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Oi!
Esse material é a ponta do iceberg. Isso mesmo! Não comece pensando que vai acabar rápido.
Quando falamos sobre a complexidade das emoções, e do consumo emocional, vamos passar por 
várias fases do negócio.
O que separamos aqui é um pedacinho da nossa metodologia - aquela que utilizamos diariamente 
com vários clientes.
Aproveite! 
Um abraço,
Dani e Gabi
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SOBRE A LOUPESOBRE 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

Se você chegou até aqui é porque sabe a 
importância de ter uma estratégia de marca bem 
definida.
Também sabe que branding é sobre significar para 
as pessoas, "ser compreendido como" o que se 
deseja.

BACK TO 
BASICS



Eu sou sustentável!

Inflamável?

marca consumano

COMUNICAÇÃO
TRADICIONAL
COMUNICAÇÃO
TRADICIONAL
(ou a falta dela)



Suas ações, seu discurso e seu produto me fazem te entender como uma empresa sustentável, e eu sinto orgulho de ser seu consumidor.

Vamos conversar?

marca consumano

GESTÃO A 
PARTIR DA 
MARCA

GESTÃO A 
PARTIR DA 
MARCA



"SE FAZ SENTIR, FAZ 
SENTIDO"

Nesse exemplo é possível perceber como para 
significar "sustentabilidade" é necessário um 
conjunto de ações, e não somente um discurso.
É necessário que a marca construa um sistema 
verdadeiro que faz convergir suas falas, suas ações, 
seus produtos, e por consequência faz o consumidor 
"sentir" confiança, verdade e em alguns casos, 
pertencimento.



Produtos não sentem, processos não sentem, marcas não 
sentem.
PESSOAS  SENTEM.
E quando uma marca está disposta a plantar as sementes que 
fazem florescer as emoções que deseja, ela aumenta o seu 
potencial de gerar uma conexão mais genuína e emocional com 
o seu consumano. E quando a conexão é emocional, a relação 
fica mais próxima, e deixa de ser sobre comprar e vender, e 
passar a ser sobre se relacionar, participar, fazer parte.

MAS, POR QUE 
EMOÇÕES?
MAS, POR QUE
EMOÇÕES?



"QUANDO A VISÃO É 
CLARA, AS 
ESTRATÉGIAS SÃO 
CRIADAS FACILMENTE"

"QUANDO A VISÃO É 
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CRIADAS FACILMENTE"



Mas e agora? Como saber o que quero que as 
pessoas sintam a respeito da minha marca?

Para definir esses sentimentos desejados, 
vamos começar pensando sobre: 

1) Quem a sua marca é?
2) Qual o principal benefício que ela entrega 

(e não vale dizer que é qualidade, ok?!)
3) Por que a marca existe?

DEFININDO A VISÃO
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DEFININDO A VISÃO
Photo by Danielle MacInnes on Unsplash

https://unsplash.com/@dsmacinnes?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


DEFININDO A VISÃO
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DEFININDO A VISÃO

O QUE AMAMOS 
FAZER?

pense sobre o que faz os 
olhos brilharem, aquilo 

que se faz sem ver o 
tempo passar

O QUE FAZ NOSSA 
MARCA SER ESPECIAL?

por que a marca existe, e que diferença 
ela faz na vida das pessoas

O QUE FAZEMOS 
BEM?

o que gostamos de fazer e 
fazemos tão bem que somos 

sempre elogiados?
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Projetos de 
branding com 
empresas 
dispostas a se 
transformar

Somos um 
balance entre a 
criatividade e a 
responsabilidade, 
e acreditamos no 
potencial que as 
marcas têm de 
mudar o mundo.

Temos 
conhecimento e 
seriedade, sem 
sermos sisudas. 
Nossa marca 
tem 
potencial-de-
potencializar 
outras de 
maneira leve e 
profissional.

exemplo usando a Loupe!



Se a sua marca deseja se conectar com os 
consumanos (consumidores-humanos), e gerar 
bons sentimentos e emoções, ignorar quem eles 
são, suas necessidades e vontades pode ser no 
mínimo, arriscado.

