
A história de uma empresa não é um farol, mas um barco" 
Luciana Stein 
 
Pense em dois dos líderes do nosso tempo, Steve Jobs e Barack Obama. Ambos são exímios 
contadores de histórias. Seus relatos trazem seus conflitos pessoais, infâncias simples, dores e 
dúvidas, e causam a identificação do público. Numa época em que as corporações desejam se 
parecer menos com a pessoa jurídica e mais com a pessoa física, contar histórias se tornou um 
recurso de mercado que, se bem usado, pode colaborar para a humanização do trabalho. É 
nesta linha que trabalha o estrategista de comunicação Antonio Núñez. Espanhol, Núñez já 
desenvolveu projetos com equipes da Telefonica, Vodafone, Acciona-Endesa e com partidos 
políticos exercitando o uso do "storytelling".  
 
Os analistas financeiros costumam avisar seus clientes de que precisam decorar alguns 
números na sua vida. Nas palestras que fez no Rio de Janeiro e em São Paulo, Núñez sugere 
que as pessoas deveriam também saber contar cinco tipos de histórias: "quem sou eu, por que 
estou aqui, como funciona minha ideia ou um projeto, ter em mãos um relato curto que revela 
na prática um valor simbólico." Além de ter "um relato para uma situação de emergência" - 
uma história para ser contada nos cinco últimos minutos de uma reunião, por exemplo. Ex-
planner das agências Saatchi & Saatchi, Young & Rubicam, Euro RSCG, ele lançou seu livro "É 
melhor contar tudo", na semana passada em São Paulo.  
 
Valor: A estratégia de contar histórias é aplicável a todos os níveis da empresa? 
 
Antonio Núñez: Algumas pessoas dizem que "storytelling" é uma ferramenta apenas para os 
diretores das empresas já que eles costumam ter mais informação em mãos do que os demais 
funcionários. Não estou de acordo. Acredito que seja uma ferramenta de comunicação muito 
popular e democrática. Todos nós sabemos contar histórias. Fazemos isso todos os dias desde 
que somos crianças. As empresas erram prestando toda atenção às habilidades de 
comunicação do CEO, se esquecendo da recepcionista e do motoboy. Segundo o último 
Barômetro de Confiança Edelman, as mensagens e as opiniões dos empregados da empresa 
têm quase o dobro de credibilidade do que as mensagens emitidas pelo CEO. Uma empresa 
que tem milhões de empregados conta com milhares de porta-vozes que juntos, tem mais 
capacidade de comunicação do que uma cara campanha de publicidade.  
 
Valor: O sr. poderia contar alguns "cases" mais emblemáticos de empresas com as quais 
trabalhou que usaram a técnica do "storytelling"? Qual foi o resultado?  
 
Núñez: Trabalhei com uma grande construtora que havia crescido ao comprar várias 
empresas menores. Seus empregados careciam de uma identidade comum. Resgatamos 
centenas de histórias dos empregados sobre seu cotidiano e sua relação com a empresa até 
descobrir uma trama comum. Todas falavam de espírito inovador. Esse DNA em comum se 
converteu na razão de ser da companhia e sua missão. Foi um valor que surgiu do caráter dos 
próprios empregados - não foi imposto pelos acionistas (o que costuma ser garantia de 
indiferença e fracasso) . Hoje a construtora tem uma equipe mais motivada e unida por uma 
identidade forte. Outra empresa de telecomunicações contava com uma equipe excelente de 
engenheiros no seu departamento de R+D (Research and Development), mas tinha 
dificuldades em inovar. Descobrimos que o resto dos empregados não entendiam as ideias do 
departamento de R+D e as recusavam. Fizemos com que os engenheiros transformassem cada 
inovação em uma história - por exemplo, eles contavam como sua vida melhorava graças a 
aquela ideia. Depois de um ano, o número de projetos de R+D em andamento aumentou 56%.  
 
Valor: Como fazer que o outro escute a sua história? 
 
