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MATERIAL
Este é um material produzido pela consultoria Loupe Brands & co.
Tudo que expomos aqui é um compilado abreviado do que apresentamos aos nossos clientes,
como algumas soluções para a criação de conteúdo para marcas.
Deﬁnitivamente não é um manual! É o começo de uma jornada que deve ser experimentada,
analisada e recomposta pelas pessoas e marcas que usarem-o como base.
ACREDITAMOS NELA, E QUE ESSAS DICAS PODEM SER VALIOSAS PARA VOCÊ SE ANIMAR
PARA PRODUZIR CONTEÚDO.
Aproveitem esse ponta-pé inicial (do meio, ou até do ﬁnal) para analisar com novos olhos e ampliar
com a nossa loupa as possibilidades para a sua marca!
Aproveite!
Abraço
Dani & Gabi

🔍SOBRE A LOUPE
Uma agência de consultoria estratégica em branding, comunicação, produto,
tendência e desaﬁos diversos localizada em Balneário Camboriú, Santa
Catarina.
Ajudamos marcas de todo o Brasil a venderem melhor através do alinhamento
verdadeiro entre propósito, comunicação e produto, com base na tríplice:
COMERCIAL + PRODUTO + COMUNICAÇÃO

Com anos de experiência em marketing,
pesquisa e desenvolvimento de produto
no mercado têxtil, de intermediários e
bens de consumo, unimos forças para
potencializar empresas, marcas e
pessoas.

VAMOS
LÁ?! 🚀

BACK TO
BASICS
Essa é a hora de lembrar quem a empresa é, e
porque ela existe.
Volte duas casas e releia o material de quando
começou o negócio, nem que seja sua
visão-missão-valores.
Lembre PORQUE você ama fazer o que faz, e
PORQUE entrou nesse ramo de negócio.
A partir dessa leitura e, reconhecimento, é mais fácil
agir e pensar no curto, médio e longo prazo.
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QUEM É VOCÊ?
Se apresente!
As pessoas se conectam com histórias!
Conte a sua! Re-conte!
Se a sua audiência se renova a cada dia (com
gente nova chegando) conte de novo! Crie
um destaque.
O que aconteceu antes de você chegar aqui?
Isso vale tanto para apresentar a marca,
quanto para apresentar o criador (a pessoa
por trás) da marca - se isso for importante
para sua estratégia!
NICE TO MEET YOU - sempre!

SE
SE APRESENTE
APRESENTE

Photo by Tim Mossholder on Unsplash
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SE APRESENTE
APRESENTE
SE
QUEM É VOCÊ?
Somos um atelier que desenvolve e vende velas!
Começamos como um hobbie para desestressar
do dia no escritório, até que decidimos que essa
seria nossa vida.
Eu, Carla e meu marido André, trabalhamos aqui
para desenvolver as velas mais lindas e cheirosas
do mercado.
Somos
FUEGO
transformação.

BELO,

e

admiramos

a
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O QUE TE MOTIVA?
Sua marca faz o que faz por que?
Onde você deseja chegar? Quais são suas
motivações?
Você tem um propósito?
É hora de falar sobre isso! Conte para sua
audiência quais são seus sonhos e
motivações… E de que maneira você planeja
realizá-los.
Sabemos que marcas com propósito tem
mais chance de conexão com seus
consumanos.
Photo by Darius Bashar on Unsplash
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POR QUÊ?
QUÊ?
MAS,
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MAS, POR
POR QUÊ?
QUÊ?
MAS,
MAS, POR QUÊ?
A gente acredita na transformação! E vemos isso
chegar por meio dos pequenos momentos.
Se pudermos incluir um pequeno ritual na vida de
cada pessoa que encontrarmos, teremos certeza
que estamos cumprindo nosso propósito.
Você já experimentou a beleza do fogo? É preciso
parar tudo, e ﬁcar focado, sem pensar em mais
nada, olhando para ele.
Por isso, queremos transformação, menos stress,
janelas de paz para a vida das pessoas.
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O QUE VOCÊ TEM A OFERECER?
Agora sim! É hora de mostrar o seu produto.
De preferência das formas mais variadas
possíveis, sempre, tornando relevantes os
seus diferenciais.
O que você tem/faz/entrega que é diferente
de tudo que já existe no mercado e na
concorrência?!
Mostre o quanto vale a pena ser seu cliente.
Isso vale tanto para produtos quanto para
serviços!

O QUÊ?
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O QUÊ?
Exponha seu produto:
PODE SER:
_ foto do produto still
_ foto do produto no momento do uso
_ foto do produto sendo fabricado
_ foto do produto com sua matéria-prima
_ foto da embalagens e outros detalhes
TEM QUE TER:
_Preço na legenda, ou já tageado na foto! Preço
por direct além de ferir o estatuto do consumidor
é chato pra caramba, e faz a pessoa desistir de
você!

O QUÊ?
QUÊ?
O
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O QUE O
PESSOAS?

SEU

PRODUTO

FAZ

PELAS

Ok, agora que a sua audiência já sabe o que
você oferece, é hora de falar sobre os
benefícios. O que as pessoas ganham ao
comprar o seu produto?
O que vai melhorar na vida, cotidiano,
empresas, delas?
Essa argumentação não deve ser sobre o
produto em si, e sim sobre a geração de
signiﬁcado, emoções e sentimentos gerados
à partir do consumo.

