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Este é um material produzido pela consultoria Loupe Brands & co.

É um exercício de colaboração com o momento.
Para com nossos clientes, parceiros, amigos, comunidade.

Tudo o que é apresentado aqui, é resultado de anos de experiência, estudo e repertório das 
sócias da Loupe, além de claro, todo conteúdo consumido nesse momento Covid-19.

Entendemos que estudar o comportamento, tanto nesse momento como em todos os 
outros, nos traz uma percepção do que "pode ser", do que "é possível que seja", mas, nem 
hoje, nem nunca, traz a certeza absoluta do que será e nem em que tempo será.

É uma aproximação, é o mapeamento das possibilidades para se estar atento. 
É unir pontos para, dentro de cada realidade, se preparar aos movimentos e assim, 
facilitar as tomadas de decisões.

SOBRE ESTE MATERIAL👋 SOBRE ESTE MATERIAL



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

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.

BACK TO 
BASICS



Coletivo:
1. que abrange várias pessoas ou coisas.
2. que pertence a várias pessoas.

O mundo vive durante muitos anos em 
uma bolha que valoriza mais o "seu" do 
que o "nosso". 
O momento trouxe um despertar de que 
vivemos como uma teia e somos 
afetados pelo todo, queiramos ou não. 
Agora é uma grande oportunidade de 
pensarmos no coletivo. Se o todo não 
está bem, como eu poderia estar?
Que esse pensamento menos egoísta 
permaneça depois que tudo "voltar ao 
normal".

Fazemos parte de um 
coletivo mas 
precisamos agir mais 
como.

COLETIVO
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1 COLETIVOCOLETIVO
A marca norte americana 
Toms doa, a cada sapato 
vendido, um outro par para 
crianças carentes (mesmo 
antes da pandemia). 

Já a Allbirds, também 
norte-americana, publicou 
o impacto ambiental de 
cada sapato como forma 
de incentivar outras 
marcas a também 
publicarem e assim, 
buscarem melhorias de 
forma coletiva.



1 COLETIVOCOLETIVO
A quem disse, berenice? 
criou uma campanha e um 
instagram exclusivo que 
serve de plataforma para 
conectar maquiadores. A 
ideia é incentivar as 
pessoas a pagarem uma 
maquiagem 
antecipadamente e 
agendar quando possível. 
A marca também 
contribuiu com o 
pagamento de 600 makes. 



COLETIVOCOLETIVO

“JOGAR SOZINHO TEM SE 
MOSTRADO UMA 
ESTRATÉGIA PERDEDORA.”
Francesco Morace

1



Empatia é a capacidade de se colocar 
no lugar do outro.
Mas isso, o CPF já está careca de saber.
E as marcas? 

O Covid-19 potencializa a necessidade 
de pensar no outro para além do 
bem-estar pessoal.

Empatia já era tendência (foi muito 
falado no SXSW em 2018) mas agora é 
realidade.
Se marcas e pessoas agirem com mais 
empatia, com certeza o mundo ficará 
melhor.

Empatia tem o poder 
de transformar.EMPATIA
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EMPATIAEMPATIA

A Havaianas travou todas as 
campanhas de marketing e criou 
uma nova totalmente com foco 
na empatia “A gente preparou 
uma plataforma de comunicação 
de se colocar no lugar dos outros, 
para convidar as pessoas a 
exercitar a empatia. Porque se 
está chato para você, está chato 
para todo mundo. Seja gentil.”
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O Méqui está distribuindo 
combos para os profissionais 
da saúde. 

A marca sabe que a ação é 
pequena, e chama de “uma 
singela forma de agradecer 
tudo que eles estão fazendo 
por todos nós”.

O objetivo é distribuir 100 mil 
refeições.
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“QUAIS SERÃO AS 
NECESSIDADES EMOCIONAIS 
DOS SERES HUMANOS DAQUI 
SEIS MESES?”
Amy Webb
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Com a restrição de movimentos, fica 
evidenciada a necessidade de nos 
conectarmos com quem está perto.
A valorização dos vizinhos, e a 
revitalização da noção de que um 
vizinho perto pode ajudar muito no 
dia-a-dia veio à tona, algo que nossos 
avós já sabiam.
Além das pessoas, as marcas e 
empresas que estão mais perto de nós - 
seja geograficamente ou não - acabam 
ganhando força.
Vamos consumir de quem estiver perto 
de nós, tentando, a passos de formiga 
manter a economia num giro mínimo.