Então em vez de pensar: Quem eu quero atingir, é 
hora pensar: Com quem eu quero conversar.

1) Quem elas são?
2) Como se comportam?
3) Que tipo de linguagem utilizam?
4) Quais as suas principais necessidades?
5) Onde o consumano e a marca vão se 

encontrar?

COMO SÃO AS PESSOAS COM QUEM 
ESTOU CONVERSANDO?
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Photo by Gabriel Silvério on Unsplash

COMO SÃO AS PESSOAS COM QUEM 
ESTOU CONVERSANDO?

https://unsplash.com/@eugabrielsilverio?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Agora sim! 
Você já sabe quem a marca é, 
quais seus principais benefícios, e 
conhece melhor o seu 
consumano - compreende suas 
necessidades e sua maneira de se 
expressar e relacionar.

É só juntar as duas coisas para 
definir as principais emoções que 
você deseja despertar.

MAPEANDO AS EMOÇÕES
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Photo by Domingo Alvarez E on UnsplashMAPEANDO AS EMOÇÕES

https://unsplash.com/@domingoalvarze?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


O QUE VOCÊ 
TEM A 

OFERECER?
o que gostamos de fazer e 

fazemos tão bem que 
somos sempre elogiados?

O QUE O SEU 
CONSUMANO PRECISA?

Qual a declaração de necessidade dele? 
Quais as necessidades físicas, e quais as 

necessidades emocionais que ele 
manifesta?

QUAIS EMOÇÕES 
QUEREMOS 

DESPERTAR? 
Que tipo de sentimentos a sua 

marca gostaria que os 
consumanos sentissem 

enquanto estiverem em um 
relacionamento com ela?

MAPEANDO AS EMOÇÕES
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MAPEANDO AS EMOÇÕES

exemplo usando a Loupe!

Projetos de 
branding que 
são conduzidos 
de forma leve e 
criativa e que 
propõe 
estratégias 
implementáveis.

Investir o seu dinheiro 
em uma consultoria que 
traga resultado. De um 
bom relacionamento 
entre consultoria e 
consultorandos, e que a 
equipe de consultoria 
acolha o que foi 
construído até aqui, e 
que a equipe interna 
abrace as mudanças.

Perceba a Loupe como:
> Criativa
> Bem humorada sem 
ser piadista
> Comprometida
SINTA:
_ Confiança
_ Leveza
_ Boa Intenção
_ Tranquilidade



MAPEANDO AS EMOÇÕES
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MAPEANDO AS EMOÇÕES

Saber nomear as emoções é um exercício de 
auto-conhecimento. E um movimento essencial 
para ter a capacidade de criar caminhos para que os 
outros humanos sintam o que desejamos que eles 
sintam.
Cientificamente, todas as emoções começam à 
partir de 6 emoções principais, que depois se 
desdobram em muitas outras.



Você pode mapear as emoções 
principais que deseja para a sua 
marca, e também criar um 
passo-a-passo do seu consumano 
- usuário e definir que emoções 
você deseja que ele sinta em cada 
etapa da compra ou do uso do seu 
produto.

EXTRA, EXTRA!
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EXTRA, EXTRA!
Photo by Capturing the human heart. on Unsplash

https://unsplash.com/@dead____artist?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


A combinação entre 
pensar, mapear e agir 
é o segredo para "ser 
percebido como".



👉TUDO COMUNICA!

Imagine se a Loupe quisesse 
comunicar tradição e 
governança usando essas 
cores?

INSIGHTINSIGHT



👉TUDO COMUNICA!

A linguagem da marca é que vai plantar as 
sementes de emoções. Por isso, atenção: A 
linguagem é falada, escrita, visual e corporal 
- quando se tem atendimentos presenciais. E 
ela precisa ser a mesma em todos os pontos 
de contato da marca.

INSIGHTINSIGHT



Paula Dib

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

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



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

COMPARTILHE!COMPARTILHE!

mailto:dani@loupebrandsco.com.br


OBRIGADA
#vamosjuntos 💖

Material exclusivo Loupe Brands & Co.

www.loupebrandsco.com.br

@loupe_brands_co

http://www.loupebrandsco.com.br

