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QUEMSomos



A G3 Comunicação, uma agência com 24 anos de 
história sob a direção de Marcelo Godoy, opera nos 
principais centros de comunicação do país e conta 
com uma equipe capacitada e interdisciplinar para 
trazer soluções criativas e resultados concretos 
em todas as áreas da comunicação.
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CONHEÇA O NOSSO

Trabalho



CLIENTES

1Conselho da Justiça Federal

F i s i o t e r a p e u t a  D e r m a t o  F u n c i o n a l  e  T e r a p e u t a  C a p i l a r
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Publicidade



Esse é o DNA da G3 Comunicação. Trabalhamos 
no atendimento, planejamento, criação, produção, 
compra de espaços em veículos de mídia e execução 
de campanhas publicitárias on e off line baseados 
em técnicas inovadoras e atuais, de acordo com o 
segmento de mercado de cada cliente.

PUBLICIDADE
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MARKETING 

digital



Soluções personalizadas para cada cliente com 
planejamento, execução de campanhas, mapeamentos, 
criação de conceitos criativos e gestão de conteúdo 
para inbound marketing. Possuímos uma equipe 
capacitada e certificada para obter os resultados mais 
efetivos a curto, médio e longo prazo.

MARKETING DIGITAL 
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Broadcast  
RÁDIO E TV



G3COMUNICACAO

Com uma vasta experiência do fundador da agência, 
atuamos no desenvolvimento de projetos técnicos e 
operacionais em Broadcast tanto para web como via 
satélite, levando marcas ainda para mais longe com 
audiência de qualidade e segmentada.

BROADCAST
RÁDIO E TV
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Jornalismo



Contamos com uma equipe de jornalistas experientes 
que trabalham com criação de releases, entrevistas, 
assessoria de imprensa, coberturas de eventos, geração 
de conteúdo on e off line.

JORNALISMO
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LIVEMarketing



Ações personalizadas que proporcionam interlocução 
viva e ativa entre clientes e marcas, por meio de 
experiências sensoriais, gerando engajamento e 
aproximação do público com a empresa. 

LIVE MARKETING
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Branding



Conjunto de ações de administração da marca para 
comunicar os valores da empresa para clientes 
e mercado, gerando relevância para o público e 
se tornando fator fundamental nas decisões de 
consumo e escolha da marca.

BRANDING 
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PROJETOSEspeciais



São soluções estratégicas e personalizadas para 
cada tipo de desafio, com foco em resultados, prazo 
e orçamento de cada cliente.

PROJETOS ESPECIAIS
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EQUIPE

Dedicada



Levamos a estrutura de uma agência para dentro da 
sua empresa, agilizando o processo de atendimento 
e execução de ações de comunicação. Sempre com 
foco nos resultados e na personalização para cada 
cliente e segmento de mercado.

EQUIPE DEDICADA

TM

G3COMUNICACAO



Aplicativos



Desenvolvimento de plataformas para mobile 
que criam mais proximidade entre marca e 
clientes, facilitando e agilizando o contato de 
forma rápida e intuitiva.

APLICATIVOS
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