Valorizar o entorno, 
manter acesa a sensação 
de pertencimento.COMUNIDADE
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COMUNIDADECOMUNIDADE3

Uma hamburgueria 
de São Paulo passou a 
vender chocolates no 
seu delivery de 
lanches para ajudar o 
mercado que é 
vizinho deles.



COMUNIDADECOMUNIDADE

A marca de quebra-cabeças 
norte-americana criou uma 
linha de quebra-cabeças 
pintados à mão por artistas 
locais. A venda é dividida 
entre a empresa, as artistas 
e um fundo de ajuda no 
combate ao Covid-19 da 
cidade de Nova York.
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Você com certeza viu uma live 
com a presença da Luiza Trajano, 
em que ela falou sobre o 
lançamento da plataforma.

A Magalu oferece a criação de 
uma comunidade, à partir do 
investimento em tecnologia feita 
por ela, e o empreendedor tem a 
possibilidade de dar o “salto 
digital”, por comissões mais 
baixas (de 1% a 12% - bem 
diferente dos tradicionais 30% de 
famosos marketplaces de moda, 
por exemplo.

“Nossa plataforma permitirá que 
esses milhões de brasileiros possam 
continuar a trabalhar, sem sair de 
casa e sem correr riscos. Digitalizar 
o varejo e os brasileiros faz parte da 
nossa estratégia de negócio e do 
nosso propósito como empresa — e 
ele nunca se mostrou tão 
necessário quanto nesses tempos 
que estamos vivendo “, diz 
Frederico Trajano, CEO do Magalu.

COMUNIDADECOMUNIDADE3

https://vocesa.abril.com.br/noticias-sobre/varejo/


“A COMUNIDADE NÃO É 
MAIS UMA QUESTÃO 
TERRITORIAL.”
Francesco Morace
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Usar a voz para fazer diversas 
atividades como pesquisar coisas na 
internet, mandar mensagens, escrever 
e-mails e conversar com a Alexa 
(dispositivo da Amazon) já vinha sendo 
apontado como uma tendência.

O fato de estarmos mais cautelosos 
"onde colocamos a mão" literalmente, 
fará com que essa tendência ganhe 
ainda mais força. 

O uso da voz no lugar 
das mãos.COMANDO 

POR VOZ
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COMANDO 
POR VOZ Photo by Andres Urena on Unsplash

https://unsplash.com/@andresurena?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/voice?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


COMANDO POR VOZCOMANDO POR VOZ

Nos Estados Unidos os clientes da 
Starbucks podem fazer pedidos 
pelo aplicativo conversando com 
um “barista virtual” integrado à 
Alexa, da Amazon. O usuário recebe 
as respostas em texto e imagens.

Já o hotel Wynn Las Vegas equipou 
todos os quartos com o Amazon 
Echo. Por meio de comandos de 
voz, os clientes podem controlar as 
luzes, as cortinas, a temperatura do 
ambiente e a televisão.
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“A PRINCIPAL TENDÊNCIA É O 
PAGAMENTO POR COMANDO DE VOZ. 
OS APLICATIVOS APROPRIADOS PARA 
ESSE TIPO DE TRANSAÇÃO ESTÃO 
ENTRE OS MAIS DESEJADOS PELOS 
CONSUMIDORES.”
Positivo Tecnologia
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Nos últimos anos, o mundo teve um grande boom 
de lançamentos de novos produtos. 
Ficou mais acessível se produzir e nunca vimos 
tanta oferta, seja qual segmento for. É só pensar 
a quantidade de ofertas de água por exemplo. 
Preste atenção na próxima ida ao supermercado.

Como consequência, temos um mundo mais 
doente pela quantidade de lixo e, em alguns 
casos, excesso de consumo. Sendo assim, 
acreditamos que cada vez mais as pessoas 
buscam mais experiência e não coisas, isso quer 
dizer, que teremos mais oportunidades na oferta 
de serviços. 

Ter experiência no 
lugar de coisas.

