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Estilo

Aproveite as boas histórias com o uso de 
técnicas narrativas capazes de engajar equipes 
e encantar os clientes e fornecedores

Storytelling:
para ir além do “Era uma vez...”
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conteúdo inesgotável de aconteci-
mentos e vivências dignas de “cau-
sos”. “Dentro do público interno e 
através das próprias experiências 
na corporação, os líderes conse-
guem inspirar e fazer com que as 
pessoas não repitam erros, emular 
o que deu certo ou mesmo ajudar 
os analistas a tornar tangíveis os 
projetos atuais”, afirma o professor 
de Storytelling da ESPM e diretor 
da Storytellers Brand’n’Fiction, Fer-
nando Palacios. “Quando contamos 
uma história, conseguimos melho-
rar a assimilação e a memorização, 
engajamos os participantes na 
história. E não conseguiremos o 
mesmo efeito apenas colocando 

C
ontar histórias é uma apti-
dão inata do ser humano, 
desde que começamos 
a passar adiante nossas 

experiências em caçadas e a bus-
car explicações para o que nos 
acontecia. Seja no boca a boca ou 
pintando pessoas e animais em 
paredes de cavernas, criar narra-
tivas faz parte de nossa natureza 
enquanto indivíduos. Com a evo-
lução da comunicação e dos rela-
cionamentos, tornou-se necessário 
aprimorar tal habilidade. “Aprende-
mos intuitivamente a contar histó-
rias, é como respirar. Mas, se não 
aperfeiçoar, você não atinge todo o 
potencial de envolvimento. A nar-
rativa fica como menos técnica, 
beleza e poder”, mostra Alfredo 
Castro, sócio-diretor da companhia 
de treinamentos MOT.

Dentro do universo corpora-
tivo, essa prática tem o nome de 
storytelling. Os enredos, persona-
gens e conflitos presentes em nos-
sos cotidianos ganham força com 
uma narrativa apropriada e pen-
sada com antecedência. “Dentro do 
mundo do business, o storytelling 
é a construção de uma estrutura 
narrativa para a marca, definindo 
o que e como contar aos diferen-
tes públicos. É cada vez mais usado 
pelo segmento B2C [Business to 
Consumer, de transações comer-
ciais da empresa para o consumi-
dor final] em diferentes contextos 
de atuação da empresa e também 
do público. A companhia analisa 
os hábitos dos consumidores para 
inserir as propriedades da marca 
com propriedade e pertinência”, 
explica o administrador Ricardo 
Klein, sócio da consultoria Top-
Brands.

As nuances e a influência direta 
do ambiente corporativo sobre a 
vida das pessoas proporcionam 

O segmento B2C é que mais utiliza o 

storytelling, afirma o administrador Klein
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ternos e interno, transformando 
a proposta em personagens, em 
vivências e trajetórias para contar 
o projeto”, analisa. “Quando o pú-
blico não se interessa pelo assunto, 
ele não participa. Portanto, a his-
tória tem que conectar e atingir a 
audiência que você quer mover. 

Isso não é possível com qualquer 
história. Tem de ser uma história 
construída na direção dos inte-
resses de seu público, usando ou 
não pessoas como protagonistas”, 
explica Eduardo Adas, sócio da em-
presa de comunicação SOAP.

“Não criamos as histórias, nós 

uma lista de tarefas a fazer. A fi-
nalidade principal é envolver a 
equipe. Estamos em uma época em 
que o engajamento, a retenção e a 
motivação estão mais complexos”, 
completa Castro, autor do livro 
“Storytelling para Resultados – 
Como usar estórias no ambiente 
empresarial”. 

Segundo Palacios, cada empresa 
pode – e deve – contar a história 
mais apropriada para seu público 
e de acordo com a proposta da 
marca (confira o box). “Têm em-
presas que fazem um trabalho 
de branding para construir uma 
marca. Na hora de aplicar isso, o 
consumidor pode ter dificuldade 
de tirar a imagem do campo da 
imaginação. O storytelling é o pró-
ximo passo, de passar um sentido 
para fornecedores, públicos ex-

CONFIRA OS PONTOS PRINCIPAIS PARA 
CONTAR UMA BOA HISTÓRIA

01
Clímax – Objetivo, ponto 
da história onde você quer 
chegar.  Ele deve ser irre-
versível e absoluto, onde a 
audiência não espera nada 
que não seja “aquele” inal.

03
Criar uma ideia “central” 
que direcionará toda a 
sua história - determinan-
do o que entra, o que ica 
de fora, o que vem antes e 
o que vem depois. Ela de-
ve expressar, numa única 
sentença, todo o signii-
cado da sua narrativa.

