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RESUMO 

 

Analisam-se as similitudes e diferenças entre as histórias utilizadas como técnica de criação 

na publicidade clássica e as narrativas conhecidas como storytelling. Em face da literatura 

mercadológica e publicitária profissional que focaliza as técnicas do storytelling como uma 

nova panaceia para atuar no mercado, assume-se um posicionamento critico, afirmando que 

o storytelling não é uma negação da marca, mas apenas uma forma de branded content ou 

simplesmente de brand content. 

 

PALAVRAS-CHAVE: storytelling; marca; brand storytelling; comunicação complexa; 

autopoiese. 

 

 

Introdução 

Observa-se que a aplicação de técnicas ditas narrativas para estabelecer 

profissionalmente conexões entre as marcas e seus públicos e principalmente os comentários e 

reflexões sobre o storytelling (como arte, técnica e fenômeno contemporâneo de contar 

histórias
3
) tanto na mídia profissional quanto no lócus acadêmico, no campo da publicidade, 

aparecem em maior número nesses últimos anos, sobretudo após a publicação de livros 

profissionais que tocam o tema e do ensaio parcial de Salmon “Storytelling: la machine à 

fabriquer des histoires et à formater les esprits
4
” (edição original: 2007), bem como do 

aparecimento na mídia brasileira de campanhas de anunciantes que recorrem a esse conceito.  

De fato, a literatura mercadológica e publicitária profissional focalizou as técnicas do 

storytelling como uma nova panaceia para atuar no mercado
5
. Chegou até a caracterizá-lo como 

uma maneira de agir que iria em breve suplantar conceitos e ações que dizem respeito à marca e 

seus processos de gestão (branding), vistos como construções superadas (GODIN, 2005; 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Publicidade – Marcas e Estratégias do XII Encontro dos Grupos de Pesquisa em Comunicação, 

evento componente do XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Doutor em Ciências da Comunicação (USP). Pós-doutorando (CELSA Paris IV Sorbonne), bolsista da CAPES-Proc. nº BEX 

3280/11-0. 
3 Pelo sentido duplo que possa ter, a expressão “contar história” é tão feliz quanto triste. 
4 Storytelling: a máquina para fabricar histórias e formatar pensamentos. 
5 Em outros domínios de aplicação, o storytelling, com outros instrumentais, é objeto de reflexões e aplicações diversas, podendo, 

por exemplo, ter uma finalidade analítica. Segundo as histórias contadas ao seu respeito, o storytelling apareceu na política, nos 

anos 60, nos EE.UU, com o presidente Johnson. Fez sucesso no mundo das organizações um pouco antes do final do último 

milênio estendendo-se ao campo da comunicação organizacional. Mais recentemente, ganhou o campo da comunicação com o 

mercado (consumidores e stakehoders; mídias tradicionais internet e mídias sociais). 
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ROBERTS, 2005, SALMON, 2007 - nas edições originais - e muitos consultores).  

Defendemos que isso não é bem o caso e, na continuação de nossos estudos sobre a marca e 

sobre as novas práticas midiáticas ao seu serviço que emergem no mercado e na sociedade, 

pretendemos justificar esse posicionamento neste paper.  

 

1. Contexto teórico 

Mostramos em trabalhos anteriores que, desde seu uso primeiro até o uso nos dias de 

hoje, as marcas comerciais e institucionais apresentam significativas mudanças em suas feições, 

aplicação e uso na contemporaneidade. Seu papel perante a sociedade, seu grau de importância 

para os negócios e as concepções teóricas ao seu respeito também se transformaram no decorrer 

dos anos. Apesar de hoje serem admitidas como sendo mais do que um simples símbolo que 

demarca uma instituição, um produto ou um serviço, ainda sentimos a presença forte – senão 

exclusiva – dos modelos de “construção” marcária, dentre eles o Branding. Esclarecemos que 

quando concebida como assinatura ou signo, determinado por um fabricante/anunciante, cuja 

função consiste em evidenciar/diferenciar um produto, um serviço ou indicar uma instituição, a 

marca (e/ou título de estabelecimento) atua apenas como uma parte de um processo maior, mas 

que também, ao se propor configurar as estratégias de gerenciamento das marcas 

contemporâneas, o Branding utiliza, ainda, os modelos teóricos clássicos (ZOZZOLI, 2006). 

Mesmo se esses focalizam o consumidor, integram dificilmente o lugar e o papel desse 

consumidor na modelização da marca. Privilegiam a influência do polo emissor quando da 

emissão/reemissão de sentido(s). No âmbito dessa concepção, o processo de emissão e 

reemissão de sentido(s) mesmo se gerativo, é de tendência mecanicista e, de certa forma, 