Núñez: Estamos saturados de mensagens racionais, números e estatísticas. Não suportamos 
mais interrupções e nosso cinismo cresce com o cansaço. Se a sua mensagem tem a forma de 
uma história já está fazendo muito para que o outro encontre tempo e espaço para escutar. 
Uma narrativa é emocional e apela ao nosso lado lúdico, não ao racional e hipercrítico. Ela 
oferece um contexto que ajuda a compreender a mensagem. Outra vantagem é que uma 
história não impõe sua mensagem, nem moraliza. É quem escuta que tira as suas próprias 



conclusões. Mas para que o outro preste atenção, ela deve ter uma ordem, mostrar conflitos, 
contar emoções e sensações, trazer verdade e um sentido vital para quem escuta.  
 
Valor: Como contar histórias incrementa o patrimônio da empresa?  
 
Núñez: Compreende-se melhor as ideias e os objetivos empresariais dos diretores e se perdoa 
suas fraquezas e seus erros. A comunicação interna se torna mais pessoal e emocional e se 
aprende a reconhecer e a celebrar o valor que um indivíduo pode trazer à organização. 
Acredito que aumenta o espírito de equipe. A marca acaba poupando nos seus orçamentos de 
comunicação por que a cada dia os empregados atuam como alto-falantes em sua rede social. 
Consumidores criam vínculos afetivos com a empresa.  
 
Valor: Todas as empresas estão preparadas para contar a sua história?  
 
Nuñez: Depende de seu grau de autoestima, confiança e da sua cultura de comunicação. 
Quando a autoestima é baixa, aparecem os medos, a obsessão pela racionalidade e pela 
estatística. Seus diretores necessitam se ocultar por trás das planilhas de Excel. Steve Jobs é 
um líder que transmite confiança e proximidade. E faz isso até quando fala sobre sua condição 
de filho adotado, sobre a sua falta de título universitário ou sobre o erro do preço inicial do 
iPhone.  
 
Valor: Se você é uma empresa terá de contar sua história um milhão de vezes. Como fazer 
para não perder o seu frescor?  
 
Nuñez: A empresa deve permitir que seus porta-vozes se revezem para que não seja sempre 
a mesma pessoa a contá-la. Também se deve incorporar o que vai acontecendo na empresa. A 
história é viva, dinâmica, ela se enriquece a cada dia com as relações com seus empregados, 
consumidores e "stakeholders". Costumo pensar que a história de uma empresa não é um 
farol, é um barco.  
 
Valor: As empresas "maqueiam" suas histórias e as atualizam de acordo com seus objetivos. 
Todas valem? Mesmo que não sejam verdadeiras?  
 
Nuñez: Não tem nada de mal em contar os aspectos mais positivos ou sedutores. Nós, 
consumidores, fazemos isso todo o tempo. Outra coisa é mentir. Isso me parece perigoso - e 
burro - por que o consumidor descobrirá muito em breve. As novas tecnologias permitem 
confrontar e comprovar qualquer dado. São gratuitas e quase universais. Isso foi o que 
aconteceu com os "flogs" - os "fake blogs", blogs falsos criados pelo Walmart, Sony e o 
McDonalds. É melhor contar tudo.  
 
Valor: Numa época de recessão como a estratégia de contar histórias se modifica?  
 
Nuñez: Com a diminuição dos orçamentos publicitários, os departamentos de marketing e 
comunicação estão descobrindo o potencial de seus próprios funcionários. Se você dá voz e 
liberdade a estes setores, eles acabam fazendo grande parte do trabalho de comunicação por 
você, gratuitamente. Com a crise, as empresas me pedem que suas histórias de marca tenham 
maior potencial viral.  
 
Valor: Para que uma empresa conte a sua história, não é necessário que saiba escutar as dos 
consumidores? 
 
Núñez: Sim, uma pessoa que apenas fala de si mesma sem escutar os demais é insuportável. 
É muito sedutor que as empresas cedam seus veículos de comunicação a histórias de seus 
consumidores. É o que fez Obama durante sua campanha eleitoral. Contou como havia sido o 
primeiro dia de colégio de Malia e também contou as histórias de seus simpatizantes e 
colaboradores como o exemplo motivador da prefeita de Greenwoods que gritava "Fire Up 
ready to go" ("Apontar e pronto para ir").  
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 8 set. 2009, Eu & Investimentos, p. D8. 


