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Storytelling: a importância 
de dar alma à sua marca

As marcas tem alma? 

Claro que não falo no 

sentido espiritual da 

palavra, mas sim no 

sentido metafórico, de 

essência

É importante delimitar 
uma diferença entre 
essência e história de 

existência. Em muitos casos 
isso pode ser confundido. A 
história percorrida por uma 
marca ao longo dos anos faz 
parte da sua essência, porém 
uma marca nova, recém criada, 
também tem essência, e de cer-
ta forma também tem história. 
Você, como empreendedor, 
refl ita por um momento em 
sua trajetória. Tente entender 
qual o ideal, a visão, a missão, 
os valores que ditaram o per-
curso que você teve até montar 
sua marca. 

Tudo isso é a história da sua 
marca, e consequentemente 
compõe a essência do que ela 
é. Junte isso ao que sua marca 
quer ser, ao que ela conta sobre 
si ao seu cliente. Entender isso 
é importante, principalmente 
quando falamos de termos 
de marketing ou publicidade. 
Existem pessoas que vendem 
produtos, e existem empresas 
que vendem sensações.

Um vendedor te convence 
pelo modo como ele fala. A 
persuasão dele instiga os 
receptores mentais e emocio-
nais que te levam à decisão de 
compra. Já uma empresa não 
consegue fazer isso porque não 
fala diretamente com você. Um 
comercial, uma campanha de 
marketing, uma peça publici-
tária, esses elementos não tem 
o mesmo “fator de convenci-
mento” de um vendedor. Então 
como a marca vende?

Simples, ela tenta simular 
isso. Ela tenta despertar essas 

sensações e emoções através 
de estímulos que falam ao seu 
cliente. Para isso, é tão impor-
tante entender muito bem o 
cliente. Não há como mudar 
de estratégia no meio da con-
versa, como um bom vendedor 
faria. É preciso saber bem com 
quem se está falando e garantir 
que a mensagem seja ouvida. 
O melhor jeito de fazer com 
que essa mensagem chegue 
ao receptor, de forma que ele 
sinta, e não exatamente pense, 
é o que realmente vende uma 
marca. É transmitir a ele as 
impressões que a alma da sua 
marca carregam.

É por isso que técnicas 
como a de storytelling são 
tão efi cientes. Elas mexem 
com o emocional, porém não 
precisam usar de uma história 
fi ccional. A própria trajetória 
da fundação de uma empresa 
já é uma boa história. O segredo 
é alinhá-la com o que precisa 
ser informado. A trajetória 
empreendedora já é inspira-
dora. Alinhando valores com 
a proposta vendida ao consu-
midor, é possível criar um elo 
emocional muito forte que gera 
a empatia com a marca, que 
fará uma campanha ser bem 
sucedida.

As marcas vendem concei-
tos, ideias. Se você trabalhar 
emoções positivas em uma boa 
narração de história, o elo é 
gerado. Todos gostam de uma 
boa história. É por isso que 
propagandas em fi lmes funcio-
nam. O próprio inconsciente 
assimila a história narrada com 
a propaganda mostrada. É por 
isso que é importante conhecer 
a “alma” da sua marca. 

Alinhar seu discurso com 
quem você é ajuda a criar um 
laço com quem você quer al-
cançar. Isso é storytelling.

(*) - É fundador da Case Comunica-
ção (www.casecomunicacao.com).

Thiago Coelho (*)

A - Poder Judiciário 
A Associação dos Advogados de São Paulo (AASP) promove debate 
sobre o STF nesta segunda-feira (24), às 14h00, na sede da instituição. 
O objetivo é mostrar como funciona a mais alta instância do poder 
judiciário brasileiro. Presença da presidente do STF, ministra Cármen 
Lúcia, do vice-presidente, Dias Toffoli, dos ministros Teori Zavascki e 
Gilmar Mendes, do ex-ministro Francisco Rezek e dos ex-presidentes 
do STF Sepúlveda Pertence, Ayres Britto e Cesar Peluso. O evento será 
dividido em quatro painéis: Princípio da efi ciência do Estado; Processo 
e Constituição; Ativismo judicial: papel do STF; e Direitos e garantias 
fundamentais na jurisprudência. Vagas limitadas e inscrições gratuitas 
pelo (www.aasp.org.br).

