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O que veremos hoje

• Comunicação: contexto atual e desafios

• Narrativas como facilitadoras da comunicação

• Técnicas para construir narrativas

• Mão na massa: exercícios com base em projetos

• Fala que eu não te escuto: reflexão



Comunicação 

• Compartilhamento de informação com outras partes para 

criar entendimento sobre algo e fortalecer

relacionamentos. 

• Por natureza, complexa: diferentes abordagens sobre um 

mesmo assunto

• Processo contínuo

• Depende de relação. 



Desafios do mundo moderno 

• Eu sei de tudo, a toda hora

• Eu me concentro no “lead”, sem ler conteúdos complexos

• Eu confio em pessoas como eu

• Eu me disperso facilmente



Lead da notícia



Era digital 

• Consumo acentuado de imagens 

• Lead vale muito – leitura superficial 

• Todos têm opinião, a todo momento

• Velocidade do compartilhamento e da formação de 

opinião



Desafios da comunicação pública

• Participação política: exigência da sociedade

• Diálogo: adoção de ferramentas de mão dupla

• Públicos extremamente diversos e numerosos

• Complexidade

• Exposição



Novo contexto, novas abordagens

▪ Ninguém se engaja naquilo que não conhece. 

▪ Pede uma nova comunicação. 

▪ Discurso conta, mas olho no olho conta mais ainda.

▪ Abertura e coragem



Clareza



COMPONDO NARRATIVAS
Storytelling



Um tema, duas narrativas

12,467 crianças
morreram de malaria no 
ultimo ano. Faça a 
diferença. Acabe com a 
malária doando os
mosquiteiros e os
medicamentos de que 
essas crianças precisam. 
Doe R$ 50,00 hoje. 



Um tema, duas narrativas

Michael acabou de fazer 3 
anos. Ele celebrou com seus
pais, seus irmãos e sua
irmã…mas ele provavelmente
não chegará ao 5º aniversário. 
Isso porque a malária mata
50% das crianças como Michael 
todos os anos. Mas você pode
fazer a diferença. 
R$ 50 levarão até Michael os
mosquiteiros e os
medicamentos de que ele
precisa para ficar seguro. 



Informação



Fonte: https://blog.slideshare.net/2015/03/04/the-secret-to-activating-your-audiences-brain/

Histórias



As histórias...

• Geram imagens mentais

• Estruturam informações

• Transmitem conhecimentos não tangíveis (valores, 

crenças, atitudes, normas culturais)

• Conectam conteúdo e experiência

• Criam contexto e relevância que permite às pessoas

entenderem e criarem significado a partir do conteúdo

ouvido



Storytelling - definição

Storytelling é um sistema coletivo no qual a aplicação de 

histórias é parte essencial do processo de construção de 

sentido e um meio que permite aos envolvidos agregar

experiências individuais à memória da instituição – não só

no papel de receptores, mas também de protagonistas

dessa história.

David M. Boje, especialista em storytelling



COMPONDO NARRATIVAS
A importância de estruturar informações para formar

uma narrativa



Construção de sentido: um teste

$*?&#&?$#&&?$#?#*#*$?*&*$





Quantos acertos?

$*?&#&?$#&&?$#?#*#*$?*&*$



Vamos tentar de novo?

*****$$$$$&&&&&#####?????





E então? 

*****$$$$$&&&&&#####?????



Nossos cérebros buscam ordem



Nossos cérebros buscam ordem

Quanto mais clara a estrutura da mensagem, 
mais fácil compreender e reter a 
informação,mesmo que ela seja complexa.



COMPONDO NARRATIVAS
Criando uma tela de narrativa



Histórias estruturam informações

Fatos Sentimentos Ideias Ações

Construção de sentido = Clareza



Exercício: tela de narrativa



Tela de narrativa: exercício

O município de Vila Verde* tem 22 mil habitantes. Três grandes empresas de diferentes 

setores têm fábricas na cidade, que empregam juntas cerca de 70% da população adulta 

da cidade. 