A ERA DO 
SERVIÇO
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A ERA DO SERVIÇOA ERA DO SERVIÇO

Loja da Levi's em Nova York oferece 
serviços de ajuste de peças.
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Já na loja da Ray-Ban, 
também em Nova 
York, o cliente pode 
colocar o grau em 
seus óculos lá 
mesmo.



“O DESAPEGO À POSSE, É UM DOS 
FATORES QUE EXPLICA O SUCESSO DE 
UBER, NETFLIX E SPOTIFY."
Revista Exame 
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Como diria Adriana Calcanhoto “pela 
janela do quarto, pela janela do carro, pela 
tela, pela janela…”.
A restrição social nos obrigou a ficar em 
casa.
Nos vimos (quem pode, claro) valorizando 
cada pequeno espaço e até prestando 
atenção nas janelas dos vizinhos.
Abrimos nossas casas via web cam para 
reuniões. Nos vimos invadidos por pets, 
filhos, marido em meio a reunião ou ao 
discurso mais importante. Vimos a vida 
das pessoas por dentro. E gostamos disso.

A diminuição da 
barreira entre o público 
e o privado, nos 
mostrou vulneráveis. 
Humanos. 
Transparentes.
E, gostamos disso.

PELA JANELA
PELA TELA...
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PELA JANELA 
PELA TELA...

@hernangana



A gigante Zara, por conta da 
quarentena enviou as peças para a 
casa das modelos, e as mesmas se 
fotografaram em casa - em 
situações do “novo” cotidiano.
A marca assume essa estética 
caseira e abre caminho para outras 
marcas fazerem o mesmo.

6 PELA JANELA
PELA TELA...
PELA JANELA 
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“DETALLES; El pintor, el arquitecto, el 
clásico, la milenial, el trader... etc. “sociedad 
anónima CAUTIVA” #cuarentena óleo y 
acrílico sobre tela, 280 x 150”

É a descrição da obra de Hernan Gana, que 
utilizamos como exemplo, de manifestação 
de arte “quarantener”. 
Além de Herman, muitos outros artistas 
vem expandindo sua visão de casa, pela 
janela, durante esse período.

6 PELA JANELA
PELA TELA...
PELA JANELA 
PELA TELA...

https://www.instagram.com/explore/tags/cuarentena/


6 PELA JANELA
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PELA JANELA 
PELA TELA...

“O MUNDO SE TORNOU A NOSSA CASA, 
E A NOSSA CASA POR SUA VEZ, O 
CENTRO DO MUNDO.”
Caio Esteves



Mesmo antes da pandemia, já existia um 
questionamento em relação à  tradicional 
carga horária de trabalho 5/7 dias em 8/24 
horas. Partindo do pressuposto de que, as 
pessoas consumirão menos e teremos 
maior interferência de máquinas 
substituindo o trabalho humano, tudo 
indica que a jornada atual de trabalho não 
seja mais necessária. Alguns países como 
Holanda, Dinamarca e Alemanha já 
possuem jornadas menores. Além disso, 
estudos evidenciam que trabalhar menos 
pode aumentar a produtividade.
Como será a ordem disso tudo? A gente não 
faz ideia, mas é preciso pensar sobre. A tradicional carga 

horária tende a ser 
reduzida 
gradativamente.

DIMINUIÇÃO 
CARGA HORÁRIA
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DIMINUIÇÃO
CARGA HORÁRIA Photo by Oladimeji Ajegbile on Unsplash

https://unsplash.com/@diimejii?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/clock?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


DIMINUIÇÃO CARGA HORÁRIADIMINUIÇÃO CARGA HORÁRIA

A Organização para a 
Cooperação e 
Desenvolvimento 
Econômico estipulou em 
1935 a carga horária 
praticada hoje no Brasil.
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Estudos relatam aumento 
da produtividade com a 
diminuição da carga 
horário de trabalho.



