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Contadora de histórias, escritora, publicitá-
r ia e Palestrante especia l is ta em 
Storytelling: como contar histórias para 
vendas e liderança. Já se apresentou para 
mais de 40.000 pessoas em 11 estados e 
representou o Brasil em Festivais no Peru 
e na Colômbia. Atuando há 16 anos no tea-
tro, aproveitou a experiência como atriz e 
utiliza o lúdico para encantar e emocionar. 

Ganhadora do Prêmio Destaque Fleury - 
Melhor Contadora de Histórias, é também 

criadora e apresentadora do Programa 
Brinque-Book conta histórias no Youtube. 
Estudou com renomados contadores de 
histórias do Brasil, África e França. Cursou 
Storytelling e Liderança com foco em resul-
tados na ESPM. É palestrante formada por 
Roberto Shinyashiki e estudou roteiro com 
Adriana Falcão e Marcelino Freire. Desde 
2007 conta histórias para crianças e adul-
tos, dá treinamentos e ajuda empresas a 
vender sonhos em formato de histórias.
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A magia das histórias
1

Desde o inicio da humanidade contamos 
histórias. Em volta da fogueira para contar 
os feitos do dia, para explicar fenômenos 
da natureza, para pertencer a um grupo, 
para ensinar as regras de convivência em 

comunidade, para registrar feitos grandio-
sos, para se comunicar, para persuadir, 
para liderar, para vender, para conquistar 
seu amor e para relembrar quem se é.
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“Quem conta a melhor 
história vende melhor”

– Peter Guber



 “Se você não sabe para onde vai, 
olhe da onde você veio” 

(Provérbio Africano)

Uma pessoa que não conhece a sua histó-
ria, não se conhece. Um colaborador que 
não conhece a história da empresa que ele 
trabalha, não conhece os valores da em-
presa e por isso não vai ter ferramentas 
para ajudar a companhia a respeitar sua 
missão e atingir suas metas.

 Mas quem conhece sua história e tem inte-
resse de ouvir a história da sua empresa e 
do seu cliente, escreverá junto com eles 
uma história de sucesso! 

E como contar a melhor história? Qualquer 
pessoa pode contar histórias. Mas existem 
algumas características que fazem um 
bom contador de histórias vender melhor 
a sua ideia. 

E a principal de todas é: contar histórias 
com coragem. Coragem: do latim: agir 
com o coração. Quem conta com o cora-
ção, conta de cor. Pois decore: significa 
de coração.

                   

Decore:  
de coração

Quem conta histórias toca corações, agre-
ga, partilha afetos, preserva a memória, 
chama o foco pra si e tem a capacidade 
de transformar. 

“Se quiser falar ao coração dos ho-
mens, há que se contar uma história. 
Porque é assim – suave e docemente 
que se despertam consciências”. 

(Jean de La Fontaine)

As histórias tem diversos benefícios, exem-
plificam conceitos, unem as pessoas, mo-
vem multidões, transformam vidas e em-
presas. As histórias possuem valores fun-
damentais que proporcionam um encontro 
com o que há de melhor em cada um de 
nós. Ouvindo histórias a pessoa aprende 
sobre ela mesma e sobre o mundo. E reco-
nhece sua trajetória de vida e de carreira. 

O mundo está tão tecnológico e impessoal 
que o Storytelling se torna cada vez mais 
necessário pois agrupa as pessoas, é uma 
linguagem que faz sentido, transforma. É 
diferente de um bombardeio de informa-
ção como muitas vezes vemos em speech 
de vendas ou apresentações de projetos. 

O storytelling toca o coração e só depois 
chega no intelecto. A mensagem quando 
chega com emoção, fica guardada num lu-
gar especial e as pessoas não esquecem. 
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Por quê contar histórias na empresa?

Contar histórias (Storytelling) é um tema 
importante porque atualmente o mundo 
vive um excesso de informação com pou-
co tempo. Está cada vez mais difícil conse-
guir a atenção das pessoas, especialmen-
te do cliente. 

Provavelmente você já tentou vender seu 
produto e mesmo tendo dados estatísticos 
de que seu produto era melhor, não conse-
guiu vender. A Causa dessa dificuldade é 
que a maioria das vendas não é racional. 