Photo by Paul Skorupskas on Unsplash
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QUAIS
QUAIS OS
OS BENEFÍCIOS?
BENEFÍCIOS?
O QUÊ?
Na Fuego Belo, os assuntos poderiam ser:
_ Rituais: o quanto faz bem praticar gatilhos
visuais
para
estabelecer
um
espaço
de
concentração, pausa, paz etc;
_ Benefícios das combinações de aromas
presentes nas velas - se for mais de um produto,
esse assunto pode render vários posts.
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O QUE MAIS AS PESSOAS FAZEM PARA
ALCANÇAR O MESMO BENEFÍCIO QUE O SEU
PRODUTO OFERECE?
Quando falamos que uma marca deve fazer
companhia
ao
seu
consumano,
nos
referimos exatamente a isso!
Falar com ele de assuntos que vão além do
seu produto!
Mas como fazer um ﬁltro? Como descobrir
sobre quais assuntos falar? Comece pelos
que entregam os mesmos benefícios que
você.
Fale sobre eles!

O
O QUE
QUE MAIS?
MAIS?
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O
O QUE
QUE MAIS?
MAIS?
O QUE MAIS?
Na Fuego Belo, os assuntos poderiam ser:
_ Playlists: Cada ritual merece uma trilha sonora
especial;
_ Decoração: Como montar um espaço perfeito
em casa para cada ritual;
_ Dicas de respiração para incorporar ao ritual;
_ Cuidar de plantas também pode ser um ritual.
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LEMBRA DO SEU PROPÓSITO? QUEM MAIS
ESTÁ TRABALHANDO COM O MESMO
OBJETIVO?
Somos uma grande teia! Pense em quem
mais está trabalhando com o mesmo
propósito que você e fale sobre essa
marca/pessoa/case.
Marque! Não tenha medo de dividir a sua
audiência com outras marcas! Trabalhe de
maneira colaborativa e ative o assunto, as
pessoas, a sua marca e outras.
Movimento gera movimento!
Photo by Bence Balla-Schottner on Unsplash

MOVIMENTO
MOVIMENTO TEIA
TEIA
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MOVIMENTO TEIA
Quais marcas ou pessoas que também investem
em rituais para ajudar as pessoas a escaparem
do dia a dia pesado?
Na “Fuego Belo” poderia ser:
_ Marcas de chá;
_ Livros que tratem desse assunto
_ Hotéis e viagens que proporcionem
“pausa”;
_ Aplicativos de meditação.

essa

AGORA, FAÇA COM
CONSCISTÊNCIA!
se liga nesse
calendário que
propuzemos:

CALENDÁRIO
CALENDÁRIO 30
30 dias
dias
1) SE
APRESENTE

2) MAS, POR
QUÊ?
O QUE TE
MOTIVA

3) O QUE
VOCÊ TEM A
OFERECER
[produto]

4) O QUE O
SEU PRODUTO
FAZ PELAS
PESSOAS

5) O QUE
MAIS?

6)
MOVIMENTO
TEIA

2) MAS, POR QUÊ?
O QUE TE MOTIVA

3) O QUE
VOCÊ TEM A
OFERECER
[produto]

4) O QUE O
SEU PRODUTO
FAZ PELAS
PESSOAS

3) O QUE
VOCÊ TEM A
OFERECER
[produto]

2) MAS, POR
QUÊ?
O QUE TE
MOTIVA

4) O QUE O
SEU PRODUTO
FAZ PELAS
PESSOAS

3) O QUE
VOCÊ TEM A
OFERECER
[produto]

5) O QUE MAIS?

1) SE
APRESENTE

3) O QUE
VOCÊ TEM A
OFERECER
[produto]

4) O QUE O
SEU PRODUTO
FAZ PELAS
PESSOAS

5) O QUE
MAIS?

3) O QUE
VOCÊ TEM A
OFERECER
[produto]

4) O QUE O
SEU PRODUTO
FAZ PELAS
PESSOAS

3) O QUE VOCÊ
TEM A OFERECER
[produto]

5) O QUE
MAIS?

4) O QUE O
SEU PRODUTO
FAZ PELAS
PESSOAS

3) O QUE
VOCÊ TEM A
OFERECER
[produto]

2) MAS, POR
QUÊ?
O QUE TE
MOTIVA

3) O QUE
VOCÊ TEM A
OFERECER
[produto]

6)
MOVIMENTO
TEIA

1) SE APRESENTE

SÃO MUITAS
POSSIBILIDADES!🚀

MAPEIE
PLANEJE
FAÇA
AVALIE RESULTADOS
🚀START AGAIN!🚀

INSIGHT
INSIGHT
👉Reveja cada um dos temas com
pensamento na sua empresa:

O que eu consigo usar ou
adaptar para a minha
realidade de agora e de
amanhã?

E para ﬁnalizar, respire fundo e ﬁque com essa frase que nos inspira a
dar um passo de cada vez, mas nunca parar! #KeepMoving

"EU ACREDITO NAS
PEQUENAS REVOLUÇÕES.
A TRANSFORMAÇÃO É
CONSEQUÊNCIA DISSO."
Paula Dib

COMPARTILHE!
Colabore você também com a comunidade!
Compartilhe o material com amigos, colegas e times!
E, nos deixe saber o que você achou nos marcando no instagram
@loupe_brands_co e vamos trocar ideia!

Para mais informações ou para
obter este ou outro conteúdo
em formato de talks, palestra ou aula online,
chame a gente para conversar 😉
dani@loupebrandsco.com.br
gabi@loupebrandsco.com.br

OBRIGADA
#vamosjuntos 💖

Material exclusivo Loupe Brands & Co.

www.loupebrandsco.com.br
@loupe_brands_co

