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SOMOS
ESPECIALISTAS

   A C.BRAUN é uma consultoria com larga experiência em Marketing, Branding, Gestão e Inovação. Com uma 
trajetória de mais de 25 anos, focada em inovação e experiências de mercado, que transformam negócios em 
marcas sólidas, desenvolvendo estratégias que geram resultados tangíveis aos clientes. Nossa expertise não está 
somente na criação, tecnologia ou execução, mas no desenvolvimento de ações estratégicas e táticas para 
alcançar os objetivos e resultados do negócio de nossos clientes.

    Isso porque buscamos compreender o que se precisa, o que atende, além de apontar as necessidades de cada 
cliente e avaliar as propostas. Neste contexto, planejamento é essencial, independentemente do porte da empresa 
ou negócio, afinal, é preciso entender os cenários e saber exatamente onde investir os recursos de maneira 
correta para alcançar os melhores resultados. 
 

C.BRAUN - “Transformando Negócios em Marcas de Valor.”



ESTRATÉGIA 
COM
FOCO EM 
RESULTADO

  Entendemos, Planejamos, Inovamos, Criamos e 
Buscamos a Excelência. O resultado será fruto de um 
conjunto de ações que irá fazer com que você, a sua 
empresa ou o seu produto estejam bem posicionados 
para que os seus consumidores os encontrem e que você 
tenha excelentes resultados. 
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SOMOS 
ESPECIALISTAS
EM PESSOAS E 
NEGÓCIOS

   Desenvolvemos nosso trabalho para empresas, 
pessoas, organizações, profissionais liberais, veículos de 
comunicação, agências de publicidade e também para 
todos que buscam vencer no mundo dos negócios, 
melhorando a vida das pessoas através de resultados 
tangíveis 



PODER DE
CONEXÃO 

MARKETING + BRANDING + GESTÃO + INOVAÇÃO + APLICATIVOS + SITES 
COMUNICAÇÃO E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO + MARCA + TV DIGITAL 
GERENCIAMENTO DE MÍDIAS SOCIAIS  + COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL

Melhoramos a vida das pessoas e das organizações 
através das nossas especialidades:
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VEJA COMO FAZEMOS:

TRANSFORMAMOS 
NEGÓCIOS EM 
MARCAS DE 
VALOR



  Realizamos análise do ambiente para entender as necessidades de ações juntos aos seus 
públicos. A partir de pesquisas e do mapeamento, o diagnóstico embasa todo o planejamento de 
marketing e comunicação para a elaboração de plano de ações. 

DIAGNÓSTICO E PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO DE MARKETING

   Através das melhores e mais atuais práticas do Branding, realizamos um trabalho com o objetivo 
de tornar a sua marca mais conhecida, mais desejada, mais competitiva, mais positiva na mente e 
no coração dos seus consumidores. Envolve desde a concepção da marca até as ações 
cotidianas de marketing, gestão, design e comunicação.

BRANDING FOR BUSINESS
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  Elaboramos conteúdo de notícias, newsletters, artigos, comunicados, informativos, jornais, 
revistas e de conteúdos em geral de interesse do cliente para os seus canais de 
comunicação. 

PRODUÇÃO DE CONTEÚDO

 Desenvolvimento e produção de publicações impressas, eletrônicas ou digitais, como 
audiovisuais, documentários, vídeos institucionais, livros, relatórios de responsabilidade social, 
ambiental e corporativos, anuários e edições comemorativas. 

PUBLICAÇÕES EMPRESARIAIS

   Produção de conteúdo, estratégia de mídia, design e gerenciamento dos canais eletrônicos da 
empresa/entidade, como Site Institucional, Facebook, Twitter, Youtube, com foco no resultado 
aplicando as ferramentas do Google Place, Adwords e SEO.

GESTÃO DE REDES SOCIAIS
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    Implementação de sites, baseado em tecnologias PHP e banco de dados MySQL, criação 
de aplicativos para dispositivos móveis e desenvolvimento de sistemas, de forma a 
disponibilizar soluções tecnológicas, agilizar processos, padronizar e qualificar informações 
para maximizar os resultados das organizações. 

DESENVOLVIMENTO DE SITE, APLICATIVOS E SISTEMAS

    Desenvolvimento de identidade visual para empresas e negócios. Criação de logotipos e 
papelaria. Projetos gráficos para publicações, anúncios e internet. Desenvolvimento do visual de 
campanhas, jornais, revistas, livros, panfletos, anúncios, outdoors e demais publicações 
empresariais. 

DESIGN QUE VENDE
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SOMOS ESPECIALISTAS EM GOOGLE ADS E ANALYTICS

REPUTAÇÃO NA INTERNET E ACONSELHAMENTO DIGITAL
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  São as mais importantes e poderosas ferramentas digitas para o vincular uma 
propriedade do Google Analytics à sua conta do Google Ads que entrega uma análise 
de atividades de clientes no seu site ampliando a visão estratégica, condicionando as 
ações a serem realizados para conversão de resultados. 

    Evite que as buscas no Google e as postagens nas redes sociais deponham contra você 
e contra a sua empresa. Não deixe de fechar negócios e alcançar seus objetivos com a sua 
carreira pessoal. A gestão de crise na internet já é uma prática presente nas maiores 
empresas do mundo e tem como base o aconselhamento digital e branding estratégico.



 Construímos planos de ações para relacionamento com os públicos estratégicos da 
organização/empresa, como entidades vinculadas, funcionários, órgãos governamentais, 
imprensa e sociedade em geral. 

RELACIONAMENTO COM PÚBLICOS ESTRATÉGICOS

  Preparação dos profissionais das empresas para o relacionamento com a imprensa, 
traçando estratégias, por meio de treinamento de mídia, com intuito de preparar postura e 
conteúdo em casos de entrevistas individuais e coletivas. 

MEDIA TRAINING

© 2018 C.BRAUN - Branding  I  Todos os Direitos Reservados



    Construimos parcerias com pessoas e 
empresas que buscam a liderança de 
mercado e que entendem o marketing e 
o branding como excelentes ferramentas 
para ampliar seus negócios e aumentar 
seu retorno sobre investimento, atingindo 
os os melhores resultados.  Somos 
responsáveis por grandes campanhas de 
sucesso que trouxeram mais que 
resultados,  transformaram negócios em 
marcas de valor para o mercado.

CLIENTES, MAIOR PATRIMÔNIO

www.cbraun.com.br

/cbraunbranding
@cbraunbranding



+55 51 9936.7778  
+55 51 3326.7778 

contato@cbraun.com.br  

@clairtonbraun

www.cbraun.com.br

/cbraunbranding
@cbraunbranding

     Um profissional com muita credibilidade no mercado com mais de 25 anos 
de experiência como profissional e executivo, trabalhou em empresas do 
Grupo RBS e Grupo Sierra Móveis. Especialista em Marketing, 
Branding, Gestão e Inovação, fundou a C.BRAUN - Branding, uma das mais 
importantes consultorias especializadas na construção e posicionamento de 
marcas pessoais e empresariais do Brasil, com atuação nacional e 
internacional, somando e aumentando ainda mais as suas experiências de 
mercado.

     As consultorias e cases nos quais Clairton Braun já trabalhou e hoje está 
diretamente ligado, são multiplicadores de resultados, usando técnicas que 
unem marketing, branding, relacionamento pessoal, mercados de consumo e 
fechamento de negócios. O profissional também participa como palestrante 
de inúmeros eventos voltados ao seu mercado de atuação e também de 
inovação, no Brasil e exterior.

ceo and founder 
CLAIRTON BRAUN 
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