É preciso tocar e conquistar o 
coração do cliente.

Talvez hoje você tenha o desejo de aumen-
tar suas vendas, ter uma equipe alinhada 
com a cultura da empresa e engajada em 
aumentar a performance, a rentabilidade e 
o marketing share. 

Possivelmente gostaria que seus fornece-
dores te ajudassem a escrever a história 
do seu produto e entregassem no prazo. 
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Eventualmente você tem vontade que sua 
família compreenda a sua trajetória rumo 
ao sucesso e também te ajude a escrever 
essa história. Afinal, a família é o seu pri-
meiro cliente e é personagem importante 
na sua história e por isso também tem 
grande relevância na história de sucesso 
da empresa.

“Todo grande sucesso tem uma gran-
de história a ser contada. As empre-
sas que compreendem seu potencial 
são as que descobrem como contar 
bem suas histórias. Quando todos- 
de executivos a colaboradores, de for-
necedores a clientes- entendem a 
abraçam seus papéis na narrativa da 
empresa, o sucesso não é só possí-
vel, como se torna inevitável”. 

(Hilary Scheider, ex-vice presidente executiva 
Yahoo).

Porém atualmente há tanta informação 
que é difícil convencer seus clientes que o 
que você vende é especial. Para ter suces-
so vendendo um produto, serviço ou ideia, 
você deve persuadir os outros a apoiar a 

sua perspectiva, a sua causa e leva-los à 
ação. 

Se a sua causa é a venda de apartamen-
tos, você deve conhecer o cliente e saben-
do o que ele precisa, leva-lo a ação que 
você quer que ele faça: comprar. 

Se a sua causa é ensinar seus alunos, 
você precisa conhecer suas dúvidas e fa-
zê-los aprender. Essa lógica serve para to-
das as causas, mas como conseguir que o 
cliente cumpra o seu papel na história e 
faça a ação que escrevemos pra ele? 

Para se conectar ao cliente é preciso con-
quistá-lo pela emoção. As histórias cum-
prem essa meta e levam o cliente à ação. 
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Toque o coração dos 
ouvintes e os pés e o 
bolso irão segui-lo! 



Ok. E como contar a 
história?

2

Para se contar uma história é essencial  
deixar o canal aberto para a história che-
gar até você e te conquistar. Muita gente 
não se permite conhecer coisas novas. E 
se você não faz as coisas de maneira dife-

rente do que sempre fez, terá sempre os 
mesmos resultados. 

É preciso se divertir e se emocionar para 
ser surpreendido por uma boa história. 

“Não corra atrás da 
história, ela vem até 
você”

-Ziraldo
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Para se contar bem uma história é preciso escolher uma histó-
ria que tenha te tocado para que você consiga tocar os ou-
tros. E é essencial conhecer muito bem a história. Conhecê-la 
de core (de coração) e deixá-la passar pelos 5 sentidos. 

Quando você tem a história pulsando no seu coração, ela pas-
sa pelos seus 5 sentidos e te leva à ação. Ela faz sentido para 
você. É como se seu cérebro dissesse: 

“A-ha! Descobri a pólvora!”  
 
Esse método vai auxiliá-lo a escolher a história certa e contá-
la da melhor maneira para a se conectar com seus clientes le-
vando os à ação que você deseja. E para isso, vamos usar os 
5 sentidos.

“Não há nada na 
nossa inteligência 
que não tenha 
passado pelos 
sentidos"

                  Aristóteles
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1o Passo: OUÇA

Tenha repertório

Para se contar bem uma história, é neces-
sário ser bom ouvinte. Ouça, seja curioso. 
Pesquise a história da empresa que você 
trabalha, a história do seu produto, a histó-
ria de alguém que já foi beneficiado por 
ele, a história do mercado e das tendênci-
as sobre o seu produto. 

Converse, ouça música, leia livros, leia jor-
nais e revistas (tanto da sua área quanto 
de cultura geral), veja filmes, teatro, exposi-
ções. Converse com seus filhos, vizinhos, 

clientes e fornecedores. Esteja atento às 
histórias de todos, de porteiros e faxinei-
ras a grandes executivos.