B - Luxo e Atenção  
Para os viajantes requintados que buscam por experiências atraentes 
e envolventes, o Cruzeiro de Volta ao Mundo 2017 da Crystal Cruises 
oferece um dos itinerários mais completos da companhia, apresentan-
do seis segmentos para navegar. Cada segmento tem de 10 a 23 dias e 
oferece pelo menos um pernoite cada. As rotas oferecidas destacam as 
diferentes culturas e as maravilhas naturais e históricas, que enriquecem 
a experiência em cada um dos países visitados. Focadas nas metrópoles,  
aldeias e ilhas pouco visitadas da América do Sul e Caribe - foi o primeiro 
World Cruise a visitar a Antártica em 10 anos – o cruzeiro de 94 dias 
parte de Miami, com embarque em 10 de janeiro de 2017. Saiba mais 
em: (https://www.facebook.com/crystalcruises).

C - Universidade com a Empresa 
No próximo dia 29, a Fundação Instituto de Administração (FIA) 
promove o IX ENED - Encontro da Universidade com a Empresa em 
Desenvolvimento, que objetiva aproximar professores, pesquisadores, 
empreendedores e gestores de empresas de pequeno e médio porte. Será 
realizado na Sala da Congregação da FEA/USP, na Cidade Universitária. 
Terá dois painéis nos quais serão abordadas as ferramentas de acesso ao 
mercado externo e os padrões contábeis e de informações gerenciais, 
por exemplo. O evento contará com a participação da Apex Brasil, do 
IPT e de Pequenos e Médios Empresários. As inscrições  são gratuitas 
bastando se inscrever no site: (http://materiais.fi a.com.br/ened-2016).

D - Intercâmbio e Palestras
Para quem deseja estudar na América do Norte, na Austrália ou na 
Europa e não sabe por onde começar seu planejamento de viagem, a 
agência S7 Study preparou um dia especial. Neste sábado (22), a partir 
das 11h00, especialistas que já vivenciaram o intercâmbio nestes destinos 
irão conduzir três palestras para esclarecer questões sobre visto, opções 
de cursos e cidades, cultura local e trabalho. Os encontros acontecem 
na sede da S7 Study (Rua Frei Caneca, 558 – Auditório), às 11h00, às 
14h30min e às 16h30min. As inscrições são limitadas e, para participar, 
basta levar 1kg de alimento não perecível ou R$ 10,00 que serão doados 
à ONG Saúde da Criança. Mais informações pelo tel. 4506 2999.

E - Vouchers e Benefícios
Cerca de 600 mil brasileiros viajam a Portugal por ano, e os motivos não 
são apenas as praias, paisagens, a proximidade linguística ou a gastronomia 

refi nada: o país oferece algumas vantagens ao bolso do turista, que pode 
economizar até  7500 durante a viagem. É o BesTripVouchers, que traz um 
guia especial. Por apenas  44,90 (cerca de R$ 162), o turista e um acom-
panhante têm direito a uma centena de descontos em hotéis, transportes, 
restaurantes e outros serviços e atrações de lazer em Lisboa, Cascais e Sintra. 
O guia garante transporte entre aeroporto e hotel tanto na ida quanto na 
volta. Ainda inclusos um mapa com guia turístico e um aplicativo exclusivo 
para Android e iOS. Confi ra em: (http://www.bestripvouchers.com/pt/).

