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A TroianoBranding, especialista em gestão 

de marcas, e a Inova Consulting, dedicada a 

tendências e inovação, completam 5 anos de sua 

bem-sucedida aliança estratégica e aproveitam 

para somar toda a inquietação e pioneirismo 

de ambas para oferecer o curso de Branding 

na Prática. O curso já está na sua nona edição 

e foi totalmente atualizado e estruturado sobre 

todos os aspectos importantes que envolvem a 

gestão de marcas como ferramenta de negócios. 

O objetivo do curso é oferecer uma imersão nos 

mais atuais conceitos e ferramentas de branding, 

capacitando-os a melhorar sua performance em 

gestão de marcas.

A TroianoBranding completou 25 anos de 

existência, sendo a empresa pioneira no Brasil 

a tratar de gestão de marca. Com um portfólio 

extenso e cases de sucesso nos mais diversos temas 

relacionados à Branding, somos apaixonados 

por marcas e temos muito conhecimento para 

compartilhar sobre o assunto.

A Inova Business School é uma escola de 

negócios que oferece programas executivos que 

foram pensados de forma a desenvolver todas 

as competências (técnicas e comportamentais) 

necessárias para quem deseja atuar em mercados 

altamente competitivos, mas também para quem 

deseja se diferenciar de seus concorrentes através 

da capacidade de pensar e preparar empresas 

e produtos para o futuro. Em outras palavras, 

na Inova Business School passado e presente 

ocupam um papel secundário. Aqui criamos 

orientados pelo e para o futuro. O nosso DNA se 

resume em duas palavras: futuro e Inovação.
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Canvas
Além das aulas presenciais, os alunos terão acesso aos conteúdos do curso através da plataforma 
LMS (Learning Management System) Canvas, o ambiente virtual de aprendizagem da Inova 
Business School. A plataforma Canvas é 100% na nuvem e pode ser acessada por meio de 
computadores (Desktops ou Laptops), tablets ou smartphones. Nela você poderá ter conteúdos 
prévios às aulas, participará de discussões, conferências on-line ao vivo, entre outras. Ou seja, 
com o Canvas você irá se desenvolver ao longo de todo o curso, estando ou não em sala de aula. 

Materiais 
oferecidos 
nas aulas

Estrutura 
da carga 
horária

• Kits digitais para cada módulo: pdf 
das aulas, artigos (papers), vídeos e 
bibliografia.

• O curso oferece para todos os alunos o livro 
Brandintelligence - Construindo marcas 
que fortalecem empresas e movimentam a 
economia, de Jaime Troiano.

• Carga Horária Total: 44 horas/aula: 32 horas 
presenciais (em 8 sessões) e 12 horas em 
atividades adicionais.

Público alvo Metodologia
Destina-se a pessoas das seguintes áreas:
• Marketing
• Comunicação (criação, mídia e 

planejamento)
• Gestão e Administração
• Pesquisa de Mercado e Consumo
• Designers e Webdesigners
• Outros ligados à área do consumo ou 

interessados na área

• Combinação de uma visão conceitual 
com aplicações efetivamente práticas na 
análise e administração de marcas.

• Utilização de cases e atividades de forma 
intensiva, estimulando a discussão entre 
alunos e professores.

• Material didático amplo e atual, incluindo 
os conceitos apresentados no curso além 
de leituras e referências de apoio.

• Aulas ministradas pela equipe de 
diretores da TroianoBranding e 
profissionais convidados.
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Psicóloga formada pela PUC-SP. 
Iniciou sua carreira profissional 
trabalhando em  Consumer 
Insigths. Hoje atua como Diretora 
Geral da TroianoBranding. É autora 
de três livros: “Vida de Equilibrista” 
“Aprendiz de Equilibrista” e 
“Garotas Equilibristas”

Professor da Fia e da Fundação 
Dom Cabral. Autor e co-autor 
de 18 livros sobre marketing, 
comunicação, futuro, tendencias 
e inovação. Orador TedX. Consultor 
de 10 das 50 empresas mais 
inovadoras do mundo e um dos 
50 profissionais que todo mundo 
deve seguir, segundo a Gama 

Formado em Engenharia Química 
pela FEI e em Sociologia pela 
USP, Jaime fundou e comanda 
há 25 anos a TroianoBranding. É 
autor dos livros Marcas no Divã e 
Brandintelligence.

Diretor de Marketing da Tecnisa, 
é professor na ESPM e no INSPER. 
Co-autor de diversos livros sobre 
negócios, internet, e inovação.