“ditatorial”, pois diminui consideravelmente - até mesmo anula - a real importância e o papel do 

polo da reemissão dessa enunciação, que, quando considerada, o é geralmente por meio de uma 

comunicação paralela: as pesquisas de mercado também idealizadas no polo da emissão. No 

entanto, a tão falada interatividade presente na web e as teorias que lhe são decorrentes fazem 

reaparecer a dialogia e a polifonia que nunca deixaram de existir nas comunicações off-line, 

mesmo midiatizadas, apesar das explicações dos modelos teóricos dominantes, uma vez que 

sempre houve enunciação no polo da recepção e no auditório societário pelos atores ali 

presentes. Presentemente, aparecem propostas de cunho interacionista ou conexionista que 

procuram dar conta e teorizar a interatividade digital existente. Fora as propostas que apenas 

consideram as propriedades tecnológicas do ambiente digital e das máquinas, a interatividade é 

também concebida como resultado de diversos sistemas de mídia, sem negligenciar a interação 
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e a percepção das pessoas entre si e/ou com as máquinas. Essas reflexões focalizam aquilo que 

muda para o sujeito na recepção em termos de participação-intervenção, incluindo em modelos 

teóricos a intervenção do receptor ou de outros atores no conteúdo da mensagem para mantê-lo 

ou alterá-lo. Tais considerações contemporâneas têm decorrências paradigmáticas que 

questionam as teorias da comunicação e as teorias da marca clássicas, nas quais o conteúdo, 

sempre idêntico a si mesmo, é visto como sendo transmitido sem distorções e possibilidade de 

interferência/ingerência. Pessoalmente, consideramos que, apesar do avanço conceitual 

operado, essas teorias privilegiam a transmissão de representações e não processos de 

emergência da significação. Preferimos, portanto, abraçar os princípios da autopoiese (Biologia 

do Conhecer), conforme justificamos em Zozzoli (2002). Mas, mesmo assim, a despeito do 

progresso conceitual dessas teorias, os modelos de “construção da marca” desconsideram boa 

parte (quando não a totalidade) da participação ativa do público – interno, externo e misto – no 

relacionamento com a marca na enunciação de seu(s) sentido(s). Ignora-se sua importância na 

gênese e atuação cotidiana participativa das marcas. Como comenta Dru (2007, p. 48), ao 

expressar o que sente como publicitário, quanto mais os consumidores controlam o conteúdo 

das informações e divertimentos que selecionam, maior será a dificuldade para os publicitários 

estabelecerem contato com o(s) público(s)-alvo. Dentro dessa perspectiva, analisando a situação 

paradoxal da marca que, ao mesmo tempo em que é poderosa e é “ameaçada mais uma vez de 

morte”, Semprini (2005), constata que esse poder nunca foi tão grande numa sociedade 

dominada pelo imaterial, mas observa que, como fato social, a marca nunca foi tão criticada. 

Estabelecendo um modelo semiótico denominado “projeto/manifestações”, no qual a marca, 

instância enunciativa, é ser na linguagem que interage e seus comparecimentos e ações 

momentos de mediação entre projetos e destinatários, qualifica a marca como sendo uma 

potencia frágil, uma vez que está sujeita ao trabalho permanente de interpretação e avaliação de 

quem a recebe. Por sua vez, Roberts (2005) declara que as marcas que seguem padrões 

tradicionais estão definhando. Simplesmente perderam/estão perdendo atratividade. Declara que 

as marcas pertencem aos consumidores e não as empresas. Logo, devem estabelecer conexões 

emocionais duradouras com eles.  

Ao apoiarmo-nos na teoria da autopoiese - como visto acima -, defendemos, desde 

2000, que o sentido emerge autocraticamente quando de acoplamentos estruturais para cada 

enunciador, no polo no qual se encontra, em função de seu horizonte de expectativa, de sua 

apreensão do meio ambiente e, nesse, das perturbações (pregnâncias “comunicacionais”) que o 
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fazem emocionar-se
6
, pensar e agir ao processar a(s) enunciação(ões) enunciada(s), que para 

cada enunciador contém (contêm)  também o esquema emissão-mensagem-recepção com os 

significados que esse mesmo enunciador lhes atribui. Numa época na qual o mercado da 

publicidade clássica enfraquece-se, na qual aparecem novas formas de comunicação publicitária 

distinguidas como sendo de “hiperpublicitarização”, isto é de hipertrofia da comunicação 

publicitária (BERTHELOT-GUIET e MONTETY, 2009), ou de “depublicitarização”, isto é de 

formas de comunicação pretensamente mais discretas do que anúncios publicitários clássicos 

(MONTETY, 2005)
7
 e na qual a marca pode assumir papel e função de mídia, a tomada de 

posição dos consultores  - citados no início deste paper - e da literatura decorrente revela tão 

somente um entendimento limitado, tradicional e positivista de uma conceituação teórica da 

marca que, para nós, está se fragilizando
8
, a menos que se trate de uma estratégia meramente 

concorrencial de ocupação de espaço por algumas agências e consultores no mercado da 

comunicação publicitária, o que poderia ser, aliás, arriscado a médio e longo prazo se essa 

estratégia, que resulta num posicionamento tecnológico no mercado, não for habilidosamente 

fundamentada. Dentro da concepção de marca que defendemos, o storytelling não é, portanto, 

uma negação da marca, até quando a história adquire uma importância tão grande que a 

audiência pode até se esquecer dela (cf., por exemplo, a ação de transmídia Trembled blossoms 

produzida por PRADA em 2008
9
), pois, a história, com o que ela narra, revela-se um elemento 

de brand content, mesmo quando o storytelling quer ser compreendido como um novo 

paradigma de comunicação.  