F - Carrinhos Exclusivos
A Mobil desenvolveu uma promoção especial, em parceria com a Mattel. 
Todos os que realizarem a troca de óleo com alguns dos produtos par-
ticipantes em um dos pontos de venda selecionados, identifi cados com 
o material de comunicação da campanha, ou qualquer loja da rede de 
franquias Zio lube, podem ganhar um dos quatro modelos exclusivos de 
carrinhos Hot Wheels ou até a coleção completa. A ação é válida para 
carros, motos e caminhões, em todo o território nacional até dezembro, 
ou enquanto durarem os estoques. Mais informações em: (www.mobil.
cosan.com/promocaohotweels).

G - Associação de Jornalistas
Buscar as respostas, juntos, jornalistas e cidadãos interessados num jor-
nalismo ético. Essa é uma das linhas de atuação da Associação Profi ssão 
Jornalista, a ser criada em assembleia neste sábado (22), no Auditório 
Prestes Maia da Câmara Municipal, com início às 14h00 e término às 
17h00. A partir do entendimento de que o exercício ético da profi ssão 
pressupõe a preservação da dignidade do jornalista, a associação a ser 
criada buscará parcerias para a realização de seminários, encontros, 
estudos e levantamentos que ampliem a compreensão do que acontece 
no mundo profi ssional dos jornalistas e na sua relação com a população. 
Mais informações tel. 99649-6679 ou (aprojor@gmail.com).

H - Conservação da Fauna 
O Programa de Pós-Graduação em Conservação da Fauna, da UFSCar, 
em parceria com a Fundação Parque Zoológico de São Paulo, recebe 
inscrições para o processo de seleção para o curso de Mestrado Profi s-
sional na área de concentração ‘Conservação da Fauna’. São oferecidas 
10 vagas, distribuídas conforme disponibilidade de cada orientador. O 
processo seletivo é composto por três etapas: análise do currículo, prova 
escrita de Língua Inglesa e, por fi m, prova escrita de conhecimentos 
específi cos. O Programa está organizado em duas linhas: Biologia da 
Conservação e Genética da Conservação e Gestão e Manejo in situ e ex 
situ. Outras informações em: (www.ppgcfau.ufscar.br). 

I - Estágio na Philip Morris
Os interessados em participar do Programa Global de Estágio da Philip 
Morris Brasil, que será aplicado pela primeira vez no País, têm até a 
próxima terça-feira (25), para fazer suas inscrições. O ‘Inkompass’ é 
destinado a estudantes que estejam a dois anos da graduação, tenham 
fl uência em inglês e disponibilidade para trabalhar nas cidades de Barueri, 
Curitiba e Santa Cruz do Sul. Dividido em dois ciclos, com duração total 
de um ano cada, o programa permite o desenvolvimento e o aprendiza-
do de novas habilidades, em um ambiente de negócios desafi ador e de 

grande diversidade cultural. Os interessados devem realizar a inscrição 
no site (https://www.inkompass.global/). 

J - Movimento Maker 
Cada vez mais pessoas comuns se interessam em construir, consertar, 
modifi car e fabricar com as próprias mãos, mobiliários, roupas e obje-
tos com pegada tecnológica. O Lilo Zone (na Rua Harmonia,797) se 
consolida como um dos estúdios mais completos para que os makers 
possam executar suas criações. Além de oferecer workshops e ambiente 
colaborativo, também faz questão de abrir espaço para discussão sobre 
o movimento maker. Por isso, possui uma agenda de bate-papos como 
profi ssionais de diversas áreas da educação, sustentabilidade, mobiliários 
urbanos e wearables, que são os vestíveis ligados à tecnologia. Saiba 
mais em: (www.lilo.zone.com.br).

K - Recuperação Judicial
O 8º Congresso TMA Brasil de Reestruturação e Recuperação de Em-
presas, que acontece na segunda (24) e na terça-feira (25), no Hotel 
Renaissance, recebe o economista Maílson de Nóbrega em sua abertura. 
Ex-ministro da Fazenda entre os anos 1988 e 1990 e um dos economistas 
mais reconhecidos do País, Mailson falará sobre as perspectivas eco-
nômicas e políticas no Brasil para os próximos anos. O evento, que é o 
maior da América Latina neste segmento, reune companhias renomadas 
e especialistas, que abordarão temas críticos junto aos participantes. As 
inscrições para o evento se encerram hoje (21), e podem ser feitas pelo 
site: (http://www.tmabrasil.org/congresso-2016/pt-br).