05
Entender que uma apresenta-
ção em PowerPoint não deve 
ser uma apresentação em Po-
werPoint mas sim uma história 
com começo, meio e im, ilus-
trada como se fosse um ilme, 
com uma sequência de ima-
gens que crie uma conexão 
emocional com a audiência.

06
Falar sobre as diiculda-
des que passou para che-
gar ao objetivo agregam va-
lor à história. Em vez de só 
contar as partes boas, apro-
veite e fale das diiculdades 
também. 

04
Deinir quem é o pro-
tagonista da sua his-
tória, entender qual é 
o seu principal dese-
jo e que forças podem 
impedi-lo de alcançar 
o que quer. Com isso, 
você deve construir 
um personagem forte 
o suiciente para supe-
rar os obstáculos.

02
Fazer a sua audiência, 
não somente enten-
der o que você tem a 
dizer, mas acreditar e 
coniar na sua ideia.

Fonte: SOAP

Na visão de Palacios, contar histórias 

envolve a equipe melhor do que a lista 

de tarefas
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as descobrimos. Empresas, ideias 
e pessoas bem sucedidas já pos-
suem suas histórias de grande 
valor para o público-alvo. A nar-
rativa fica melhor do que uma 
apresentação tradicional, focada 
em números, dados e tópicos, mas 
sem, necessariamente, um raciocí-
nio estruturado”, argumenta Adas.

De acordo com Rodrigo Cogo, 
gerente de Conteúdo da Associa-
ção Brasileira de Comunicação 
Empresarial (Aberje), a alta gestão 
das empresas deve fornecer o fio 
condutor da mensagem-chave e 
da tática, de preferência com fle-
xibilidade para receber e analisar 

propostas criativas. “No campo das 
histórias, especificamente, a mão 
dos gestores deve ser menos pe-
sada, no sentido de abrir espaço 
para as falas de todos os escalões. 
Tem de haver um desprendimento, 
um relaxamento no controle, por-
que são conteúdos mais fluidos, 
menos previsíveis, mas que são 
engajadores exatamente porque 
são colaborativos e mostram ou-
tras faces de dentro da organiza-
ção, também representativas de 
sua cultura e visão, independente 
de hierarquias internas”.

De acordo com Cogo, as organi-
zações devem analisar o contexto 

e credibilidade da corporação 
antes de aplicar a ferramenta 
por modismo e perder relevân-
cia entre pessoas mais críticas e 
propositivas. “Não há um centro 
emissor e uma audiência passiva, 
como se configurava diversas 
interlocuções num passado re-
cente. Outra premissa relevante 
é abrir espaço para a vulnera-
bilidade, quando os narradores 
também falam de seus temores, 
insucessos e dúvidas, diferente 
do mundo supostamente preciso 
e de inteiro sucesso que o am-
biente corporativo leva a crer”, 
analisa. 

Fonte: The Seven Basic Blot, de Cristopher Booker

AS SETE TRAMAS BÁSICAS E A SUA MARCA
TRAMA CARACTERÍSTICA CONCEITO EXEMPLO

O MONSTRO
Força, coragem 

e bravura

Seu produto ou serviço é a arma secreta que dará o 

golpe inal na criatura maligna

A REVELAÇÃO
Integridade, 

pureza e 

inocência

Seu produto ou serviço é aquele pequeno empurrão 

que o consumidor precisa para revelar seu lado único 

e especial

A JORNADA
Resistência, 

determinação e 

vontade

Seu produto ou serviço, ao contrário da revelação, irá 

acompanhar o consumidor em toda a jornada, até 

atingir o objetivo inal

O REGRESSO
Sabedoria, 

curiosidade e 

aprendizado

Seu produto ou serviço auxilia o consumidor 

durante sua jornada e garante crescimento pessoal e 

aprendizado ao inal dela

O RENASCIMENTO
Fervor, 

entusiasmo e 

otimismo

Seu produto ou serviço precisa apresentar ao 

consumidor um problema que ele sequer tinha ciência, 

para, então, resolvê-lo

A TRAGÉDIA
Humildade, 

tenacidade e 

compaixão

Seu produto ou serviço tem de ser a mão que 

é estendida ao consumidor em um momento 

extremamente difícil

A COMÉDIA
Amizade e com-

panheirismo

Seu produto ou serviço ajuda o consumidor a se 

desvencilhar de pequenos infortúnios de modo 

divertido e leve


