores e público envolvente. 



ESTAMOS COM VOCÊ!

agcerta.com

(55) 9.9708-2412 - Clique no ícone do telefone para conversarmos via WhatsApp!

atendimento@agcerta.com

Santa Bárbara do Sul - RS

             @agcerta
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https://www.agcerta.com/
https://www.facebook.com/agcerta/
https://www.instagram.com/agcerta/
https://www.youtube.com/channel/UC1ZX72dvcUUDOe2gqZ9y2yA?disable_polymer=true
https://api.whatsapp.com/send?phone=5555997082412&text=Ol%C3%A1%2C+Time+Certo.+Preciso+de+ajuda!