L - Funcional e Pilates
A Feira Orgânica do Shopping VillaLobos, em parceria com a Track&Field e 
Wings Esportes, apresenta a aula de Funcional e Pilates no domingo (30), 
das 10h00 às 11h00, ministrada pela bailarina e professora de pilates Suzana 
Andersen e a Quality Coach, empresa esportiva que conta com profi ssionais 
especializados com o atendimento personalizado. Entre os benefícios da 
atividade, vale destacar o fortalecimento muscular, o que mais conquista 
o público por deixar o corpo defi nido e tonifi cado por completo, além de 
trabalhar o equilíbrio, força e fl exibilidade. A aula tem capacidade para 50 
alunos e a inscrição deve ser feita pelo site (www.wingsesportes.com.br). 

M -  Informação e Risco
A preocupação com a Segurança da Informação faz parte do cotidiano 
de grandes companhias em todas as partes do mundo. No Brasil não é 
diferente, mas é necessário disseminar o assunto e tornar mais rica a 
sua discussão. É com esse objetivo que acontece na Fecomercio, entre 
os próximos dias 25 e 27, o Congresso Security Leaders – maior evento 
da América Latina na área de Segurança da Informação e Risco. O en-
contro acontece pelo sétimo ano consecutivo em São Paulo e vai reunir 
líderes das áreas de Tecnologia e Segurança da Informação das principais 
instituições públicas e privadas do Brasil. Inscrições gratuitas no link: 
(http://www.congressosecurityleaders.com.br/sao-paulo). 

N - O Melhor Restaurante 
O TripAdvisor®, site de planejamento e reservas de viagens, anunciou 
os vencedores do prêmio Travelers’ Choice Restaurantes 2016. A edição 
celebra 528 restaurantes, incluindo os 25 melhores do mundo e listas 
específi cas para Ásia, Canadá, Europa, Índica, México, América do Sul, 
Pacífi co Sul, Reino Unido e Estados Unidos. O grande vencedor brasi-
leiro foi o Voilà Bistrot, de Paraty. O restaurante de culinária francesa 
também conquistou o primeiro lugar no ranking da América do Sul e o 
oitavo na lista global em 2016. Em segundo lugar o  D.O.M. - São Paulo. 
Entre as churrascarias, a melhor do país foi o Restaurante Libertango, 
de Campos do Jordão. Conheça a relação completa dos premiados em: 
(www.tripadvisor.com.br/TravelersChoice-Restaurants).

A - Poder Judiciário 
A Associação dos Advogados de São Paulo (AASP) promove debate 

refi nada: o país oferece algumas vantagens ao bolso do turista, que pode
economizar até  7500 durante a viagem. É o BesTripVouchers, que traz um
guia especial Por apenas 44 90 (cerca de R$ 162) o turista e um acom

A atividade econômica apre-
sentou retração em agosto, de 
acordo com dados divulgados 
ontem (20) pelo Banco Central 
(BC). O Índice de Atividade 
Econômica do BC (IBC-Br) 
dessazonalizado (ajustado para 
o período) teve queda de 0,91%, 
na comparação com julho. Essa 
foi a maior redução mensal des-
de maio de 2015 (-1,02%).

Na comparação entre agosto 
deste ano e o mesmo mês de 
2015, houve queda de 2,72%, 
de acordo com os dados sem 
ajustes, já que são períodos 
iguais na comparação. Em 12 
meses encerrados em agosto, 
a retração chegou a 5,48% e no 

Foi a maior redução mensal 

desde maio de 2015 (-1,02%).