DIMINUIÇÃO CARGA HORÁRIADIMINUIÇÃO CARGA HORÁRIA

O livro "Descanse: Por 
que você faz mais 
quando trabalha menos" 
do autor Alex 
Soojung-Kim Pang, 
questiona o excesso de 
trabalho e defende que, 
trabalhar menos e com 
isso ter mais tempo para 
a vida pessoal e cuidados 
com a saúde, faz a 
pessoa ser mais 
produtiva.
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“ESTAMOS VIVENDO NA ERA DA 
SOCIEDADE PÓS-INDUSTRIAL, 
MIGRANDO PARA UMA ECONOMIA DE 
SERVIÇOS E, PARA AUMENTAR O 
CONSUMO DE SERVIÇOS, É PRECISO 
QUE AS PESSOAS TENHAM MAIS 
TEMPO E INTERESSES.”
Ricardo Fonseca
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Já faz tempo que as 
influenciadoras-avatares são apontadas nos 
relatórios de tendências como “o futuro”.
Muitas problematizações foram levantadas, 
principalmente relacionadas a idealização e 
padronização da beleza.

A verdade é que o entretenimento se vê em 
um momento de extrema valorização - ao 
passo que percebemos que sem ele (cinema, 
música, esporte) é muito mais difícil de se 
manter são (quanto de NetFlix você assistiu 
durante a quarentena?)

Novas iniciativas nesse sentido se 
consolidam. Avatares ocupando 

espaço no 
entretenimento.
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A Globo inicia a exibição ao 
vivo de jogos de futebol, 
porém em vídeo game.

O grande pulo do gato é a 
hibridização do processo.

Os jogadores e os times são 
da “vida real”, assim como 
os narradores e 
comentaristas.

8 NOVA REALIDADE?NOVA REALIDADE?



A Magalu do Magazine Luiza 
é outro bom exemplo.

Nesse caso, é uma 
personagem virtual que 
assume a personalidade da 
marca, e interage com o 
público da marca.

Há também o processo de 
hibridização quando ela 
aparece ao lado de pessoas 
reais.

8 NOVA REALIDADE?NOVA REALIDADE?



8 NOVA REALIDADE?NOVA REALIDADE?

Na imagem ao lado, a 
avatar Miquela 
contracenando com a 
modelo Bella Hadid em 
comercial da marca 
Calvin Klein. 

A influenciadora avatar 
já conta com mais de 2 
milhões de seguidores 
no instagram.



8 NOVA REALIDADE?NOVA REALIDADE?

Enquanto fazíamos esse 
relatório, a Amaro, marca 
brasileira bastante 
inovadora em gestão, 
lançou a sua 
personalidade virtual. 

A Mara. 

Ainda não sabemos qual 
será o resultado, mas já 
vimos que o recurso está 
mesmo no radar de quem 
sempre olha à frente.



Já faz tempo que estamos abolindo o 
PhotoShop, e já faz tempo que os 
movimentos de Body Positive se consolidam 
no mercado.
Acontece que, beleza em tempos de COVID-19 
está para o mundo de um jeito diferente.
Valorizamos cada vez mais a coragem, e 
principalmente, as características que vem 
de dentro - e as consideramos mais 
importantes do que o que considerávamos 
antes BELEZA.

Ao mesmo passo que, continuamos cuidando 
da saúde como prioridade, e buscando o 
bem-estar. Para nós e para o outro.

Valorização da atitude, 
reconhecimento, 
transformação e 
empatia.
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A Dove adaptou o seu 
posicionamento icônico “Real 
Beleza” para “Coragem é 
beleza”. A campanha que 
começou a rodar nos EUA e no 
Canadá, mostra imagens de 
profissionais da saúde 
marcados pelo uso dos 
equipamentos de proteção.

Além do trabalho na 
campanha, a Unilever - 
detentora da marca-, assumiu 
um compromisso  mundial de 
doar 108  milhões de dólares 
em ajuda ao combate ao 
Covid-19.

9 QUAL BELEZA FAZ SENTIDO?QUAL BELEZA FAZ SENTIDO?



9 QUAL BELEZA FAZ SENTIDO?QUAL BELEZA FAZ SENTIDO?

No Brasil, a Simple Organic 
distribuiu seus cremes 
hidratantes e óleos nos 
hospitais de Florianópolis 
(cidade natal da marca) 
para prestar ajuda 
justamente no mesmo 
ponto levantado pela Dove. 
A Hidratação e cuidados 
com a pele de quem está 
na linha de frente no 
combate ao Covid-19.