As três empresas constantemente precisam de mão de obra técnica qualificada e há um 

projeto de expansão das unidades das duas delas, o que aumentará a oferta de 

empregos no médio prazo. 

Os jovens da cidade têm poucas opções de cursos extracurriculares para o período do 

contraturno escolar. Não há opções de lazer, apenas uma praça local, uma pequena 

padaria e um bar que também funciona como restaurante servindo marmitex.

As fábricas atraem um movimento constante de pessoas que visitam a cidade a trabalho. 

A maioria desses visitantes precisa se hospedar em cidades próximas, pois não há 

oferta de leitos suficientes em Vila Verde.

Funcionários de outras cidades que trabalham nas empresas frequentemente alugam 

casas em cidades próximas porque é raro haver imóveis vagos disponíveis para locação 

em Vila Verde.

*Fictício



COMPONDO NARRATIVAS
Comece com “por quê?”: o círculo dourado



Como estruturar narrativas?

01_SimonSinek_2009X-480p-pt-br.mp4


Como fazemos normalmente

Com isso, esperamos ter uma população 

consciente em relação ao uso de veículos 

automotores para distancias curtas (até 6 km), 

diminuindo significativamente o uso de veículos 

dentro do município

Esse projeto consiste em implantar ciclovia e 

ciclofaixas. Promover e estimular o uso de 

bicicletas para a realização de pequenos e 

médios deslocamentos pela cidade. Implantar 

bicicletários. Incentivar empresas de 

compartilhamento de bicicletas atuarem na 

cidade. 

Existe a necessidade de melhorar a mobilidade 

urbana no município, por isso, precisamos de 

investimento neste projeto. 

*Fonte: Planilha Problemas & Pré-Projetos - Porciúncula



Aplicando a ideia do “círculo dourado” 

O uso excessivo de carros no município vem 

causando problemas (quais?). Para abordar 

essa questão, propomos um projeto de melhoria 

da mobilidade urbana na cidade em duas 

frentes: infraestrutura e conscientização. 

Nossa proposta é implantar ciclovia e 

ciclofaixas. Promover e estimular o uso de 

bicicletas para a realização de pequenos e 

médios deslocamentos pela cidade. Implantar 

bicicletários. Incentivar empresas de 

compartilhamento de bicicletas na cidade.

Estimamos investimentos de $$$$ para tornar a 

cidade mais limpa, agradável e para facilitar a 

escolha de melhores alternativas de transporte 

pela nossa população. Como primeiros passos, 

propomos: XX, YY, ZZ....

*Fonte: Planilha Problemas & Pré-Projetos - Porciúncula



O círculo dourado: exercício

Vamos usar a tela de narrativa que criamos para a cidade  

de Vila Verde para este exercício



COMPONDO NARRATIVAS
Uma história, diferentes públicos





Branding como linha mestra



Nike: a atleta consagrada (Serena Williams)

Apenas faça! Serena Williams Comercial Nike Legendado Tenis open US.mp4


Nike: o atleta ocasional, aspirante ou de fim de semana (vocês, eu)

Encontre Sua Grandeza corredor.wmv


Exercício: mensagem x público

Vamos usar a tela de narrativa e o “círculo dourado” que criamos para a 

cidade  de Vila Verde para este exercício

Público Mensagens chave Mídia/canal

Empresas

Jovens da cidade

Potenciais 

empreendedores

?

?

?

?

?

?



REFLEXÃO
Fala que eu não te escuto



Fala que eu não te escuto

Fala Que Nao Te Escuto short.mp4


▪ Comunicação boa é intencional.

▪ A circunstância e o público definem a técnica.  

▪ Lembre-se das técnicas no dia a dia: use números/fatos 

para embasar, mas não para guiar sua narrativa. 

▪ Torne o movimento contínuo: não assuma que o outro já 

sabe ou já entendeu. Volte. Repita. Recapitule. E ouça! 

Para encerrar



Obrigada!


