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Comunicação 

• Compartilhamento de informação com outras 
partes para criar entendimento sobre algo e 
fortalecer relacionamentos construtivamente. 

• Por natureza, complexo: diferentes abordagens 
sobre um mesmo assunto 

• Processo contínuo 

• Assimétrico 

• Depende de relação. 
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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 
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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 
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O que tudo isso tem a ver com a forma como 
fazemos comunicação?

• Participar exige um plano estratégico 

• Conheça seu ambiente

• Ganhe apoio – de um grupo de trabalho

• Desenvolva um plano de ação (práticas de RP)

• Escolha as mídias adequadas 

• Converse 

• Monitore / avalie / faça ajustes 
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Novo contexto demanda novas abordagens 

 Ninguém se engaja naquilo que não conhece. 

 Contexto pede um “learning agility” maior. Pede mais 
resiliência.

 Pede uma nova comunicação. Pede diálogo. 

 Líder por inteiro na relação com as pessoas. Discurso 
conta, mas olho no olho conta mais ainda. 

 Vulnerabilidade faz parte – aproxima as pessoas. A gente 
quer trabalhar com gente real, de carne, osso e emoção.
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As pessoas não se comprometem com aquilo 
que elas não conhecem 

Imaginário conta. História também. 
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Super-homem / Mulher–maravilha são do 
campo do cinema 
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Precisamos discutir sobre confiança 
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Barômetro de confiança 2018

Fonte: Edelman Trust Barometer
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Formas de construir confiança 

Intimidade 
(Estar mais 
próximo)

Interatividade 
(Interagir com 

eleitores, mesmo 
quando não está 

junto fisicamente) 

Inclusão (Reforço
da importância 

das pessoas em 
assuntos que as 

afetam)

Intencionalidade
(Alinhar o que 

fazemos juntos)

 Estar perto

 Discutir ideias, 
pedir opinião, 
integrar pessoas 
nos interesses 
delas;

 Entender as 
aflições

 Com todos e 
para todos 

 Reconhecer 
projetos e boas 
atitudes 

 Reconhecer 
pessoas de 
outras áreas 

 Propósito 

 Participação na 
rotina 

 Mostrar que se 
importa
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Exercício – Boas práticas 

• Onde você teve a chance de aplicar os 4is?
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COMPONDO A NARRATIVA
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Alteridade
O homem se completa no outro 
e é preciso entender a riqueza 
desse outro. Isso acontece pelo 
diálogo (Maffesoli)
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Dia a dia 
Nunca é demais insistir na nobreza da vida cotidiana. 
Pode-se dizer que é a partir do ordinário que é 
elaborado o conhecimento social (Maffesoli)
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“A vida e seus miúdos de alegria

Um dia desses, no metrô, a senhorinha (provavelmente com mais 
que o dobro da minha idade, pequenina, blusa de lã, sapatinhos 
baixos), chegou bem perto do meu ouvido e perguntou:

— Moça, você acha melhor eu tirar uma foto no retratista ou no 
Poupatempo?

— Se a senhora tiver condições, acho que é melhor no retratista.

— Mas que tipo de condições? Disse, um pouco aflita. 

— Conhecer um retratista, ter tempo de ir até ele. Coisas assim.

— Eu quero estar muito bonita

— Então a senhora talvez não precise de um retratista. Basta sorrir. 
Tenho certeza de que ficará linda.

— Você acha mesmo? Vai ficar assim… como o seu?

— Acho que vai ficar melhor. A senhora teve mais tempo de treinar 
sorrisos do que eu.

Ela abriu um sorriso. Largo, maior que o meu”.
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Imaginário
Em toda a história há ¼ de realidade, pelo menos ¾ de 
imaginário e não é de maneira alguma parte imaginária 
que, em todos os tempos, agiu menos poderosamente 
sobre os homens (Bakunin)
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Fotos também 
contam histórias 
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A Linguagem da Liderança

Em geral as pessoas aprendem mais pelo exemplo do que 
pelas instruções. Por isso, uma história contada pela 
liderança deve ser real, consistente e coerente com seu 
comportamento no dia a dia.

Líderes são observados o tempo todo por suas equipes e 
por estarem em evidência, suas atitudes não verbais
também são importantes, fazendo com que a pessoa seja 
inseparável da própria mensagem.
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Alguns vídeos, só pra aquecer a conversa

Hospital do Amor: https://www.youtube.com/watch?v=naXplhurrCU
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Dumb ways to die: https://youtu.be/jfEHAVH20hY
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STORYTELLING 
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Storytelling - definição

Storytelling é um sistema coletivo no qual a aplicação de 
histórias é parte essencial do processo de construção do 
senso comum 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

27



As histórias

• Geram imagens mentais

• Geram identidade, confiança

• Transmitem conhecimento tácito (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
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AS HISTÓRIAS QUE CONTAMOS….
QUANDO REPRODUZIMOS DADOS, ATIVAMOS DUAS ÁREAS DO 
CÉREBRO
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QUANDO CONTAMOS UMA HISTÓRIA, 
ATIVAMOS SETE PARTES DO CÉREBRO

Fonte: https://blog.slideshare.net/2015/03/04/the-secret-to-activating-your-audiences-brain/
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Tudo muda sempre sobre uma base que não 
muda nunca

• Muitas histórias se baseiam em arquétipos do 
inconsciente – seu conteúdo são imagens herdadas de 
geração em geração em camadas profundas do 
inconsciente. 

