


do, com pessoas jamais vistas antes, é
um desafio para a comunicação. Mas
não é só fora das nossas fronteiras que
há necessidade de encontrar uma solu-
ção nessa área. É preciso aprender com
quem sabe cativar uma platéia. Há exem-
plos de sobra. As pessoas vão aos cine-
mas para ficarem sentados continuamen-
te por 90 minutos, em média, em uma
sala escura, para assistir a um filme. Cri-
anças ouvem atentamente histórias que
lhe são contadas pelos pais antes de
dormir. Por que então adultos, muitos
deles profissionais renomados e execu-
tivos experientes, não conseguem ficar
pacientemente sentados em uma apre-
sentação corporativa por 15 minutos,
algumas vezes menos e outras mais? A
resposta está na forma de comunicar,
na forma de vender a idéia, segundo
Francisco Papaterra Limongi, diretor de
Planejamento e Conteúdo da Soap - State
of the art presentations, empresa de
comunicação focada no desenvolvimen-
to de conteúdo e forma de apresenta-
ções corporativas.

"Uma boa história prende a atenção
de qualquer pessoa", diz Limongi. Mas
para se criar uma boa história primeiro
é preciso saber para quem ela será con-
tada e quais são as necessidades, os
desejos, os valores e a linguagem, en-
tre outras coisas, dessa audiência. A
partir disso é possível identificar que
benefícios posso oferecer a esse pú-
blico e apresentá-los de forma a ganhar
a atenção da platéia, o que se faz com
uma estrutura coesa, criando suspen-
se para manter o interesse, como em
um roteiro de cinema.

Isso só é possível, no entanto, se o
público e seus anseios forem conheci-
dos. "Para isso é preciso interagir, e in-
teragir é conversar", diz Limongi. Essa
é a essência da comunicação P2P (per-
son to person, ou pessoa a pessoa, na
tradução do inglês). Comunicação não
se faz com uma pessoa só, nem somente
com recursos multimídia. É entre pes-
soas que se tem troca de informações,
que se destrincham qualidades intangí-

veis, tão importantes no mundo comer-
cial moderno. É assim que se eliminam
diferenças culturais, às vezes tão pouco
evidentes em um mundo globalizado,
mas cruciais para o fechamento de um
contrato de comércio exterior.

Limongi fala sobre comunicação P2P
e apresentações corporativas na entrevista
a seguir com o respaldo de quem se criou
no mundo da literatura e da poesia e mer-
gulhou na área de marketing e comuni-
cação. Administrador de empresas pela
Fundação Getúlio Vargas, Limongi com-

pôs músicas gravadas por Tom Zé e Elis
Regina e músicas encenadas em teatro
(Do Jeito que Você Gosta, de William She-
akspeare, O Senhor do Tempo, de Ricar-
do Amadeo, e A Ratinha Ritinha, de Sô-
nia Robato), além de ter participado,
como compositor e intérprete, do Festi-
val dos Festivais da Globo. Na área cor-
porativa, atuou no Grupo Abril como di-
retor financeiro, diretor de planejamento
e diretor de marketing, e pela Soap já par-
ticipou da elaboração de mais de 200
apresentações para grandes empresas, tais
como Microsoft, África, Grupo Pão de
Açúcar, ABN-Amro Bank, HP e Sara Lee.

Empreendedor - O que é a comu-
nicação P2P?

Francisco Papaterra Limongi -
Comunicação P2P é a comunicação
person to person, ou seja, pessoa a pes-
soa. Na verdade, toda comunicação é

pessoa a pessoa, seja ela business to
business (B2B), seja business to
consumer(B2C). Seja qual for a moda-
lidade de apresentação comercial, tra-
ta-se não apenas de publicidade, mas
de comunicação, e isso não vem sendo
bem compreendido pelas pessoas.
Muitas vezes nos deparamos com
aquelas apresentações de Powerpoint,
em que o apresentador fica de costas
para a tela, lendo seu roteiro, e essa
metodologia tira completamente o "per-
son" da comunicação. Perde-se a ên-
fase e a entonação das palavras, a co-
municação fica fria e sem emoção, pois
é impossível não ser diferente lendo um
texto perante um público. A primeira
idéia é essa, lembrar sempre que co-
municação é uma pessoa falando com
outra pessoa.

Empreendedor - No caso do comér-
cio Internacional, quais são os dife-
renciais da comunicação P2P?

Limongi - A comunicação P2P é fun-
damental no comércio internacional. Ge-
ralmente as grandes barreiras são cultu-
rais, então é preciso entender a cultura
do povo que está produzindo, a cultura
do povo que está vendendo e a cultura
do povo que está comprando. Quanto
mais você azeitar a comunicação P2P
para que as culturas sejam entendidas -
a palavra-chave é entendimento -, os va-
lores conhecidos, as necessidades reve-
ladas, sempre reciprocamente, mais você
estará eliminando barreiras. Se você quer
ganhar um mercado, você precisa con-
versar com as pessoas, eliminar o muro
de culturas díspares.

Empreendedor - Os recursos da
tecnologia facilitam a apresentação
de uma idéia?