  

2. Das histórias 

2.1.  Acepção e procedimento de categorização 

Neste paper, historia é entendido apenas como a narração de eventos fictícios ou não. A 

arte de contar histórias faz parte da arte de viver em sociedade, da imaginação e da memória 

dos seres humanos. Dos mitos ancestrais das populações indígenas do alto Xingu às crenças do 

businessman de Wall street, passando pelas fábulas de Esopo, os contos das Mil e uma noites, a 

Bíblia, o folclore escandinavo e as peripécias de artistas, esportistas e políticos, o modo de 

transmissão de costumes, valores, tradições efetivou-se/efetiva-se a partir das narrativas 

verdadeiras ou ficcionais (contos, legendas), mas sempre como comentam Blancherie e Dangel 

                                                 
6 Para a teoria da autopoiese, o emocionar-se está antes da razão - cf. diagrama ontológico de Maturana in Zozzoli (2002), por exemplo. 
7 Ademais Berthelot-Guiet (2011) caracteriza como “publicitaridade” aquilo que permanece da publicidade quando essa se 

demarca das formas e do modelo econômico-publicitário habituais. 
8 Ver nossa concepção sobre a cofabricação da marca e o embasamento autopoiético que o sustenta, nos diversos papers que 

apresentemos neste GP, por exemplo. 
9 O filme encontra se disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=V5W_gII_fLQ  
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(2012, p. 12) com uma mensagem autêntica, portadora de sentido e formadora. Da mesma 

maneira de que contar histórias aparece, pois, como fundamental na constituição da identidade 

e da cultura de qualquer grupo social, o gosto das pessoas pelas histórias permanece bem 

presente. A narração é uma atividade cooperativa que permite compartilhar e memorizar saberes 

valores e experiências. Em considerações sobre o discurso jornalístico, REVAZ (1997) conclui 

suas reflexões sobre a natureza informativa e explicativa da narração jornalística em face de 

características argumentativas e prescritivas que expressam julgamentos de valor e também a 

caracterizam, valendo-se de uma conclusão de Benjamin que, pela sua pertinência e adequação 

a nossa reflexão
10

, retomamos aqui, traduzida em português. Em considerações que ele tece 

sobre o narrador, esse autor opõe informação e narração.  

Cada manhã, recebemos notícias de todo o mundo. E, no entanto, somos pobres em 

histórias surpreendentes. A razão é que os fatos já nos chegam acompanhados de 

explicações. Em outras palavras: quase nada do que acontece está a serviço da 

narrativa, e quase tudo está a serviço da informação. Metade da arte narrativa está em 

evitar explicações [... O leitor] é livre para interpretar a história como quiser, e com 

isso o episódio narrado atinge a amplitude que não existe na informação. 

(BENJAMIN, 1985, p. 203). 

 

Dito em outros termos, o interesse de uma boa história reside na premissa que ela 

possibilita a geração de sentido, sem fornecer explicações. Para poder entender a conceituação de 

movimento narrativo contemporâneo que constitui o storytelling, suas proposições e mecanismo e 

atuação, consideramos os conceitos operacionais do mundo dos gurus - o know how de agências -,  

o modismo do mercado de consultores e dos tipos de comunicação proposta na sociedade hoje 

globalizada mercadológica e comunicacionalmente pelas empresas e outras organizações via 

essas mesmas agências e mesmos gurus. Paralelamente levamos em conta a socialização dos 

saberes com a internet, o afastamento dos targets e os altos custos de campanhas clássicas nas 

mídias tradicionais, as possibilidades de low cost, as proposições de modelos de comunicação 

mais participativos alvitrados principalmente em estudos realizados na academia. 

 

2.2. Atrair a atenção com histórias em campanhas publicitárias: story appeal 

Se for impossível não estar atento ao fato de que o ato de contar história não é novo para 

                                                 
10 Ao considerar o desenvolvimento do romance na literatura e o forte progresso da informação que se concentra na explicação, Benjamin 

concluía que o advento do capitalismo industrial comprometia a arte de contar história que se perdia. Constatava que a narração permite uma 

interpretação muito mais aberta. A informação só tem valor pela sua novidade e só no momento em que esse caráter noticioso existe. É bem 

diferente no caso da narração que está viva; não se desgasta, conservando as forças nelas contidas e permanecendo durante um longo tempo 

capaz de se explicitar. A despeito do saudosismo de Benjamin a respeito daquilo que ele concebe como o desaparecimento da arte de narrar e 

da afirmação posterior de Ricoeur de não haver mais experiência a ser compartilhada, uma vez que houve ruptura de uma temporalidade 

comum a várias gerações (cf. COURTIEU, 2009), essa continuidade própria das sociedades tradicionais confrontadas à modernidade do 

capitalismo, na qual os eventos da vida humana desapareceriam no tempo entrecortado do trabalho, tornando-se intransmissíveis, nunca 

desapareceu totalmente, a não ser em modalidades teóricas de enxergar o mundo, conforme nos mostra Latour em “Nunca fomos modernos”. 

(Cf. ZOZZOLI, 2005). Exceto essa, todas as outras traduções do francês para o português são nossas. 
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os homens, é difícil também não notar que, como ocorrência técnica, esse ato já faz parte, há 

tempos, do instrumental dos publicitários. No elenco de suas dicas de criação, Menna Barreto 

desde 1978
11

 convida a contar história. Em trechos publicitários, retirados de nossa memória 

coletiva, podemos nos lembrar do comercial da Valisère “O primeiro Valisère, a gente nunca 

esquece”
12

, do comercial “Bonita Camisa, Fernandinho” da USTOP
13

. Vê-se também, por 

exemplo, que Bleustein-Blanchet, mestre na arte dos slogans na França que transformou, nesse 

país, o reclame em publicidade, já utilizou histórias nas campanhas que elaborou na era do 

reclame. O comercial Boursin veiculado em 1968 na televisão francesa quando ela se abriu à 

publicidade de marca é também um exemplo
14

. Outra ocorrência é o filme publicitário para o 

chá preto Lipton que passava nesse mesmo país nas salas de cinema, antes do filme, durante o 

inverno 1939/1940
15

. Até uma das primeiras campanhas coletivas
16

, excepcionalmente 

autorizada, em 1951
17

, na televisão francesa, para o açúcar de beterraba, conta a história de um 

ciclista esgotado que recupera força ao comer pedacinhos de açúcar oferecidos por espectadores 

de uma corrida que é a representação animada do Tour de France 1951
18

, evento caro aos 

franceses. Podemos também evocar campanhas desse tipo no mundo da publicidade americana. 