Não somos nós que escolhemos as 
histórias, as histórias nos escolhem.

As boas histórias estão por toda parte. 
Quanto mais você captar boas ideias, 
mais repertório você terá. E assim, melhor 
comunicador, você será e melhores históri-
as contará.
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2o: Passo: INSPIRE

Conheça o cliente

A história tem cheiro, memória, emoção. 
Escolha histórias que te emocionem e te-
nham propósito, que inspirem o cliente à 
alguma ação. Quando contar a história, 
procure conectar-se à emoção que ela te 
causou. E perceba que cada ouvinte pode 
interpretar a mesma história de maneira di-
fe rente em momentos d i fe rentes .  
 
Por isso, é necessário entender o seu pú-
blico para inspirá-lo. Afinal não adianta 
contar uma história que só inspire a você. 

Um vendedor sabe que é preciso conhe-
cer o cliente para entender qual benefício 
ele está buscando. Um músico sabe o que 
seus fans gostam de ouvir. Um cozinheiro 
sabe o que seus clientes querem comer. 
 
Um bom contador de histórias no ambi-
ente corporativo sabe quais histórias 
seu cliente quer viver. É preciso conhe-
cer muito bem o cliente, assim você  terá 
ferramentas para escolher a história certa 
e inspirá-lo a fazer o que você quer. 
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3o Passo: VEJA
 
Escolha a história certa

O próximo passo é escolher a história cer-
ta. E para isso, você deve ter em mente 
que a história deve propor um desafio, 
uma pergunta clara a qual seu público vai 
querer ver como se desenvolve a resposta.

 
Para conquistar o coração do cliente e efe-
tivar a venda, a pergunta deve ser respon-
dida com o benefício do seu produto. 
Apple vende inovação e design e as históri-

as que Steve Jobs contava nos lançamen-
tos vendiam a mesma coisa. 

 
Ao contar, visualize o que diz. Se você 
visualizar, o público vai enxergar. Se 
você disser “casa” e pensar “bola”, nin-
guém vai imaginar nada pois a mensagem 
ficará confusa e haverá um ruído na comu-
nicação. Ilumine o olhar e iluminará seus 
ouvintes. Olhe para todos.
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4o Passo: SABOREIE

Conte a história

Esse é o momento de desenvolver o desa-
fio que o cliente vai querer acompanhar 
para saber a resposta da pergunta que 
você propôs. Como o personagem vai re-
solver o desafio? Como você vai contar?

Uma mesma história pode ser contada de 
várias maneiras por pessoas diferentes. 
Que gosto terá a SUA história? Sabor e sa-
bedoria tem a mesma etimologia: do latim 
SAPERE: saber, “sentir o gosto de”. Para 
contar uma história, seja ela uma anedota, 

um conto, um speech de vendas ou uma 
tese de mestrado: há de se saborear as pa-
lavras. Cada palavra tem um sentido e 
dependendo de como falamos a com-
preensão muda. Use gestos precisos.

É essencial saber o que dizer. Mesmo que 
conte “de boca”, parta seu estudo de um 
texto bem escrito para enriquecer seu vo-
cabulário. Ensaie bastante para se apropri-
ar das palavras, testar diversas formas de 
dizer e encantar. Esteja pleno e divirta-se!
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5o Passo: TOQUE

Feche o negócio

“Aonde fica a saída?" - Perguntou Alice 
ao gato que ria. 

“Depende”, respondeu o gato. 

“De quê?”, replicou Alice; 

“Depende de para onde você quer ir..”  
(Alice no Pais das Maravilhas)

 
Ao final da história você deve tocar o cora-
ção do ouvinte e levá-lo à ação que você 

quer (se emocionar, sorrir, chorar, curar, se 
apaixonar, votar, comprar, e etc). Esse é o 
fechamento da sua história. É nessa hora 
que o ouvinte pensa: “Ah! Entendi!”.

É importante saber qual ação deseja do 
seu cliente quando você conta histórias 
para fechar negócios. É bom ter tato com 
a palavra. Ela pode ferir ou acarinhar. Tudo 
depende de como, onde e pra quem se 
conta. Seu objetivo é vender? Então a his-
tória deve motivar a decisão de compra.
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Boas histórias para viver e contar!
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