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Produtora e Editora Brasileira

"Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, 
mas ao tocar uma alma humana seja apenas outra alma humana."

Carl G. Jung



Produtora de Conteúdo
Audiovisual

O GRUPO BAGNARELLI atua no Brasil há 16
anos como Produtora de conteúdo
audiovisual, presente em todas as etapas da
criação, produção executiva e
comercialização de programas de televisão
aberta e fechada, vídeos distribuídos em
VHS e DVD ou exibidos em salas especiais,
conteúdos transmitidos por telefonia móvel,
vídeos disponibilizados na internet, sejam
eles ficcionais, institucionais ou
documentários, de animação ou “live-
action”, comerciais, educativos e musicais.
Nós queremos produzir a sua história!

Publicidade e
Propaganda

Novas mentes brilhantes pensando
somente nos orgânicos 24 horas por
dia, 365 dias do ano! 

Editora de 

Conteúdo 

Impresso 

em mídia 

jornal,
revista,

Literário 

e Científico

Licenciamento de
Marcas e Produtos

O GRUPO BAGNARELLI atua nas
etapas de licenciamento de marcas e
produtos construindo uma aliança
estratégica que envolve a transação
de um acordo dentro de um direito
de uso de certo conhecimento
proprietário, patentes, processo ou
experiência em meios definidos,
incluindo conhecimento comercial e
administrativo assim como
conhecimento técnico.

Nós queremos nos unir ao seu
legado!

Relações Públicas

Eventos 
Corporativos 

e Setoriais

Tecnologia 

e Inovação

Produtora EAD
ensino a distância



A nossa missão

Somos construtores de nossa realidade.

A nossa missão é contar histórias reais, em forma de jornais,
revistas, filmes, livros e produtos, é colaborar para fomentar o
segmento de orgânicos no Brasil, relacionar e engajar o brasileiro
aos orgânicos de modo que o setor se fortaleça e se desenvolva com
apoio da tecnologia e da comunicação. 

Integralidade, Sinceridade, Ética, Cooperação, Reciprocidade,
Compromisso e Coerência, Confiança, Eficiência, Competência,
Responsabilidade Social, Qualidade, Transparência e Alegria.

Quem somos nós nos
orgânicos

O GRUPO BAGNARELLI conta com a atuação de sua sócia Cacau
Bagnarelli em todas as etapas do processo, pessoalmente. A
produtora apenas produz o que acredita baseada em seus valores e
propósitos e o amor e o respeito ao Planeta e ao Ser Humano são o
alicerce no sucesso de cada um de seus empreendimentos até aqui.
É um Complexo de Comunicação 100% nacional.

Presente no futebol brasileiro por 18 anos, oferece gestão de valor e
foco no relacionamento B2B. É o primeiro Grupo de Comunicação
tradicional a destinar desde janeiro de 2018 foco exclusivo e
absoluto para a agricultura orgânica brasileira.

Os nossos valores



Nós construímos a nossa
realidade a partir de grandes 
sonhos comuns 
entre nós e 
nossos clientes

Nossas histórias se
misturam com as
histórias do Brasil



Honrando o
passado,
juntos, nós
construimos
o presente 
e o futuro. 