Ogilvy, por exemplo, mesmo considerando a publicidade um meio de informação, como 

advogado da imagem produto/ marca, criou campanhas memoráveis que contém histórias (no 

mínimo, nas fotos): a da personagem que veste a camisa Hathaway, o celebre “Hathaway 

Man” ; a da viagem subentendida em Rolls-Royce, na qual o barulho mais alto é o do relógio
19

. 

Mesmo se nem sempre no primeiro plano da mensagem, numa época na qual primavam as 

ideias de venda, essas histórias servem de suporte em campanhas publicitárias de demonstração 

das qualidades do produto ou da maneira de usá-lo. Veiculam, portanto um conteúdo educativo, 

informativo e objetivo. Só nas décadas ulteriores, ao integrar elementos de conivência afetiva 

com os utilizadores dos produtos, relacionados também à imagem da marca, essa informação 

                                                 
11 1ª edição de Criatividade em propaganda. 
12 Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=JlIAtOVY4qo  
13 Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=HGfsKltmxBI  
14 Disponível em: http://www.bel-tchizbox.com/bel-et-ses-marques/boursin/la-saga-boursin-r-  
15 Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=HegTY1DmyNw&feature=player_embedded  
16 Promoviam as qualidades de determinadas categorias de produtos sem citar marcas. 
17 Pois a publicidade foi proibida nessa mídia nesse país até 1968. 
18 Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=wlbgy1wA9ow 
19 Em relação ao processo de contar histórias, esses dois anúncios podem organicamente ser interpretados de maneira diversa: como 

mini ou micro-história, como grande ideia ou sendo as duas formas ao mesmo tempo, tão como Robert McKee comenta para M&M 

a respeito do comercial "Gorilla" [disponível em: http://www.youtube.com/ watch?v=Npv6oNNrA8o]: “pode ser visto como uma 

micro-história pelas emoções que levam o símio a se soltar diante da bateria”;  “como não há uma sequência de eventos, apenas a 

assinatura da marca de chocolates, pode-se também alegar que não há estória [só uma grande ideia]. Isso foi feito sem apresentar 

argumentos nem via coerção, mas apenas associando um produto com um momento de alegria”. Cf. a matéria “O mestre do 

storytelling”, publicada em 14/05/2010, disponível em M&M Online, in: http://grupomm.mmonline.com.br/eventos/wavefesti 

val/wavefestival2010/wavefes tival!imprimirNoticia.action?url=O_mestre_do_storytelling; Acesso em 22/02/2012.  
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adquire um valor individual e socialmente mais subjetivo.  

Em seus estudos, Lewi (2009) se preocupou em mostrar que o papel das marcas 

ultrapassa o ambiente comercial ou de maneira mais ampla o campo da Economia. Ao 

estabelecer comparações entre os mitos gregos e o impacto das marcas contemporâneas, ambos 

polimorfas e politeístas, afirma que, ao contrário do produto, que traz uma solução prática, a 

marca traz uma resposta mental. Precisamos de sonhos salvadores, pois, qualquer que seja a 

solução, boa ou ruim, ela é melhor do que a angústia. Desse ponto de vista, mitos e marcas 

representam um verdadeiro “passaporte de sobrevivência” do ser humano em sociedade 

(LEWI, 2009, p. 6-7). Ao considerar a configuração da comunicação marcária no início dos 

anos noventa, escrevíamos (ZOZZOLI, 1994, 1996) que a marca é espelho. Não como imagem 

refletida de anseios societários, mas como fábula do produto, isto é, como mito. Hoje, levando 

em conta os estudos que desenvolvemos a posteriori e, em particular, a evolução da sociedade e 

das condições interativas de apropriação, indo além da imagem de totem, que possibilita reunir, 

concebemos a marca também como um ser que deixa, para todos aqueles que o consomem 

como signo e contribuem com a sua emergência, de maneira plural e menos controlável, rastros 

sempre estrategicamente presentes, tanto no nível do produto quanto no nível das comunidades 

que se constituem ao seu entorno e dos valores de toda ordem expressos, continuando a declinar 

material, imaginária e imageticamente, a maneira dos mitos, sua soberania. Como já explicava 

Barthes (1957, p. 193-247), o mito não se define pelo objeto de sua mensagem, mas sim pela 

maneira de como a profere. Ao ser apropriado, responde a uma função, sendo recebido como 

uma narrativa ao mesmo tempo verdadeira e irreal que organiza o mundo, sem contradições. 

