
UM GUIA RÁPIDO PARA 
DESENVOLVER A IDENTIDADE DA 

SUA MARCA E CRIAR UM NEGÓCIO 
DE MODA DE SUCESSO
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E VOCÊ?

Toda marca carrega consigo um grupo de significados.

As marcas de moda sempre habitaram o mundo dos sonhos e 
da fantasia, despertando o desejo pelo luxo e perfeição, mas 
este cenário está mudando.

O consumidor moderno está em busca de conexão e para se 
manter relevante no mercado, as empresas precisam 
acreditar em um propósito maior para a partir dele, criar uma 
comunicação personalizada com o seu público.

O que diferencia uma marca da outra é o posicionamento.
Este livro foi criado para empreendedores de moda que 
querem tirar ideias do papel e melhorar o seu negócio e para 
aqueles que querem empreender e não sabem por onde 
começar.

Mas lembre-se: nenhum conteúdo pode salvar a sua empresa 
se você não estiver comprometido com o sucesso. Para isso, é 
necessário agir. 

Eu espero que essa leitura seja prazerosa e que você consiga 
dar o primeiro passo para alcançar os seus sonhos ainda hoje.

Essa é a marca que eu quero deixar no mundo.

APRESENTAÇÃO

“Feito é melhor
que perfeito”

Erico  Rocha



Publicitária por formação, foi na área da comunicação que eu desenvolvi um interesse por 
planejamento estratégico.
Após passar por diversos setores, como criação, atendimento e produção, o último cargo que 
ocupei antes de empreender foi o de Social Media.
Em 2015, comprei a minha primeira câmera e após fazer cursos na área de fotografia de 
gastronomia e produto, resolvi me especializar no setor da moda.
Foi quando tive a ideia de pegar a minha câmera e fotografar o estilo das pessoas da minha 
cidade.
Em 2017 eu criei o SLZ STREET STYLE, um perfil no Instagram onde eu compartilhava as minhas 
fotos e dicas de estilo.
Após seis meses, expandi o conteúdo e criei o site com conteúdo sobre moda, 
empreendedorismo feminino e estilo pessoal, além dos editoriais e fotografias de street style 
clicadas por mim.
A ideia era gerar conteúdo de moda para pessoas reais, que queriam desenvolver um estilo 
pessoal que combinasse com a sua personalidade e de forma acessível.
Durante esse projeto, eu conheci muitas pessoas e marcas locais interessantes, fotografei 
editoriais lindos e desenvolvi uma técnica só minha em fotografia, mas no fundo eu queria mais.
Após estudar muito, fazer alguns cursos e me especializar, resolvi juntar a minha expertise na 
área de publicidade com o meu amor pela moda trabalhando como Consultora de Fashion 
Branding.
No meu site compartilho conteúdos sobre o assunto, além de dicas de moda e beleza.

AUTORA

JULIANA ALSO
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Você já parou para pensar porque algumas marcas 
fazem tanto sucesso e outras não, quando ambas 
entregam produtos de qualidade? 
O mercado da moda é concorrido e o que diferencia as 
marcas dos seus concorrentes é o Branding.

CONHECER

BRANDING

Branding é um termo em inglês utilizado para explicar a gestão de marcas, levando em 
consideração estratégias internas e externas de administração, marketing, publicidade, design, 
entre outros, envolvendo as suas redes sociais, a sua identidade visual, a linguagem que você 
utiliza com o seu público, o seu relacionamento com clientes, as ações de marketing (online e 
off-line) e todo o planejamento estratégico que começa com o SEU entendimento sobre a SUA 
marca.

O Branding é construído diariamente por todo o período de vida da marca, é pensar 
estrategicamente de acordo com as novidades do mercado, mantendo-se fiel a uma ideia e 
adequando-a aos novos tempos, por isso, é necessário se dedicar com interesse ao seu negócio 
e a melhor maneira de fazer isso é escolher um nicho que você realmente goste de trabalhar.
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Vamos começar a criar a sua Brand Persona? Pegue papel e caneta e comece a listar todas as 
características da sua marca se ela fosse uma pessoa. 
Comece respondendo as seguintes perguntas não se limite e tente descrever o máximo que você 
conseguir: O que come, lê e compartilha? Para onde viaja, quais restaurantes frequenta, como se 
diverte? Como é a rotina, o trabalho e a família dessa pessoa?

EXERCÍCIO

Vivemos em um mundo conectado e a 
internet se tornou grande aliada para a 
construção de marcas poderosas. Se antes 
elas vendiam, agora se relacionam.
A Brand Persona é a personificação dos 
valores da sua marca e para criá-la, você deve 
analisar todos os aspectos de um ser humano 
definindo as características físicas, 
comportamentais, culturais, o tipo de 
mentalidade, personalidade e sensibilidade, 
estilo de vida, lazer e saúde.

CONHECER

BRAND PERSONA

Resumindo: se a sua marca fosse uma pessoa, como seria?
Após criar a sua Brand Persona, fica mais fácil definir a maneira com a qual você irá se relacionar 
com o seu público. Que tipo de linguagem usará, que conteúdo criará e que propósito 
defenderá.
Um exemplo de Brand Persona são os influencers: pessoas que também são marcas e 
compartilham ideias se tornando referência. Tudo o que elas falam tem propriedade e valor. E 
isso vende.