As revistas Marie Clarie 
mexicana e a Claudia 
brasileira, trouxeram capas 
que enaltecem a beleza de 
quem está na linha de 
frente - também.

9 QUAL BELEZA FAZ SENTIDO?QUAL BELEZA FAZ SENTIDO?



QUAL BELEZA FAZ SENTIDO?

" PADRÕES DE BELEZA TENTAM 
SUFOCAR AS MULHERES DESDE 
SEMPRE. O ÚNICO PADRÃO SOBRE OS 
PADRÕES É COMO ELES FAZEM AS 
MULHERES QUE NÃO ENCAIXAM 
NELES SOFREREM."
Clarice Falcão

9QUAL BELEZA FAZ SENTIDO?



Também já faz tempo que se fala em 
Omnicanal.

Vimos alguns memes e muitos relatórios 
falando sobre o SALTO digital.
A verdadeira corrida das empresas para terem 
presença também na venda on-line. (Não é 
louco pensar que em 2020 tinha gente que 
ainda achava desnecessário?!).

Pois bem, além disso, as empresas também 
estão investindo em canais “não 
convencionais”, e levando em consideração 
tendências como a geração de comunidades, 
que ainda tem potencial para manter vendas.

10
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10 MULTICANALMULTICANAL “A iniciativa nasce da ideia de uma 
marca brasileira feita por brasileiros 
se conectar com a comunidade a 
fim de gerar um projeto 
ganha-ganha. De um lado criamos 
uma oportunidade de geração de 
renda extra para todos os brasileiros 
que quiserem vender os produtos por 
meio do site da Olympikus 
ganhando comissão por venda. A 
outra ponta do projeto é dar 
respaldo a essas pessoas, com uma 
iniciativa de capacitação digital 
para transformá-las em 
empreendedores digitais”, explica 
Márcio Callage, CMO da Vulcabras 
Azaleia.

A marca brasileira Olympikus 
lança um programa de afiliados, 
que oferece tanto descontos nas 
compras dos CPF e CNPJs 
cadastrados, quanto a 
possibilidade de ser 
comissionado em vendas 
“indicadas” dentro da 
plataforma.
Cruzam as necessidades de 
aumento de canais - cada pessoa 
pode ser um vendedor, com o 
momento social - crescimento 
do desemprego, e o potencial de 
criar uma comunidade engajada 
para a marca.



10 MULTICANALMULTICANAL

A gigante Chevrolet 
anunciou a sua entrada no 
Mercado Livre.
A estratégia da empresa é 
integrar o seu sistema de 
vendas online com o 
marketplace.

A experiência vai começar 
com o lançamento da nova 
Tracker.



A palavra propósito ganhou muita força nos 
últimos anos, tanto para marcas quanto para 
pessoas. Parece que todos precisam de um 
propósito, e a gente sempre achou e continua 
achando que sim. Mas também sempre defendeu 
que ele deve ser verdadeiro e genuíno, caso 
contrário, nem faça. É a tal a frase "be good or be 
gone".
A pandemia evidenciou quem tinha uma razão 
de existir além do lucro real. Evidenciou que, não 
só valorizamos, mas que vamos exigir das 
marcas qual a contribuição delas para com a 
sociedade. E não vai bastar só a geração de 
empregos, é preciso fazer mais além de lucrar e 
alegrar acionistas. Antes era "nice to have" agora 
é "must have".

PROPÓSITO 
REAL
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PROPÓSITO 
REAL

Razão além do lucro: 
precisa existir, precisa 
ser real e relevante.



PROPÓSITO REALPROPÓSITO REAL11
A empresa de fast-food 
britânica Pret A Manger está 
doando alimentos para a 
comunidade. A questão 
principal é que eles sempre 
fizeram isso. Todos alimentos 
que não são vendidos no dia, 
são doados para pessoas 
carentes. Assim, eles também 
mantém o seu outro diferencial 
que é o de oferecer produtos 
sempre frescos. Também está 
dando bebida quente e 50% de 
desconto aos profissionais da 
saúde da cidade de Nova York.