Define-se como uma tendência que atende aos interesses e ideais gerais ou tidos como gerais - 

(conhecidos ou velados) de uma sociedade. É um valor que não tem a verdade como sanção; 

nem é mentira, nem é confissão. Simplesmente transforma a realidade histórico-social em 

natureza. Escreve Barthes: 

[O mito] não nega as coisas, sua função é pelo contrário falar delas; simplesmente 

purifica-as, inocenta-as, funda-as em natureza e eternidade, fornece-lhes uma clareza 

que não é aquela da explicação, mas sim aquela da constatação. [...] Abole a 

complexidade dos atos humanos, dá-lhes a simplicidade das essências, suprime toda a 

dialética [...] A meta dos mitos é imobilizar o mundo. (BARTHES, 1957, p. 230-1 e 243). 

 

Retomando uma conclusão à qual chegamos na época, valida em nossa 

contemporaneidade: 

Ao atentar um sentido de ordem fatual, real ou imaginário, o instituto marca 

procede, portanto, a uma elaboração segunda dos dados naturais e culturais do 

universo em sua apresentação ao homem comum, por meio das diversas marcas de 

produto (bens, serviços, ideias... organizações), na reformulação e transformação da 
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ordem das coisas e da realidade histórica e social através de processos de 

metaforização que se situam ou no infra-humano ou no supra-humano, como em sua 

temporalização, por exemplo, e se ancoram, mesmo sendo imaginários, numa 

referencialização externa, em posições, situações e momentos social e 

historicamente definidos segundo a cultura em questão. (ZOZZOLI, 1996, p. 31). 
 

Lewi (2009, p.13) lembra que, em seu sentido primeiro, a palavra mito significa 

narrativa, complementando que não há narração sem narrador. As nuances estariam então na 

arte e nos motivos de narrar. Os narradores frequentemente fizeram evoluir aquilo que 

contavam para adaptá-lo à evolução dos tempos e dos públicos. Duas questões surgem, 

portanto:  

 como a narração de história que concerne à marca, sem que ela seja forçosamente 

evidenciada com força e foco principal (storytelling), se diferenciaria do ato de recorrer à 

história para promover a divulgação de um produto (bens, serviço, ideia...) e de suas 

características numa campanha obviamente assinada por uma marca? 

 como o fato de recorrer à expressão mais ou menos encoberta de mitos culturalmente 

compartilhados se diferencia das recuperações tradicionais dos mitos clássicos que foram 

feitas por grandes marcas desde o final do século XIX?  

Em função do caráter limitado deste paper, procuraremos responder aqui apenas à 

primeira dessas duas perguntas. Também não abordaremos, pelo mesmo motivo, aquilo que é 

caracterizado no mercado e na literatura do campo da comunicação com a denominação de 

storytelling, como sendo um fenômeno mais amplo das campanhas marcárias contemporâneas 

apreendido como um fato de sociedade (organização estratégica das informações, 

planejamento, estratégias de criação e de mídia), nem tampouco desenvolveremos aqui uma 

análise critica imprescindível a respeito do livro polêmico de Salmon sobre um storytelling 

visto apenas com instrumental, numa sociedade - para ele - despossuída de suas capacidades de 

julgar. Também não abordaremos os processos narrativos que, como técnica, o storytelling 

recobre. Apenas, concentraremos nossa atenção sobre o objeto inicial dessa reflexão: as 

diferenças entre as narrações de histórias em campanhas na ótica da publicidade clássica e o 

storytelling aplicado no âmbito da publicitaridade dentro da comunicação marcária.  

 

2.3. Envolver as audiências nas narrativas: o marketing narrativo 

Além das considerações clássicas de autores antigos como Platão, Aristóteles, Cícero, 

dentro das evoluções da natureza e das estruturas das histórias no decorrer das épocas 

destacam-se, mais próximo de nós, dois acontecimentos opostos: de um lado na Europa, 

estudos analíticos sobre a narrativa por pesquisadores tais como Barthes, Todorov, Greimas na 
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esteira de Propp, Genette, Ricoeur... e, por outro lado, coincidindo com eles, um movimento mais 

pragmático, que não leva especialmente em conta esses estudos. Chamado de narrrative turn, 

nasceu nos Estados Unidos, com presença notável na comunicação/propaganda política e no 

management, estendendo-se no início deste milênio à comunicação mercadológica. No campo 

da publicitaridade, ganha em força a França na segunda metade da primeira década deste 

século. Aparece também mais ou menos na mesma época no Brasil, espalhando-se a seguir
20

. 

Se publicitários de renome como Séguéla e Olivetto - para nos valer de dois exemplos 

notórios - destacam-se na sociedade e entre seus pares como contadores de história de talento já 

nas décadas de 80 e 90, não se pode concluir, no entanto, que idealizaram campanhas de 

storytelling, só porque recorreram a estruturas narrativas. De fato, se produto e imagem de marca 

foram sucessivamente o âmago da mensagem publicitária, com o aparecimento da internet, das 

novas mídias e das possibilidades virais decorrentes, o cerne de numerosas mensagens, 

concebidas como sequências narrativas, tornou-se agora sua audiência. A meta das campanhas 

consiste em envolver o consumidor e/ou outros stakeholders na narração. Segundo Salmon (2008, 

p. 42), na perspectiva de análise de uma comunicação instrumental a serviço do poder recebida e 

repetida acriticamente, que adota, “não se trata mais de seduzir ou convencer, mas de produzir um 

efeito de crença”. Quanto a nós, preferimos dizer: de possibilitar compartilhar sensações e valores 