• Por que as histórias de cinema dão certo? 
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A jornada do herói Senhor dos Anéis Matrix Harry Potter

O herói Frodo Neo, o Mr. Anderson Harry Potter

Leva uma vida normal Não imagina qual é a 
sua missão até que

Não faz ideia de que é o 
escolhido até que

Não suspeita de que é 
um bruxo até que um dia

Até encontrar o mestre Encontra Gandalff Encontra Morpheus Encontra Dumbledore

Que o levará para uma 
jornada

Que o tira da vila dos 
Hobbits para devolver o 
anel

Que o tira do emprego 
para encontrar a Matrix

Que o tira de sua vida 
comum para estudar em 
Hogwarts

O herói falha Ele quase morre na 
primeira missão, mas

Ele se lasca no 
confronto inicial,mas

Ele fica a um passo de 
morrer no primeiro 
confronto, mas

Mas o mestre está lá 
para ajudá-lo

Gandalff provê Frodo de 
proteção

Morpheus treina Neo Dumbledore ajuda Harry

E destruir o inimigo Para lutar contra seu 
inimigo, Sauron

Para destruir a Matrix e 
o agente Smith

A lutar contra Voldermort

Com quem ele tem uma 
ligação anterior

Com quem ele está 
ligado pelo anel

Com quem Neo está 
ligado por algum motivo

Com quem tem uma 
conexão por conta de 
um antigo feitiço

O mestre deve morrer Gandalff morre para 
ajudar Frodo

Morpheus é torturado e 
quase morto ajudando 
Neo

Dumbledore morre 
escondendo Harry

Para o triunfo ser 
completo

Que destrói o anel Que salva a 
humanidade

Que vence aquele que 
não deve ser nomeado

Adaptado de Luiz Mauro Sá Martino, no livro Teoria da Comunicação. Pág. 239
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Seja adequado
#dica (Dad Squarisi)

“A língua se parece um imenso armário. Nele há todos os 
tipos de roupas. O desafio: escolher a mais adequada 
para o momento. A piscina pede biquíni. O baile de gala, 
longo e black tie. O cineminha, traje esporte. Confundir as 
vestes tem nome. É inadequação”

“O xis da questão não reside no que dizer. Mas no como 
dizer. Três fatores ditam a língua usada – o veículo, a 
natureza do texto e o público receptor”. 
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Mais dicas 
Seja clara – Montaigne, há 400 anos, disse que o estilo tem três 
virtudes. A primeira, clareza. A segunda, clareza. A terceira: clareza

Seja precisa – Busque o vocabulário correto. Sua instituição tem um 
dicionário próprio?

Seja natural – Sinta-se à vontade. Seja quem você é. 

Seja fácil – Rapidez de leitura fisga. Para chegar lá, opte por palavras 
familiares. Não torne a língua um instrumento de exibição. Entre dois 
vocábulos, use o mais curto. Entre dois curtos, os mais simples. 

Surpreenda – Há muitas formas!!

Seja gentil – fuja dos preconceitos, inclusive linguísticos. 

Fonte: adaptado de Dad Squarisi
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Sobre os adjetivos...

O adjetivo não deixa alternativa. Dá vida ou mata. 
Para animar, deve relevar virtudes capazes de 
especificar melhor o substantivo e restringir-lhe a 
abrangência. 

Ou seja, vale a pena se acrescentar precisão e 
economia à frase. 

Fonte: adaptado de Dad Squarisi
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Sobre a voz passiva

Dizem que o brasileiro dá uma boiada para não 
assumir compromisso. A voz passiva lhe presta uma 
senhora ajuda. O agente fica lá atrás ou nem 
aparece. Resultado: declaração frouxa, flácida e 
desbotada. 

Fonte: adaptado de Dad Squarisi
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Quais são as histórias que contam

Aquilo que é perene: 

• Sobre missão, compromisso, propósito

• Sobre compromissos da gestão

• Sobre história 

• Sobre feitos | sucessos | histórias curiosas que 
demonstram nosso jeito de ser
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Storytelling em diferentes contextos

• Na produção de apresentações 

• No desenvolvimento de projetos 

• Nas conversas de convencimento 

• Nos discursos 

• ETc
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Exercício

• Escolha um tema 

• Adapte-o a pelo menos 4 suportes (plataformas) 
diferentes 

• Explique sua estratégia

40



Exercício

• Em duplas

• Entreviste um colega

• Escreva sobre ele 
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 Comunicação é, sobretudo, um ato de coragem

 A circunstância define a técnica.  

 Comece pelo que dá certo (maior ponto de contato)

 Torne o movimento contínuo 

Para encerrar
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Obrigada!
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