“O GRANDE PROPÓSITO DA MARCA ESTÁ 
NA INTERSEÇÃO ENTRE A VERDADE 
HUMANA E CULTURAL, E A VERDADE DA 
MARCA. COM TANTA MUDANÇA, AS 
MARCAS PRECISAM EVOLUIR PARA CRIAR 
UM PAPEL RELEVANTE, SIGNIFICATIVO E 
DISTINTO NA SOCIEDADE."
Relatório Kantar

PROPÓSITO REALPROPÓSITO REAL11



Fazendo o link com uma redução de consumo de 
produtos físicos e a necessidade de mudanças em prol 
da saúde ambiental do planeta, acreditamos que será 
necessário para as empresas, repensar a sua escalada 
vertical sem fim de aumento de vendas ano a ano. 
Em resumo, as empresas precisarão aprender a viver 
vendendo um volume mais constante e se adequar para 
isso. 
No lugar do aumento anual de volume (que a gente se 
pergunta quem vai consumir tudo isso?), vender melhor, 
com mais qualidade. Isso passa por muitos aspectos, 
desde vender produtos mais relevantes, produtos que 
sejam produzidos de forma mais sustentável possível, e 
com isso, com melhores margens. 
Para essa realidade, uma atenção ainda maior aos 
custos e eficiência produtiva será necessária. É gerar 
mais valor com menos recursos.     

VENDA DE 
QUALIDADE
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VENDA DE 
QUALIDADE

Vender melhor. Gerar 
mais valor com menos 
recursos.



VENDA DE QUALIDADEVENDA DE QUALIDADE12
Todas empresas precisam lucrar 
para sobreviver e perpetuar, 
óbvio. O que está em 
questionamento é a busca em 
excesso e puramente financeira. 
Essa é a maior indagação de 
todas, principalmente no que 
tange a real necessidade de 
sempre se vender mais, para 
crescer mais, para então vender 
mais, em uma escalada sem fim e 
sem necessidade. O capitalismo 
está sendo questionado.  Nós 
preferimos questionar o 
capitalismo vazio.
Fonte: Harvard Business Review



VENDA DE QUALIDADEVENDA DE QUALIDADE12
A renomada professora de Harvard traz em seu livro a 
indagação: "o capitalismo de livre mercado é uma das 
maiores invenções da humanidade e a maior fonte de 
prosperidade que o mundo já viu. Mas esse sucesso tem 
sido caro. O capitalismo está prestes a destruir o planeta 
e desestabilizar a sociedade, à medida que a riqueza 
chega ao topo."

Ela disserta sobre a visão de mundo cujo único objetivo 
dos negócios é ganhar dinheiro e maximizar o valor para 
os acionistas. Ela mostra que falhamos em reimaginar o 
capitalismo, para que não seja apenas um mecanismo 
de prosperidade, mas também um sistema que esteja 
em harmonia com as realidades ambientais, justiça 
social entre outros.



“PRECISAMOS DE FERRAMENTAS 
MELHORES PARA MEDIR OS NEGÓCIOS. 
SERÁ PRECISO INDIVÍDUOS 
DETERMINADOS PARA RECALIBRAR O 
SISTEMA."
Scott Lapierre

12VENDA DE QUALIDADEVENDA DE QUALIDADE



👉Reveja cada uma das tendências 
com pensamento na sua empresa: 

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

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


Referências
📚

Tudo o que foi apresentado aqui, é resultado de anos de experiência, estudo e repertório das sócias da 

Loupe, além de claro, todo conteúdo consumido nesse momento Covid-19.

Crescimento Feliz - Francesco Morace 2015

Trend Watching 

Harvard Business Review

https://ofuturodascoisas.com/e-agora-zeitgeist/

https://www.meioemensagem.com.br/home/midia/2020/05/06/globo-ei-e-sbt-levam-craques-do-futeb

ol-para-os-games.html

https://www.meioemensagem.com.br/home/marketing/2020/04/13/dove-divulga-bravura-de-profissio

nais-de-saude.html

https://ofuturodascoisas.com/lider-transformador-para-tempos-de-pandemia/

Relatório Kantar:  COVID-19: Impacto no consumo e nas marcas no Brasil

Imagens: acervo pessoal, site empresas mencionadas e Unsplash.
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OBRIGADA
#vamosjuntos 💖
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