(quando de acoplamentos estruturais). É em torno dessa partilha que as marcas, preocupadas com 

os conteúdos que podem fazer emergir (na perspectiva da autopoiese) em cada um, orientam boa 

parte de sua comunicação atual: branded content; brand content. Numa atmosfera na qual as pessoas 

encontram-se cada vez mais diferenciadas em sua individualidade, o brand storytelling, como os 

mitos, propõe-se agregar visões do mundo, propiciar individual e coletivamente, num mundo 

globalizado, sentimentos de pertencimento, seja ele físico ou virtual, ficcional ou real. Nesse 

sentido, parece-nos extremamente redutor e positivista raciocinar em termos de Brand Story, 

como estágio ulterior à imagem de marca, à publicidade de marca, à maneira de Salmon (que fala 

de derrocada da brand image), a não ser que limitássemos essas últimas expressões às concepções 

de Ogilvy nos anos 50 e/ou aos macetes conceituais dos anos 90 que sucederam à compreensão do 

conceito de posicionamento e com ela conviveram. Tampouco nos parece oportuno utilizar essa 

expressão para caracterizar um estágio atual da marca: as grandes marcas sempre tiveram história
21

.  

 

4. Story-appeal x storytelling 

O que distingue o storytelling como modo de agir mercadológica, institucional e 

                                                 
20 Vale observar que o livro de Godin (edição original 2005) foi publicado no Brasil em 2005 e na França em 2007. 
21 E essas histórias fundamentam o storytelling de algumas marcas. 
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marcáriamente eficaz da simples tática criativa de criar histórias, também eficaz, situa-se no 

próprio processo de emergência e constituição da significação, na integração de conjuntos 

discursivos que federam referenciais próprios dos produtos ou das marcas, nunca de histórias 

por si mesmas, pois há sempre, tão sutil que seja, uma relação com a marca. 

 

4.1. Story-appeal 

Ao falar do apelo publicitário que as histórias podem provocar, Menna Barreto (2004, p. 

226) escreve - com a esperta candura dos criativos - que as pessoas “se interessam por qualquer 

coisa que seja interessante”. Lembra que o princípio básico consiste em criar uma tensão 

dramática e aliviá-la depois com seu produto. Ao focalizar a criatividade audiovisual, convida o 

publicitário a fazer seu público “viver um drama”, baseando-se no “fato de que ele é 

fundamentalmente tensão. Tensão - e alívio de tensão, lembrando a forma clássica da catarse, 

efeito emocional da tragédia. Ou tensão - e alívio de tensão, na forma de humor, alma da 

comédia.” (BARRETO, 2004, p. 239-240). 

Apesar de sua aparente semelhança e de muitas vezes se reclamar do mesmo 

conceito/serem qualificadas por profissionais ou pesquisadores como pertencendo a uma 

narratividade universal, as narrações utilizadas em campanhas de publicidade clássica e as 

narrações que podem ser classificadas como pertencentes ao sistema do storytelling são bem 

diferentes. De fato as primeiras apenas serviam/servem
22

 aos interesses: 

 de uma publicidade mecanicista que busca criar automatismo (tal como o comercial 

Boursin citado acima).  A narrativa e seu fecho só servem para encontrar o produto que não 

pode faltar e cujo nome/marca está sendo continuadamente repetido; 

 da publicidade dita informativa e da publicidade persuasiva que procuram fornecer 

argumentos racionais que por princípios estão correspondendo a necessidade(s): informar, 

explicar, demonstrar (tais como os anúncios - citados acima - da silenciosa Rolls-Royce e da 

camisa Hathaway que confere, apesar de um preço médio do produto, status a quem a veste); 

 de uma publicidade projetiva ou integrativa que procura pôr em valor as características 

tangíveis e intangíveis de um produto apreciado pelos diferentes targets, considerando que 

os consumidores pertencem a grupos sociais diferentes e/ou, numa perspectiva mais 

contemporânea (meeting points), dispõem de uma gama de identidades a sua escolha.(Os 

comerciais “O primeiro Valisère, a gente nunca esquece” e “Bonita camisa, Fernandinho”, 

já mencionados, são exemplos desse tipo de narrativa); 

                                                 
22 Ainda temos anúncios que recorrem a essa técnica rebatizada, sem maior reflexão e por simples analogia, de storytelling. 

Nesse caso, para nós, remetem a uma ação larga do ato de contar história, válida em qualquer situação e época. 
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 da publicidade sugestiva que se fundamenta numa abordagem psicológica. Sua meta 

consiste em seduzir, aludindo pela insinuação mais ou menos indireta a um desejo 

inconsciente cuja satisfação depende do consumo. Semioticamente, trata-se de uma 

publicidade de conotação que confere força ao poder projetivo da imagem, pois, não apela 

para a razão, mas para os sentidos (apesar de antigo – e com uma linguagem fílmica da 

época - o filme do chá Lipton é um exemplo desse tipo de narrativa).  

Logo, observa-se que as histórias criativas:  

 procuravam/procuram mostrar/explicar a origem de um problema que o produto solucionava;  

 mesmo se diferentes, convidavam/convidam seus targets, num comparecimento midiático que 

se apresentava pelos diversos tipos e temas como serial, a compartilhar desse fato numa 

concepção tradicional da ordem cotidiana e fidedigna (mesmo se ficcional e onírica) do mundo;  

 escondiam/escondem, de fato, a questão de produção, distribuição, consumo 

(ZOZZOLI,1996) “substituída” pela presença autoexplicativa da marca. 