Autor do Livro “Personal Branding 
- construindo a sua marca pessoal”, 
é CEO da KeyJump e atua também 
em outras empresas relacionadas 
a estratégia de marca.

Equipe TroianoBranding

Convidados

Professores

Luis Rasquilha Romeo Bussarello Arthur Bender

Cecília Russo Troiano Jaime Troiano
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Temas das Aulas
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O QUE É BRANDING?

PESQUISA EM BRANDING

TENDÊNCIAS E INOVAÇÃO DE MARCA

POSICIONAMENTO E ARQUITETURA DE 
MARCA

SINAIS DA MARCA: NAMING E DESIGN

COMUNICAÇÃO E EXPERIÊNCIA DE MARCA

BRAND VALUATION E PERSONAL BRANDING

PROPÓSITO DE MARCA
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• O que é marca? Suas várias definições.

• Qual seu valor hoje?

• Por que o Branding é responsabilidade 

coletiva?

• Erros e acertos em Branding: cases

• Só quem conhece pessoas constrói 

marcas fortes

• Principais técnicas de pesquisa voltadas 

à gestão de marcas

• Da Etnografia à neurociência, o papel 

de cada ferramenta

• Cases e práticas

Módulos

1 2O QUE É BRANDING? 
06/08 13/08

PESQUISA EM BRANDING

3 4
• Estudos de tendência: sua relevância 

para a gestão de marcas

• Prospectiva e Foresight: ferramentas 

relevantes para mapear future

• Estudo de tendências e a comparação 

com modas e ondas

• Megatendências

• Aplicação prática e cases

• Estudos de tendência: sua relevância 

para a gestão de marcas

• Prospectiva e Foresight: ferramentas 

relevantes para mapear future

• Estudo de tendências e a comparação 

com modas e ondas

• Megatendências

• Aplicação prática e cases

3 4TENDÊNCIAS E INOVAÇÃO DE MARCA
20/08 27/08

TENDÊNCIAS E INOVAÇÃO DE MARCA
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• Conceitos da criação de nomes

• Armadilhas do naming

• Exemplos práticos

• O design como expressão de uma 

narrativa

• Tendências de design

• Cases

• O que é valor econômico de marca?

• Metodologias de cálculo

• Qual seu papel na gestão de marca?

• Marca pessoal: para que serve?

• Como planejar o personal Branding?

• Cases

• As múltiplas faces da comunicação em 

nosso mundo atual

• Erros e acertos

• O valor das Brand experience

• Os 5 sentidos na comunicação

• Cases relevantes

• Limpando a área: o que é Propósito?

• Missão x Visão X Propósito

• Qual o impacto do Propósito em 

negócios?

• Escavar ou criar o Propósito?

• Cases nacionais e internacionais

Módulos

5 65 6SINAIS DA MARCA: NAMING E DESIGN
03/09 10/09

SINAIS DA MARCA: NAMING E DESIGN

5 6BRAND VALUATION E PERSONAL
BRANDING 17/09 24/09

PROPÓSITO DE MARCA
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Valor do curso

Investimento

R$ 3.180,00
• 4 x R$ 795,00

• À vista : 2.703,00

Taxa de inscrição: R$ 
80,00

Cartão de crédito:  no primeiro dia de aula você 
passará todo o valor do curso contratado no seu cartão. 
Parcelamento em 4x. (pagamento recorrente indisponível)

Boletos com vencimento sempre no dia 10: 10/08/19, 
10/09/19, 10/10/19 e 10/11/19. Os boletos serão enviados 
assim que a matrícula for realizada (ficha de inscrição + 
contrato assinado).

Pagamento à vista:  será realizado via boleto bancário, 
com vencimento para 05/08/2019 ou via cartão de débito, 
no primeiro dia de aula.

PagSeguro - o PagSeguro permite pagamento via 
boleto, transferência bancária ou cartão de crédito com 
opções de parcelamento em até 10 vezes, diretamente no 
site da Inova. Consulte!

Formas de pagamento:

1

2

3

4



Contatos da Inova Business School - SP1 Paulista

www.inovabs.com.br
Alameda Santos nº 2441, 9º andar Edifício Bela Santos

Bairro: Jardim Paulista. São Paulo SP (Esquina com Rua Bela Cintra)

 (11) 9 6930-6083 | (11) 4561-0731 | (11) 4561-0738
sp1paulista@inovabs.com.br


