
Contadores de histórias 
0 imaginário do consumidor é de importância fundamental no resultado 

de pesquisas que utilizam da técnica do storytelling 

Os homens da caverna voltavam de suas caçadas, 

lá na Pré-História, e se reuniam em volta do fogo 

para contar as aventuras do dia. A tradição oral 

acompanhou a evolução da humanidade e contar 

histórias faz parte do nosso cotidiano. O que os 

publicitários, jornalistas e agora os pesquisadores 

estão descobrindo é a importância em dar voz às 

pessoas e relatar sua vida, seus anseios e expectativas 

por meio de histórias reais. A essa técnica deu-se o 

nome de storytelling. A origem foi na Inglaterra. Já 

a potencialização se deu nos Estados Unidos, mas 

os estudos demonstram que a técnica encontra-se 

plenamente instaurada em vários países. 

Registros de lembranças vividas, histórias 

contadas e experiências passadas fazem toda a 

diferença no resultado final obtido por algumas 

empresas de pesquisa que utilizam o storytelling como 

metodologia de trabalho. Essas empresas sabem que 

conhecer o inconsciente do consumidor em toda 

trajetória de vida agrega valores, fideliza marca e 

aumenta a empatia entre ambos. Essa nova maneira 

de encarar o pesquisado e entregar ao cliente mais 

do que números ou opiniões ganha força no setor. A 

proposta é extrair histórias reais e transmiti-las aos 

clientes dentro de um contexto mais amplo para que 

ele possa entender melhor o seu consumidor. 

Para Martha Terenzzo, diretora da Inova 360°, 

empresa de consultoria de inovação em negócios e 

professora de comportamento do consumidor na 

Escola Superior de Propaganda e Marketing de São 

Paulo (ESPM), o storytelling é o contexto de uma 

marca. "Dá sentido aos fatos emocionais ligados a 

ela", diz. 

Na publicidade, uma empresa que explora muito 

bem essa ferramenta é a Coca-Cola, que demonstra 

em suas campanhas o compromisso emocional de 

compartilhar a felicidade. "Este apelo é obtido 

por meio de pesquisa utilizando-se o storytelling. 

Esta técnica é uma ferramenta de marketing para 

potencializar a comunicação entre consumidor e 

marca", destaca. 

O trabalho de identificação e tradução do 

conteúdo obtido por meio do storytelling resulta do 

fato de atribuir significados emocionais à história 
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construída pelos pesquisados. Martha Terenzzo vai 

além: "Qualquer marca tem muito mais chance de ser 

lembrada se estiver ancorada numa história". 

Focada em pesquisas qualitativas com jovens 

entre 18 e 24 anos, a Box 1824 aposta na efetividade 

do storytelling como uma chave cultural que utiliza 

as memórias dos consumidores para entender a 

categoria de consumo de uma forma mais relevante 

e emocional. Segundo a diretora de planejamento 

Isabelle Mascetti, trata-se de uma ferramenta de 

compartilhamento de significados e disseminação 

de valores. Contar histórias, no seu entender, é uma 

forma de organizar e ressignificar eventos, reais 

e imaginados. "Torna o processo mais divertido 

para os pesquisados, trazendo mais significados e 

humanizando a relação com as marcas", avalia. 

Isabelle explica que essa técnica pode ser aplicada 

em diversos momentos da pesquisa. Entre eles, para 

evitar apresentações maçantes, na construção dos 

discursos institucionais e na elaboração de vídeos. 

E uma maneira de entender quais elementos a pessoa 

destaca ao narrar um evento ou caracterizar sua 

relação com uma determinada marca. Nesse ponto 

a atenção do pesquisador deve se concentrar nos 

elementos e na seqüência escolhida pelo consumidor. 

O storytelling também funciona para ajudar o cliente 

a compreender os conteúdos expostos na pesquisa. 

"A atenção deve estar no ritmo, pausas e conexão com 

audiência para melhor aproveitamento da pesquisa", 

diz. Outra funcionalidade é alinhar a equipe interna 

sobre novos conteúdos, criando um clima confortável 

e estimulante para absorção e evolução do conteúdo. 

A evolução na aplicação do storytelling tem 

repercussão na área acadêmica. Esse foi o foco de 

estudo de mestrado de Rodrigo Cogo, analista 

qualitativo da Ideafix Estudos 

Institucionais, na Escola de 

Comunicações e Artes da 

Universidade de São Paulo (ECA/ 

USP). Para ele, há uma tendência 

global das empresas de pesquisa 

em inserir o storytelling em suas 

metodologias devido a uma 

necessidade de recolher e analisar 

informações que ultrapassem a 

aridez do dado numérico. 

"Uma sociedade mais 

humanista precisa recorrer a 

outro tipo de input para tomada de 

decisões e proferir outro tipo de 

discurso - mais envolvente, mais emotivo", diz. Cogo 

não tem dúvidas de que as narrativas descritivas e 

objetivas, que predominam na comunicação, cederão 

espaço para elaborações mais simbólicas, subjetivas, 

encantadoras e não menos sedutoras e informativas. 
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Alicerce na publicidade 

StoryTellers foi o nome do evento 
realizado em junho deste ano pela 
Associação Brasileira de Agências de 
Publicidade (Abap). Uniu publicitários, 
anunciantes e responsáveis pelos 
conteúdos, tendo o Ibope Mídia como 
um dos patrocinadores. 
Para o presidente da Abap Nacional, 
Luiz Lara, essa ferramenta é 
fundamental para a construção das 
marcas. Confira a opinião dele: 

"0 storytelling é a essência da nossa 
atividade, sempre alicerçada, em 
qualquer plataforma de mídia, na força 
das grandes idéias. Os publicitários 
têm o talento de criar grandes estórias 
e sabem, a partir de uma grande 
idéia, construir um posicionamento 
memorável para uma marca, criando 
uma percepção de valor maior que o 
da etiqueta de preço dos produtos e 
serviços. Estórias que viram história 
porque exercitam a identidade de 
marca das organizações, expressando 
sua missão, seus valores e atributos 
de seus produtos e serviços numa 
linguagem de comunicação criativa 
e diferenciada. Estórias que podem 

maximizar o que cada plataforma 
de mídia tem de melhor, seja na 
linguagem adequada e pertinente 
para comerciais de TV, spots de 
rádio, anúncios em jornais e revistas, 
conteúdos para portais, redes 
sociais e experiências que podem 
ser criadas. Estórias que conectem 
marcas e pessoas, objetivo maior das 
nossas estratégias de comunicação. 
Hoje, na grande avenida digital que 
estamos percorrendo, nesta era do 
conhecimento e da informação, as 
pessoas são receptoras e produtoras 
de conteúdo, cocriando num diálogo 
permanente conteúdos para as marcas 
com as quais se identificam. Isso 
significa que a reputação de uma 
marca está permanentemente em risco 
nas redes sociais. E as marcas são os 
maiores ativos de uma organização. 
Por isso o storytelling é a essência da 
nossa indústria, que tem hoje o desafio 
de fazer a gestão da marca conciliando 
todos os pontos de contato, todas as 
interações e experiências, nas diversas 
plataformas de mídia, desenvolvendo 
as relações com todos os diversos 
públicos-alvo numa retroalimentação 
permanente que vai determinar o valor 
futuro desta marca". A ut
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Text Box
Fonte: PMKT21, São Paulo, n. 1, p. 38-39, 2011.




