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Sobre Nós
Somos uma agência especializada em comunicação corporativa integrada. Desenvolvemos estratégias específicas para
os desafios de comunicação de empresas e instituições, com o propósito de traduzir, em experiências e
relacionamentos, a proposta de valor das marcas.

Foco nos objetivos do cliente
Estratégias de comunicação integrada específicas para as necessidades dos clientes, voltadas a gerar engajamento dos públicos-alvo e proteger a imagem e a reputação das
empresas, instituições ou indivíduos que atendemos.

Conexão entre marcas e públicos de relacionamento
Soluções inovadoras de comunicação integrada e de relacionamento para conectar as marcas de nossos clientes a seus públicos de interesse, de forma que seus atributos,
diferenciais e valores sejam corretamente percebidos.

Profissionais qualificados e experientes
Equipe multidisciplinar, com equipe de jornalistas experientes, com passagens em importantes veículos de comunicação do País e do exterior. Esse diferencial facilita tanto o
contato com profissionais-chave das redações, como contribui para definir estratégias eficazes de relacionamento com os profissionais da imprensa.

Serviços e Soluções
PARA QUE NOSSOS CLIENTES DIALOGUEM E SE POSICIONEM FRENTE AOS DIFERENTES PÚBLICOS COM
QUE INTERAGEM, NOSSO PORTFÓLIO DE SERVIÇOS E SOLUÇÕES INCLUI.

RELAÇÕES COM A MÍDIA

MÍDIAS DIGITAIS

RELAÇÕES GOVERNAMENTAIS

GESTÃO DE STAKEHOLDERS

GESTÃO DE CRISES

SUSTENTABILIDADE

PROJETOS ESPECIAIS

RELAÇÕES COM A MÍDIA
Foco em fortalecer a imagem e a reputação de nossos clientes por meio do correto posicionamento frente à mídia, sempre em linha com as
estratégias de negócios das empresas e instituições que atendemos. A GBR atua, nessa área, com equipe de jornalistas experientes, com
passagens em importantes veículos de comunicação do País e do exterior. Esse diferencial facilita tanto o contato com profissionais-chave das
redações, como contribui para definir estratégias eficazes de relacionamento com esse público.

Equipe

http://gbr.com.br/
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Guilherme Barros

Danusa Etcheverria

Com mais de 30 anos de
experiência, atuou em veículos como
O Globo, Jornal do Brasil... Ver Mais
 

Experiência em assessorias de
comunicação de entidades
representativas... Ver Mais
 

Cláudia Rubinstein
Girard

Raquel Aranha

Com 25 anos de experiência em
assessoria de comunicação e
diretora da CR... Ver Mais
 

Grasiela Caldeira
Jornalista, formada pela
Universidade Metodista de
Piracicaba, possui... Ver Mais
 

Raul Pilati

Gisele Vitória

Com experiência em redação e
Jornalista com mais de 20 anos de Jornalista há mais de 30 anos, Gisele
comunicação corporativa, trabalhou experiência, trabalhou na Economia
Vitória foi por mais de 10 anos
nos jornais O Globo... Ver Mais
do Jornal do Brasil... Ver Mais
Diretora de Núcleo... Ver Mais
 
 
 

Guilherme Brendler

Mais de 15 anos de experiência em Jornalista com passagem pela Folha
comunicação corporativa,
de S. Paulo, onde além de redator da
desenvolvendo projetos... Ver Mais
Primeira Página... Ver Mais
 
 

Renata Veríssimo

Adriana Koike

Carla Falcão

Responsável pelas ações da GBR
Responsável pela GBR-RJ, tem
em Brasília. Com 25 anos de
quase 20 anos de experiência em
experiência, trabalhou por 12 anos... Jornalismo, Assessoria... Ver Mais
Ver Mais
 
 

Jamir Kinoshita

Oscar Pilagallo

Mestrando em Ciências da
Comunicação pela ECA-USP,
tem pós-graduação... Ver Mais
 

Jornalista há mais 40 anos, é
também escritor e tradutor. Começou
no Diário Comércio... Ver Mais
 

Marina Rocha
Integrante da GBR-RJ, é jornalista
com experiência em mídia
impressa e assessoria... Ver Mais
 

Carreiras
Faça parte da GBR Comunicação. Cadastre seu currículo.

Nome



E-mail



Mensagem

ENVIAR



ANEXO

Contato

Rua Professor Atílio Innocenti, 474 Conjunto
1006. Vila Nova Conceição São Paulo-SP CEP 04538-001


(11) 3047-2400


contato@gbr.com.br
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