
APERTE 
O PLAY
Conheça o mais completo 
curso online interativo de 
Branding 



O CONTEÚDO MAIS COMPLETO
PARA FAZER SUA MARCA 

ACONTECER 
A TroianoBranding reuniu seus mais de 27 anos de experiência em gestão 
de marcas para trazer o curso que há 11 anos acontece de forma presencial 
em novo formato, agora online e interativo.

O curso é para gestores de marcas de todos os segmentos e tamanhos, e 
principalmente para quem é curioso, para quem é apaixonado por 
negócios, para quem arrisca tudo para empreender e quer fazer isso 
construindo sua marca de forma correta e inteligente.

Queremos ser aliados, e dar o conteúdo necessário para transformações 
positivas, que precisam, mais do que nunca, de decisões assertivas e 
execuções que funcionem.

Nós acreditamos que Branding é uma suprema ferramenta de negócios. E 
vamos preparar você para fazer a diferença na história da sua marca.
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MEXA-SE. TOME A DIANTEIRA. 
SEJA A ATITUDE QUE FAZ ACONTECER. 
ABRA OS CAMINHOS DO SUCESSO. 



PÚBLICO ALVO
DO CURSO
Para pessoas curiosas, que querem aprender mais sobre como gerenciar 
marcas e construir negócios de sucesso. Algumas áreas que podem se 
beneficiar:

- Marketing
- Comunicação (criação, mídia, planejamento)
- Gestão e Administração 
- Pesquisa de mercado e consumo
- Designers

METODOLOGIA

CURSO 100% ONLINE.
As aulas serão disponibilizadas através da plataforma Hotmart, e 
ficarão à sua disposição para assistir onde e quando quiser por 12 
meses.

MIX DE AULAS GRAVADAS E AULAS AO VIVO. 
Ao longo de 12 meses você terá acesso a 60 aulas que pode assistir 
quando quiser e ainda 12 sessões ao vivo com Jaime Troiano e Cecilia 
Russo Troiano.

As aulas:
- Combinam uma visão conceitual com aplicações práticas na gestão 

de marcas
- Utilizam cases, estimulando a discussão online
- Material extra amplo e atual, além de leituras e referências de apoio.
- Aulas ministradas pelos professores titulares, Jaime Troiano e Cecília 

Russo Troiano e uma equipe de professores convidados. 

ESTRUTURA 

São 60 aulas divididas em 9 módulos, 100% online + 12 sessões 
interativas ao vivo.



MÓDULOS

I Uma Introdução ao Branding

No primeiro módulo do curso iremos explorar as definições 
de marca e Branding, além dos conceitos básicos da 
disciplina. Falaremos sobre Branding em empresas B2C e 
B2B e também uma aula especial sobre Personal Branding. 

II Pesquisa Branding

Exploraremos o universo da pesquisa e sua importância 
para construção de estratégias de marcas mais sólidas. 
Afinal, para falar de marca é preciso conhecer de gente. 
Iremos discutir técnicas de pesquisa qualitativa, 
quantitativa e novas abordagens, incluindo neurociência 
aplicada ao marketing.

III Multiplicando o poder da marca

O módulo fala sobre extensão de marca, abordando as 
armadilhas, as oportunidades e as melhores práticas para 
marcas que querem expandir seus negócios para áreas 
além das suas fronteiras originais.



MÓDULOS

IV Posicionamento

Neste módulo iremos entender desafios do posicionamento 
de marca, e desmistificar conceitos que se confundem 
quando o assunto é posicionar marcas. Além disso, vamos 
abordar técnicas usadas para construção de 
posicionamentos de marca eficientes.

V Arquitetura de marca

Abordaremos a importância de uma arquitetura de marca 
bem planejada, com bons e maus exemplos. Discutiremos 
os principais  modelos de arquitetura existentes e prós e 
contras de cada caminho.

VI Sinais da marca: naming e design

Marcas são experiências sensorias e a ativação correta 
dos 5 sentidos é fundamental.  Nesse módulo, vamos 
explorar os sinais que uma marca pode (e deve) deixar 
para o consumidor.