Limongi - Se você comparar como
se conta uma história com Powerpoint
e sem Powerpoint, vai ver que é com-
pletamente diferente. Sem o Powerpoint
a pessoa volta a aparecer, é como sen-
tar em um sofá para conversar. Por mais
complexo que seja o assunto, você ges-
ticula, você sorri, você enfatiza. Se você

Exportar para um lugar desconheci-



corre para o Powerpoint, tudo isso é su-
primido. Não é que eu seja contra o Po-
werpoint, mas ele não é a essência da
comunicação, é apenas uma ferramen-
ta, nem sempre necessária. Se você
domina um assunto, experimente fazer
uma apresentação sem Powerpoint. Eu,
particularmente, adoro usar ClipChart,
e se for uma comunicação P2P no sin-
gular e eu dominar o assunto, eu prefiro
fazer a apresentação rabiscando, e pos-
so dizer que muita gente prefere isso,
mesmo que no final sejam apenas gar-
ranchos, porque isso tem um gestual,
faz parte de uma dança, porque tem
importância na comunicação. Agora,
quanto menos desinibida for a pessoa,
mais o Powerpoint será necessário.

Empreendedor - Quais as vanta-
gens e desvantagens da comunica-
ção P2P?

Limongi - Não existem vantagens
ou desvantagens na comunicação P2P.
Talvez a única vantagem conhecida seja
conversar, realmente conversar. O que
é preciso ressaltar são as oportunida-
des que ela gera, e a principal delas é a
oportunidade de interação. Quanto mais
se conseguir a participação de sua au-
diência, melhor. Vamos lembrar o se-
guinte: o objetivo quase sempre é con-
seguir a adesão para alguma coisa, seja
a venda de um produto, a parceria em
um projeto, etc. Quanto mais eu fizer
um monólogo sobre as vantagens de
meu produto, e a audiência ficar quie-
ta, mais ela vai me achar um chato, e
menos dono do produto você será. Hoje
em dia não basta apenas falar sobre os
atributos do produto, o público deseja
diversos conceitos intangíveis. Por isso
quanto mais se ouvir o cliente, para sa-
ber o que ele quer, como ele entende
certos conceitos intangíveis, cada vez
mais essa interação vai trazer subsídi-
os para a tomada de decisão.

Certas pessoas sentem-se sumidades
em um assunto e têm a tendência de fi-
carem irritadas ao dar palestras, por
causa de perguntas que lhes parecem
óbvias serem feitas pela platéia e elas

precisarem responder. Eu vejo a coisa
completamente ao contrário: eu não sou
doutor em nada, eu estou me comuni-
cando, eu preciso saber o que a pessoa
quer, eu preciso saber o que ela não en-
tendeu, porque se não estarei monolo-
gando, estarei dando vazão para minha
vaidade, e isso não é comunicação.

Empreendedor - Como desenvolver
e estruturar o raciocínio em uma
apresentação?

Limongi - Quando se fala que é pre-
ciso fazer uma apresentação, as pessoas
correm imediatamente para o Powerpoint,
na maioria das vezes sem refletir coisas

básicas, como o que ele vai comunicar,
para quem ele vai comunicar, qual é o ob-
jetivo daquela comunicação. Elas pulam
diretamente para a ferramenta e vão digi-
tando sem ordenamento, sem coesão.

Não existe um método único, exis-
tem várias nuances e vertentes, mas de
uma maneira geral se eu marco uma reu-
nião com o fulano é porque eu quero ofe-
recer alguma coisa a ele. A primeira coi-
sa a se fazer é conhecer minha audiência
e identificar que benefícios posso ofere-
cer para ela. A partir disso, estruturo toda
minha apresentação de forma a se passar
a mensagem desejada e despertar o inte-
resse dela, e assim consigo prender a
atenção das pessoas, hoje sempre preo-
cupadas com os e-mails que estão che-
gando, com os recados deixados na cai-
xa-postal do celular, com os recados dei-
xados com a secretária e muito mais. As
pessoas não têm mais tempo para um
bate-papo na esquina, mas se você dis-
ser algo que lhes interessa elas vão parar
para te ouvir e saber mais detalhes.

Empreendedor - Qual a importân-
cia do roteiro e como elaborá-lo?

Limongi - Eu, particularmente, que
tenho toda uma formação na literatura e
na poesia, gosto de contadores de his-
tórias. Para mim a sonoridade, a músi-
ca que as palavras têm, é muito impor-
tante. Minha crença é que ao contar uma
história que criei a platéia vai entender
que eu sou o contador da história, que
eu tenho autoridade no que digo, algo
que um sujeito que descreve um assun-
to, seu produto, por tópicos, não con-
segue, porque fica tudo fragmentado.
Agora, se eu conto uma história toda
"linkada", em que o parágrafo que vem
na seqüência tem a ver com o parágrafo
anterior, isso vai criando interesse. E
como um livro, um best seller, um ro-
teiro de cinema - tem que ter todo o
nexo, todo O suspense a ser revelado,
todo o ritmo, toda a música.

Francisco Papaterra Limongi
(11) 3054-1440
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