Influencers e Brand Personas: Camila Coutinho é a pioneira entre as blogueiras brasileiras, Camila 
Coelho já é garota propaganda da Miss Dior, Victória Rocha é cearense morando em SP e seu canal no 
Youtube já tem quase 300 mil inscritos.



Ter propósito é colocar intenção no que você faz. Ter um porquê é essencial para definir onde 
você quer chegar.
Com os negócios de moda não poderia ser diferente.
O consumidor moderno está conectado, bem informado e sabe exatamente o que quer, fazendo 
uso da tecnologia e principalmente das redes sociais na hora de escolher o que comprar.

ACREDITAR

PROPÓSITO

Fundada por André Carvalhal, ex diretor de Marketing da Farm, a Almah tem como proposta 
a prática de produção e consumo responsáveis.

Os sapatos veganos da Insecta Shoes são confeccionados a partir de roupas usadas, 
algodão reciclável e garrafas pet.



Quando um consumidor monta um 
#lookdodia ele está mostrando para o 
mundo parte da sua identidade. Esteja lá.

ACREDITAR

SUA MARCA

Já consolidada nos mercados nacional e internacional, a Osklen foi uma das pioneiras em moda sustentável 
no Brasil. Dentre os materiais utilizados estão o couro de pirarucu, a seda orgânica tingida com corantes 
naturais, tecidos recicláveis, algodão orgânico, PET reciclado e eco-juta. 



Está na hora de começar a entender o seu propósito. Para isso, responda as perguntas a seguir: 
1. O que faz você se sentir feliz na sua vida?
2. No que você é absurdamente bom em fazer?
3. Quem são as suas referências de sucesso?
4. Quando foi a ultima vez que você se dedicou a uma tarefa que nem reparou o tempo passar?
5. Em que você gosta de ajudar as outras pessoas?
6. Se o dinheiro não existisse mais, com o que você trabalharia?
7. Que carreira / negócio você se pega constantemente sonhando?
8. O que desperta em você uma curiosidade natural?
9. Como seria o seu dia perfeito?
10. Pelo que você gostaria de ser lembrado?

EXERCÍCIO

O propósito é quem vai guiar todas as ações de branding da 
marca.
Além de ser um grande diferencial competitivo, o trabalho de 
branding unifica e principalmente, fideliza os seus clientes. O 
consumidor moderno escolhe uma marca para expressar a 
sua personalidade através dos seus produtos / serviços.

ACREDITAR

PROPÓSITO X BRANDING

Quando os valores são sólidos, é fácil praticá-los diariamente, sustentando as relações que a marca cria 
com o seu público.
A melhor parte de ter um propósito é saber que ele não pode ser forjado, pois faz parte da cultura da 
marca e todos que a representam, sejam funcionários ou clientes.

MARCA
X

MARCA
Y

MARCA
Z



Você já definiu a sua Brand Persona e começou a se familiarizar com o seu propósito. Agora é 
hora de espalhar as boas novas!
Uma ideia no papel não tem valor se não for colocada em prática, para isso, você precisa se 
comunicar com as pessoas ao seu redor.

COMEÇAR

CRIANDO A IDENTIDADE DA SUA MARCA ATRAVÉS DO BRANDING

As redes sociais são uma ótima vitrine. Eu 
comecei com uma conta no Instagram e só 
depois criei um blog. Faça o melhor que você 
puder hoje com as condições que a vida lhe dá 
hoje.

Lembre-se de que de agora em diante você deve 
criar as suas oportunidades: faça contatos, 
interaja, ofereça ajuda sincera! O universo traz de 
volta tudo o que a gente pede, basta entrar em 
sintonia.
No primeiro momento é normal se sentir 
inseguro e às vezes até duvidar se o que estamos 
fazendo realmente vai dar certo, mas o segredo 
para o sucesso é o conteúdo e a constância, por 
isso, não tenha vergonha!
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Chegou a hora de espalhar a sua ideia! Primeiro defina a sua estratégia e em seguida, coloque-a 
em prática. Responda o exercício abaixo:
1. Que tipos de produtos / serviços a sua marca oferece?
2. Que tipos de conteúdo a sua marca irá compartilhar com o seu público?
3. Que tipos de problemas a sua marca irá resolver na vida dos seus clientes?
4. Que linguagem você usará para se comunicar?
5. Crie agora um perfil do seu novo negócio nas redes sociais e comece a comunicar a sua ideia 
para as pessoas mais próximas.

EXERCÍCIO

SUGESTÕES DE LEITURA

Moda com Propósito: 
Manifesto pela Grande 

Virada
(André Carvalhal)

Editora Paralela

Marketing de Moda
(Harriet Posner)

GG Moda

Gestão de Imagens: 
Propósito, Plano de 

Carreira e Êxito 
Profissional

(Josel Reis e Roseli Mazulo)
Senac