 

4.2. Storytelling
23

 

Godin (2007, p. 19-21) afirma que não compramos produtos, mas histórias que nos 

cativam porque correspondem à nossa visão do mundo, veiculando uma promessa confiável, de 

maneira sutil, sem nos pedir um raciocínio lógico, mas apelando para nossos sentidos, em total 

coerência para a audiência específica que somos  Comenta que somos cúmplices. Assim revela 

que, contrariamente ao título de seu livro “Todo marqueteiro é mentiroso!”, aqui referido, não 

são os marqueteiros talentosos que são mentirosos, mas sim os consumidores que acreditam e 

até embelezam a história que lhe proporciona satisfação mesmo sendo uma fantasia. Todavia, se 

houver autenticidade da parte do(s) narrador(es), fusão incondicional com a história, haverá 

verdade na narração (GODIN, 2007, p. 24-5). Finalmente em sua análise da situação atual, 

Godin (2007, p. 31) declara que o novo marketing tem como função não de conceber 

publicidade, mas de contar histórias que inclusive devem ser vividas pelos próprios 

comunicadores e homens de marketing. Conforme relata Salmon (2008, p. 32), o consultor 

Ashraf Ramzy proclama o mesmo conceito: “as pessoas não compram produtos, mas as 

histórias que esses produtos representam. Da mesma maneira, não compram marcas, mas os 

mitos e arquétipos que essas marcas simbolizam”
24

. Por sua vez, reiterando, em meio a muitos 

outros, esse conceito, Blancherie e Dangel (2009, p. 140) escrevem que “não compramos um 

                                                 
23 Alguns exemplos: http://www.youtube.com/watch?v=NwCn-D5xFdc ; http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=CSXVAm 

zjdFU&NR=1; http://www.youtube.com/watch?v=GXru4Q7Lgxo ; http://www.youtube.com/watch?v=83_ceB0TsiY&FEAture= related 
24 Observe-se, no entanto, que essa asserção só foi publicada em 2006, conforme referências fornecidas em Salmon (2008). 
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produto, mas a história que a ele está ligada. [...] Aliás, compramos a história que nos contamos 

a nós mesmos quando compramos esse produto, isto é, aquilo que representa para nós [
25

]. Em 

seguida, contamos a história dessa relação a outrem”.  

Entretanto Lewi (2009, p. 8-18) alerta que contar uma história não basta. No marketing 

é preciso comprová-la, pois, a notoriedade, mesmo se elevada não faz a marca. Não tem vínculo 

com o investimento afetivo ou o compromisso moral do consumidor. Elucida que a fidelidade 

se constrói embasada na experiência pessoal. Assim, ao comentar que, em nossa sociedade 

mercantil, uma história tem mais valor do que um objeto como se o espetáculo fosse mais 

importante do que aquilo que é real, constata que, em paralelo com o produto e sua 

comercialização, a marca, como vetor de reconhecimento mental no mercado, configura-se 

como narração, isto é, storytelling. Assim, para esse autor, o storytelling da marca é antes de 

tudo fruto de uma revelação sentida como íntima. Uma vez ligada à experiência pessoal de cada 

um, a marca anima-se, torna-se viva e entra no universo imaginário dos homens para novas 

aventuras, sendo ao mesmo tempo sonhada e vivida pelos narradores (LEWI, 2009, p. 52-55). 

Clodong e Chetochine (2010, p.18, 39 e 90), por sua vez, observam com justeza que, pelo fato 

de a narrativa mobilizar nossos sentidos e emoções, o storytelling é um sinal ao mesmo tempo 

sociológico e histórico no que concerne aos valores que atravessam nossa sociedade
26

: “nossa 

vida cotidiana está permanentemente envolvida numa trama narrativa que filtra e influencia 

nossas percepções”. Passamos de um marketing das necessidades a um marketing do desejo. 

Comentam que o brand storytelling “funciona” bem por que: 

Os consumidores procuram histórias que lhes permitem constituir universos 

coerentes. Peritos em marketing entenderam essa mudança sociológica e societal: 

concebem agora a marca como uma história e as campanhas publicitárias como 

sequências narrativas. Nas estratégias de desenvolvimento da marca, não falam mais 

de consumidores, mas de audiência, substituem logos por personagens. Os produtos 

tornam-se meios de realização. As lojas, os sites internet e todos os pontos de 

contato participam da sinopse proposta (CLODONG e CHETOCHINE 2010, p. 89). 

  
Como mencionado antes na página 8, Lewi, procurando explicar o sucesso das marcas, 

evidencia que as marcas encarnam as mitologias modernas: “como heróis antigos, empurram as 

fronteiras de espaço, do tempo, da matéria, da sociedade e de si” (LEWI, 2009, p. 99). Ressalta, 

no entanto, que: 

para que o mito da marca funcione, ele precisa de um mínimo de verossimilhança, 

detalhes que restituem uma coerência material, física, à estrutura da narrativa. A 

                                                 
25 Esse processo encontra-se descrito em Godin (2007, p. 33).  
26 Kevin Roberts afirma que para sobreviver e não ficarem despercebidas num conjuntos de marcas sem futuro, as grandes 

marcas devem suscitar uma fidelidade que vai além da razão: envolverem–se de mistério, de sensualidade e de intimidade; um  

procedimento, para ele, diretamente acoplado ao conceito de Lovemarks26 (ROBERTS, 2005). 
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publicidade não pode substituir a ideia, só tem como missão colocá-la em valor, 

transformá-la em narração, contar uma história que pré-existe já na mente do 

consumidor (LEWI, 2009, p. 211 e 295). 

