
Sociedade  das  
Emoções

“ O  novo  paradigma  
mercadológico”

www.celso-foelkel.com.br



“Os consumidores  estão  mudando  
rapidamente  e  as  suas  emoções  são  

importantíssimas  nesse  contexto”

Sociedade  da  Informação

Sociedade  dos  Sonhos



Histórias  ou  lendas  são  atributos  
importantes  dos  produtos:

• Existem  6  mercados  basicamente  
dependentes  dos  tipos  distintos  de     
emoções

• Corremos  o risco  de  termos  histórias  não  
muito  boas,  ou de  sermos  os  bandidos  nas  
lendas  dos  consumidores



“As  pessoas  estão  dispostas  até a  pagar  
mais  pelos  produtos  que  lhes  ofereçam  

emoções  favoráveis”

“O  comportamento  do consumidor  está
cada  vez  mais  orientado  para  temas  

holísticos”

“Há enorme  aumento  na  espiritualidade, 
autenticidade  e  ética  (  mesmo  no  Brasil )



História  da  Sociedade:

•Pré-História  ou  O  Homem  das  
Cavernas:baseada  na  sobrevivência, na  defesa,  
no  medo,  na  caça,  e  no espírito  de  tribo
•Sociedade  Agrícola: baseada  na  
sustentabilidade, na  busca  da  comida  própria,  
no  conhecimento  de  como  fazer  agricultura  e  
na  família,  que  era  a  própria  força  de  
trabalho



História  da  Sociedade:
•Sociedade  Industrial: baseada  em  bens  de  
consumo, na  geração  de  riquezas,  no  trabalho  
e  no  capital ,  na  hierarquia  e  no  culto  ao  
chefe ( a  cultura  do  poderoso CEO )
•Sociedade  da Informação: baseada  em serviços, 
na  criatividade,  nos  conhecimentos,  no  time  de  
criação,  na  conectividade
•Sociedade  dos  sonhos:  baseada  nas  emoções,  
na  vida  em  grupos  de  afinidades,  nas  
experiências  compartilhadas  e  nas  
comunidades ( virtuais  ou  não )



Cada  vez  mais  a  velha  indústria  
perde  espaço   para  bens  e  serviços  de  
origem  no  conhecimento,  nas  emoções  

e  para  o  bem  estar  do  próximo



Pirâmide  de  Maslow

Auto  - Realização

Reconhecimento

Necessidades  Sociais

Segurança

Necessidades  Básicas



Auto Realização
Reconhecimento

Necessidades  Sociais

Mercado  das  Emoções

Histórias  ou  “historinhas”



Histórias  de  algumas  empresas:
• SBT:  a  história  do  homem  que  ri
• Disney:  a  história  da  felicidade  ao  alcance  de  um  

passeio
• Záffari: a  história  de  como  aumentar  a  gula  das  

pessoas
• Carla Perez:  a  história  do  segundo  bum-bum  que  

deu  certo
• Coca-Cola:  a  história  da  fórmula  miraculosa
• Petrobrás:  a  história  do  gigante  trapalhão
• Microsoft:  a  história  do  nerd  que  acreditou  que  

todos  deveriam  ter  computador  em  casa
• Sua  empresa:  a  história  de ...........................................



O  que  é uma  boa  história ?

• aquela  que  cai  fundo  no  coração
• a  que  pode  ser  contada  a  seus  amigos  e  

desperta  interesse
• a  que  pode  ser  contada  com  diferentes  

enfoques
• a  que  pode  servir  para  diferentes  públicos  e  

momentos
• a  que  pode  ser  combinada  com  outras 
• a  que  não  cansa  ao  ser  contada  de  novo



Muito  importante :  

Os  consumidores  querem  ser  parte   da  
história  e  adoram  contá-la  para  os  

outros



Mercados  de  Emoções

• Mercado  da  Aventura:  Marlboro, Sem  limites
• Mercado  do  Amor  e  da  Amizade:  Tele Tubies, 

cervejas, cocas, etc.
• Mercado  do  Bem -Estar  das  Pessoas: casas  geriátricas, 

fundos  de  pensão,  seguros de saúde, automóveis, etc.
• Mercado  do  eu-próprio:  minha saúde, minha  

capacidade  atlética,  minha performance  sexual, minha  
beleza,  etc.

• Mercado  da  Paz  de  Espírito: religiões, música New 
Age,  floriculturas,  automóveis, etc.

• Mercado  das  Convicções: livrarias, coleções, religiões, 
etc.



Para  cada  tipo  de  mercado  temos  que  
desenvolver  uma  estratégias  de  história  

para  ser  contada  pelos  consumidores

• Existem  6  bilhões  de  almas  no  planeta
• Cada  uma  quer  contar  ou  deseja  ouvir  

histórias
• Encontrar  produtos  ou  serviços  que  

mexam  com  as  emoções  das  pessoas.
• Transformar  seus  produtos  em  histórias  

favoráveis  para  os  consumidores  



Emoções,  Cultura  e  Valores
&

Produtos  e  Mercados  