No período, foram trans-
portados sete milhões 
de passageiros. No acu-

mulado do ano, 65,4 milhões de 
passageiros voaram de janeiro 
a setembro, queda de 6,07%, 
em relação ao mesmo período 
de 2015.

Apesar da retração, o re-
sultado de setembro indica 
uma desaceleração nos níveis 
de queda que o setor vinha 
registrando, segundo assessor 
técnico da Abear, Maurício 
Emboaba. “Isso refl ete mais ou 
menos o que a gente começa a 
ver na economia. Parece que 
estamos parando de ir para 
baixo”, ressaltou durante a 
apresentação dos dados. “Todos 
os números nos levam a apontar 
o seguinte: se a velocidade de 
queda está diminuindo, é sinal 
de que estamos chegando em 
pouso suave”, acrescentou o 
presidente da Abear, Eduardo 
Sanovicz. 

Segundo o executivo, o se-
tor pode ter um desempenho 
menos desfavorável do que o 
previsto para este ano. “Estou 
começando a olhar para 8% e 

Apesar do cenário, as empresas têm conseguido se adaptar às  adversidades.

Ovos férteis de peru 
para os americanos  

Os Estados Unidos abriram 
o mercado para ovos férteis de 
peru brasileiro. O Departamento 
de Agricultura norte-americano 
aceitou o certifi cado veterinário 
do Ministério da Agricultura. Com 
isso, as empresas nacionais interes-
sadas podem iniciar as exportações 
aos EUA. Os ovos férteis serão 
incubados nos Estados Unidos para 
a produção de matrizes.

Segundo a Coordenação de Trân-
sito e Quarentena Animal do Mapa, 
a expectativa do setor privado é 
que, até dezembro próximo, cerca 
de 900 mil unidades sejam vendidas 
aos estados da Carolina do Norte, 
Minnesota e Iowa. “A abertura 
do mercado norte-americano é 
o reconhecimento da excelente 
condição sanitária dos plantéis 
avícolas brasileiros”, diz o chefe 
da Divisão de Trânsito Nacional, 
Rodrigo Padovani (Mapa).
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Caiu em setembro a procura 
por voos domésticos

A demanda por voos domésticos caiu 4,4% em setembro na comparação com o mesmo mês de 2014, 
segundo balanço divulgado ontem (20) pela Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear)

não mais 10% de queda. Porque 
eu tinha uma série de indícios 
de que a gente ainda poderia ver 
novos movimentos de redução, 
o que eu não estou mais vendo”, 
calculou. Apesar do cenário 
desfavorável, Emboaba acredi-
ta que as empresas de aviação 
têm conseguido se adaptar 

às adversidades, ajustando a 
oferta de assentos. 

“A indústria tem dado res-
postas adequadas. A taxa de 
aproveitamento dos voos não 
cai. Pelo contrário sobe ligeira-
mente, mesmo em um período 
de difi culdade econômica. Ou 
seja, a indústria consegue 

ajustar a sua capacidade, a sua 
oferta à demanda”, destacou o 
assessor técnico. Em setembro, 
a oferta de assentos foi reduzida 
em 6,3%, e no acumulado do 
ano, de janeiro a setembro, 
as companhias diminuíram 
em 5,6% a disponibilidade de 
viagens (ABr).

Atividade econômica teve 
queda em agosto

ano, a 4,98%. O IBC-Br é uma 
forma de avaliar a evolução da 
atividade econômica brasileira 
e ajuda o BC a tomar suas 
decisões sobre a taxa básica 
de juros, a Selic. 

O índice incorpora informa-
ções sobre o nível de atividade 
dos três setores da economia: 
indústria, comércio e serviços e 
agropecuária, além do volume 
de impostos. Mas o indicador 
ofi cial sobre o desempenho da 
economia é o Produto Interno 
Bruto (PIB), a soma de todas as 
riquezas produzidas pelo país, 
elaborado pelo Instituto Brasi-
leiro de Geografi a e Estatística 
(IBGE) (ABr).