 

O fato de contar história, de técnica criativa aplicada ao produto, está se transformando 

em componente estratégico maior da comunicação marcária, quer essa se apresente numa 

lógica de “depublicitarização” ou de “hiperpublicitarização”. Possibilita a geração de 

expectativas no polo da recepção e tenta gerenciá-las. A marca se dá a ver (até de maneira quase 

invisível ou mesmo subliminar) como tendo e mostrando história(s) da(s) qual(ais) as 

campanhas publicitárias são sequências narrativas que têm como narrador ou os próprios 

publicitários (geralmente ocultos) ou membros da audiência (principalmente na internet e nas 

redes sociais: reprodução e alterações da história – em termo de enunciação enunciada - em 

novas emissões da história a partir do polo da recepção que se tornou polo de emissão) e/ou nos 

dois casos a própria marca quando todos os narradores presentes no circuito do fazer 

permanecem ocultos no circuito do dizer
27

. Logo, apesar dos produtos serem identificados 

quase todos por sua marca, verifica-se que o storytelling, no campo da publicitaridade, não 

procura difundir vantagens próprias à marca que o desenvolve, mas que, de alguma maneira, 

pareceriam, para a audiência (consumidores e cidadãos), ter alguma similaridade com as 

vantagens de seus concorrentes. No entanto, por meio das sequências narrativas da história 

apresentada, reforça o conteúdo da marca (isto é, sua imagem) como um todo na mente das 

pessoas que compõem a audiência. As marcas, principalmente aquelas que se edificaram a 

partir de inovações originais e/ou aquelas que gozam de uma excelente notoriedade, prosperam 

como minicultura (ZOZZOLI, 2006). Para essas marcas, o storytelling não consiste em só 

narrar uma história, mas se revela uma forma de comunicação que, dentro da comunicação 

complexa que compõe e perpassa (sendo qualificado de trans storytelling), objetiva mobilizar 

emoções partilhadas para confortar, externa e internamente, as práticas estratégicas e sociais 

que lhe são relacionadas, práticas que integram, mas ultrapassam também, o consumo de 

produto (s). Verifica-se igualmente que o storytelling: 

 não apela para necessidades e motivações que encontram sustentação em modelos 

mercadológicos tradicionais; 

 introjeta uma sensação geral, ligada a experiência que o produto / a marca pode(m) 

proporcionar, abrindo também conexões para uma visão compartilhada de uma ideia; 

                                                 
27 Ver nossa concepção do duplo circuito geral do ato de linguagem da marca (in ZOZZOLI, 1994 e 2004, porém ainda não 

apresentada nesses trabalhos à luz do paradigma da autopoiese. Consideramos e expomos esse entendimento mais adequado na 

utilização de modelos sinópticos em apresentações audiovisuais ulteriores de papers nossos neste GP). 
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 atropela as tradicionais visões do mundo substituindo o mundo do dia a dia pelo mundo 

atemporal, mítico, encantado, das narrativas;  

 cultiva um silêncio relativo a respeito da marca, que só parece se apresentar como 

assinatura ou até “se esquece de estar presente” - o que, aliás, não é o caso estrategicamente, 

quando da concepção de mensagens desse tipo pelos serviços internos do anunciante, por 

agências ou por outros consultores, uma vez que se trata de uma opção consciente que diz 

respeito à dimensão tímica da comunicação da marca e desse fato procura de maneira 

explícita não insistir sobre sua presença
28

;  

 esconde também a questão de produção, distribuição, consumo, “substituindo-a” pelo 

conteúdo e a forma da história; 

 desenvolve no âmbito da comunicação complexa, elementos que alimentam e sustentam 

todas as ações da marca.  

 

Conclusão  

Nova concepção que consiste em reinventar o modo de se dirigir aos públicos para 

(re)encantá-los, valendo-se de procedimentos ligado à vida em sociedade: as narrativas, o 

storytelling pode parecer um novo paradigma em relação ao fato de distinguir como contar 

histórias estrategicamente: de técnica de criação à estratégia, modo de proceder, 

comportamento, filosofia comunicacional atual. Entretanto, não se trata de uma mudança de 

paradigma em relação à marca, a não ser que se pense a marca como um construto de elementos 

fixos, de características controláveis tanto na emissão quanto na recepção pelos comunicadores 

e fabricantes. 

Numa história tem emoção, mas também tem fé
29

. Tem também um espaço para que 

quem a ouve, lê, vê, apropria-se dela e a transforma, adaptando-a a seus referenciais em função 

de seu horizonte de expectativa. Mas para que, com esse tipo de comunicação, se obtenha 

resultados, a história deve estar de alguma maneira em adequação com a marca. Aliás, existem 

vários tipos de história em função dos usos que se quer fazer delas. Isso se nota particularmente 

quando se considera a aplicação das técnicas de storytelling em outros campos, diferentes da 

publicitaridade. O importante é se lembrar de que a essência do storytelling resume-se em 

sempre compartilhar de maneira emocional conhecimentos.  

                                                 
28 Caso tal fato seja entendido como uma estratégia dissimulada da marca, algo como uma sedução oblíqua, quem se dar conta e 

não for um profissional da área julgará certamente essa mesma marca e sua comunicação como exageradamente interessadas; 

nesse caso um profissional possivelmente falaria de “erro” tático; 
29 A esse respeito, vale ressaltar que, como as religiões as marcas, procuram estabelecer comunidades agrupadas em tornos de 

elementos societais e espirituais, federadores (cf. LINDSTROM, 2009). 
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