






















FORMATO DE CO-CRIAÇÃO

PRESENCIAL OU ONLINE





• Traduz o código genético da empresa, aquilo que irá identificá-la e diferenciá-la.

• Mapeia-se todos os elementos que a marca irá transmitir e orienta todas as ações 

que a marca assina.

• Sua estrutura consolida o embasamento do trabalho de branding, direciona o 

norte da marca e formata um storytelling coerente e consistente.

• É uma dinâmica de co-criação conduzido pela criadora do método (podendo ser 

presencial ou online).

Obs. No presencial o tempo é de 6 horas, num dia de imersão e, no online, é de 3

encontros de 2 horas. A dinâmica do processo, a interatividade e a colaboração    

levam ambos os formatos para o mesmo resultado.



• Consolidação do DNA da Marca com a presença dos principais gestores da empresa, 

de forma a mapear todos os elementos que traduzam o código genético da marca.

• Características como posicionamento, vocação, essência, proposta de valor e 

propósito da marca são identificados.

• O foco é na satisfação dos públicos de interesse, a começar pelos colaboradores 

e em resultados.

• Inclui formatação em ppt e texto Manifesto.

• Valores definidos conforme necessidade da empresa.



















https://www.youtube.com/watch?v=JspQY_w3bSU
https://www.youtube.com/watch?v=JspQY_w3bSU
https://www.youtube.com/watch?v=E_NLhxJTPs0
https://www.youtube.com/watch?v=E_NLhxJTPs0
















 Mestre em Gestão de Negócios pela UFSC – Universidade Federal de Santa 

Catarina com foco em Branding;

 Especialização em Gestão de Imagem de Marcas pela Universidade Nova de 

Lisboa e Complutense de Madri;

 Experiência Internacional em Comunicação de Marketing, atuando há mais de 

30 anos em Agências de Propaganda com clientes das mais diversas áreas a nível 

nacional e internacional;

 Lecionou durante 5 anos no Instituto Superior de Novas Profissões em Lisboa;

Docente nas disciplinas de Gestão do Marketing, Comunicação Empresarial, 

Gestão da Marca Pessoal, Endomarketing, Comportamento do Consumidor, 

Planejamento de Comunicação, Marketing de Relacionamento e Criatividade & 

Inovação. 

 Ministra cursos e palestras  sobre Excelência no Atendimento ao Cliente, 

Comunicação Empresarial e Gestão da Marca Pessoal & Inteligência Emocional;



 Realizou trabalhos para: Fecomércio, SEBRAE Nacional, Hospital Unimed 

Joinville, Farmácias Nissei, O Boticário, Centro Europeu, Cooper 

Supermercados, CDL Joinville, Malwee Malhas, DDB – Lisboa, entre outros.

 Mentora e facilitadora de uma metodologia única e diferenciada para criação 

colaborativa de DNA de Marca Empresarial, tendo realizado trabalhos para 

dezenas de empresas. 

 Eleita em 1992 pela Revista Nova como a brasileira de maior sucesso vivendo 

em Portugal;

 Recebeu diversos prêmios e menções honrosas na sua atividade como 

publicitária, professora universitária e poetisa;

 Consultora, Palestrante e escritora com diversos livros e artigos publicados;

 Idealizadora do Blog Repertório Marketing & Talks – www.repertoriotalks.com.br



https://repertoriotalks.com.br/repertorio-de-
videos/dna-de-marca-online-sob-medida/

https://repertoriotalks.com.br/repertorio-de-
videos/o-que-um-proposito-pode-fazer-pelo-seu-
negocio/

https://repertoriotalks.com.br/repertorio-de-
videos/construindo-o-dna-de-marca-para-
direcionar-e-revolucionar-a-empresa/

https://repertoriotalks.com.br/repertorio-de-videos/dna-de-marca-online-sob-medida/
https://repertoriotalks.com.br/repertorio-de-videos/o-que-um-proposito-pode-fazer-pelo-seu-negocio/
https://repertoriotalks.com.br/repertorio-de-videos/construindo-o-dna-de-marca-para-direcionar-e-revolucionar-a-empresa/




EDOIN – Desenvolvimento Pessoal e Profissional Ltda.

Email: elianedoin@gmail.com

Celular e Whatsapp: (41) 99114 7662

Faça uma consulta sem compromisso.