MÓDULOS

VII Comunicação e expressões da marca

As estratégias das marcas são fundamentais mas elas 
precisam sair do papel e ganhar vida através da 
comunicação. Neste módulo abordaremos as diversas faces 
da boa comunicação de marca. 

VIII Avaliação econômica de marca

Marca é um ativo intangível de uma organização, e tem 
valor econômico. Neste módulos vamos conhecer formas 
de calcular esse valor, e como esse é um tema muito 
importante para o Branding, mesmo que poucas vezes 
seja lembrado.

IX Propósito

Marcas sem Propósito são marcas sem alma. No último 
módulo do curso, discutimos a importância suprema de 
um Propósito na construção de marcas fortes, além de 
esclarecermos algumas confusões sobre o assunto. 
Mostramos na prática nossa metodologia exclusiva de 
escavação de Propósito, exemplificada com diversos 
cases.



PROFESSORES
Titulares

Cecilia Russo Troiano
Psicóloga Clínica pela PUC-SP.
Mestre em Women ́s, Gender and Sexuality Studies - Georgia State
University, Atlanta, USA.
Diretora da TroianoBranding, empresa que se dedica à gestão de 
marcas e comportamento do consumidor.

Autora de 3 livros dedicados às mulheres: Vida de Equilibrista: dores e 
delícias da mãe que trabalha, (2007, Editora Cultrix), Aprendiz de 
Equilibrista: como ensinar os filhos a conciliar família e carreira, (2011, 
Editora Évora), Garotas Equilibristas: o projeto de felicidade das 
mulheres que estão chegando ao mercado de trabalho. (2017, Pólen 
Livros) e colunista regular em veículos como: Revista Pais e Filhos, 
Palestrante em eventos empresariais e de negócios. Casada e mãe de 
2 filhos, considera-se também uma equilibrista apaixonada pelo que 
faz.

Jaime Troiano
Formado em Engenharia Química pela FEI e em Sociologia pela USP,
Jaime fundou e comanda há 26 anos a TroianoBranding, a primeira
empresa brasileira dedicada integralmente à gestão de marcas.

Tem um programa semanal na Rádio CBN, junto com Cecília Russo
Troiano e Milton Jung. Tem também uma coluna quinzenal no portal
Mundo do Marketing, sobre Brand Insights, além de inúmeras
participações nas páginas do jornal Meio & Mensagem, na revista da
HSM e também como palestrante em vários eventos organizados por
esses dois veículos.

Ganhador do Prêmio Caboré, conferido pelo Meio & Mensagem. Um
dos membros do Hall da Fama dos Profissionais de Marketing no
Brasil. Autor dos livros “As marcas no divã: uma análise de
consumidores e criação de valor” (Editora Globo, 2009) e
“BRANDINTELLIGENCE: construindo marcas que fortalecem empresas
e movimentam a economia” (Ed. Estação das Letras e Cores, 2017)
com prefácio de Flávio Rocha, Presidente da Riachuelo. Co-autor do
livro “Sua marca vai ser um sucesso” (TroianoEditora) e também co-
autor também do livro A História do Marketing no Brasil (ESPM).
Lançará neste ano, em co-autoria com Cecília Russo Troiano o livro
“Qual é o seu Propósito – a energia que movimenta pessoas, marcas
e organizações no século 21” (Ed. CLA).



PROFESSORES
Convidados

Sophia Yanik



INVESTIMENTO

Valor do curso completo: R$ 960,00

Esse valor inclui:
• Acesso a plataforma Hotmart, contendo 60 aulas em formato de 

vídeo. 
• Acesso a encontro mensal de 1h com professores titulares para troca 

de ideias, durante 12 meses. 

Para acessar a página de 
compra do curso, e ao módulo 
gratuito aponte seu celular 
para o QR CODE

TROIANOBRANDING
Rua Ferreira de Araújo, 202 – Pinheiros

São Paulo – SP
Fone: 11 4688 1555


