


usabilidade pioneirismo inovação 



O QUE FAZEMOS DIFERENTE HOJE?  



entretenimento alimentação/serviços comunicação 



“ Por que desistir agora se já sabemos muitas  

      maneiras de como não fazer uma lâmpada? ” 

        Thomas Edison  

INOVAÇÃO 

E PIONEIRISMO 

PARA  

ATENDER 

AS NECESSIDADES 

 



“ São muitas às vezes em que as 

    pessoas não sabem o que elas querem 

          até que você mostre a elas” 

               Steve Jobs 

O consumidor sempre tem razão? 

INOVAÇÃO E PIONEIRISMO 

PARA CRIAR 

AS NECESSIDADES 

 
Como inovar? 

Pesquisas validam e dão aprovação 

Pesquisas para aprender 

Aprendizado + palavra do cliente + surpreender 



INOVAÇÃO 

PERCEPÇÃO 

revolucionar a maneira  

como as pessoas consomem 

USABILIDADE 

CORAGEM 



O DESAFIO DO MOVIMENTO 



é possível inovar na maneira como você decide o que consumir?  



• perceber e escolher 

• fazer a diferença no meu entorno 

• poder de escolha 

• como volta para mim? 

• o que volta? benefícios como perceber?  

• valor 

• desperta meu interesse? 

• me faz bem? 

•compartilhar 



o movimento acredita que sim. 



AS RESPOSTAS O movimento cria ou atende uma necessidade? 



existe MARCA LOCAL de varejo? 

MARCA LOCAL = 

empregos + salários + ações socioambientais + desenvolvimento 

para trazer benefícios, uma MARCA LOCAL precisa de: 

a escolha por uma MARCA LOCAL tem tanto poder assim? 

uma MARCA LOCAL arrecada mais impostos perto de você? 

uma MARCA LOCAL respeita o meio ambiente? 

uma MARCA LOCAL tem responsabilidade social? 

uma MARCA LOCAL se preocupa com os fornecedores? 

os fornecedores de uma MARCA LOCAL geram riqueza? 



o que guia? preço ou marca? 

que local foi produzido? 

que voltas esse R$ vai dar? 

o que é uma MARCA LOCAL? 

MARCA LOCAL é só definição geográfica? 

uma MARCA LOCAL carrega quais valores? 

uma MARCA LOCAL 

como percebo isso? 

MARCA LOCAL gera empregos? 





uma lei? um governo? um deputado? 



o que ? 

então 



você já faz 



O QUE É UMA MARCA LOCAL ? 

As marcas locais são aquelas que contribuem para melhorar o ambiente  
onde estão inseridas.  

Modificam seu entorno e os valores que permeiam as ações dessas marcas 
estão presentes em todos seus produtos e serviços. 



EMPREGO 

SALÁRIO E RENDA 

SUSTENTABILIDADE 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

Em sua região, cidade, estado e até bairro. 

+ 



para o movimento 

A maioria das marcas do cooperativismo 
são legítimas MARCAS LOCAIS 



O MOMENTO 
novas tendências e economias criativas surgem 

novas referências e necessidades 

Supermercado do Futuro 

Autralian Made 

https://www.youtube.com/watch?v=bvGhr9hgNLI
https://www.youtube.com/watch?v=v2wUs8X4fSc


PROPOSTA DE VALOR 



• conscientizar 

• marcas responsáveis 

• promover o consumo local 

• reforçar hábitos 





Não é restritivo 

Não é radical 

Nem quadrado 

Não é lição de moral 

Um movimento 

Cotidiano 

Ferramenta de decisão 

Fonte de informação 

O QUE É O QUE NÃO É 

Não é impositório Como um amigo indicando 

Instintivo 



O QUE E COMO VAMOS FAZER 

marca local compra local consumo  

consciente 

http://www.voltapravoce.org/homolog








ÍNDICE DE QUANTO 

VOLTAPRAVOCÊ  



INTERAÇÃO E PESQUISA 

comentários sugestões tendências opiniões 



empresas instituições mudanças 

A REDE 



B2B 



RADAR 



CANAL DE MARCAS 



COMPRA LOCAL 



SELO 





QUIOSQUES 







fidelidade pontuação engajamento 

AÇÕES DE RELACIONAMENTO 



APLICATIVOS MÓVEIS 



APLICATIVOS 

COLABORATIVOS 

sugestões opiniões feedback experiências 



PROGRAMA 

ESPALHAR IDEIAS DE VALOR 



PROGRAMA 

JOGOS DE VALOR 



OS 7 PRINCÍPIOS DO MOVIMENTO 

• adesão livre e voluntária 

• gestão democrática 

• participação econômica 

• autonomia e independência 

• educação, formação e informação 

• intercooperação 

• interesse para a comunidade 



marcas de produção local 

marcas de varejo local  

consumidor consciente 

+ 

+ 

= 



+ postos de  

trabalho local 
+ resultados sociais 

+ sustentabilidade 

social e ambiental + riquezas locais 

+ arrecadação 

de impostos 
+ desenvolvimento 

local 



a hora é essa 

não esperar e sim 

fazer 

#somarforças 



cooperativismo + consumo local = 



quero ouvir vocês 


