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Resumo: Este artigo tem como objetivo analisar como as organizações se valem da estratégia 

narrativa de contar histórias de vida para construir um conceito institucional mais 

contemporâneo e dinamizar o relacionamento com seus interlocutores na sociedade 

midiatizada. Para essa discussão, foi feita uma revisão bibliográfica sobre a temática e análise 

do vídeo de storytelling “O meu novo desafio” (2017), do Bradesco, estabelecendo as fases 

presentes na estrutura narrativa da “Jornada do Herói” (MATINEZ, 2008) como categorias para 

o trabalho analítico. 
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Abstract: This article aims to analyze how organizations use the narrative strategy of telling 

life stories to build a more contemporary institutional concept and to dynamize the relationship 

with their interlocutors in the mediatized society. For this discussion, a bibliographic review 

was done about the thematic and analysis of Bradesco's storytelling video "O meu novo desafio" 

(2017), establishing the phases present in the narrative structure of "Jornada do Herói" 

(MATINEZ, 2008) as categories for analytical work. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

A facilidade de interagir pela internet vem impactando a sociedade, assim como também 

as organizações. Elas perderam parte da centralidade que tinham no processo de emissão de 

mensagens para seus interlocutores, já que agora eles também emitem as suas opiniões nas 

mídias sociais, podendo influenciar outros internautas. Além disso, o enorme volume de 
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informações sobre elas que estão disponíveis nesses espaços de interação, expondo os seus 

produtos e serviços, possibilitam uma visão mais crítica por parte dos públicos, que têm maiores 

condições de formular um conceito sobre elas e direcionar suas escolhas. Esses movimentos, 

como afirma Baldissera (2008), de alguma forma, impactam e perturbam as organizações.  

Tendo em vista esse cenário complexo, diferido e difuso (BRAGA, 2012), as 

organizações estão se reinventando e descobrindo outras formas de se relacionarem com os seus 

interlocutores. Muitas estão apostando em um recurso que está presente na sociedade desde a 

antiguidade: o storytelling ou contação de histórias. Na maioria das vezes, elas narram histórias 

que não têm o propósito de vender um produto ou serviço explicitamente, mas sim de 

demonstrar estilos de vida de personagens que dialogam com as suas visões, missões e valores. 

Entre as organizações que estão investindo em storytelling no Brasil podemos citar os bancos 

Itaú e Bradesco, as companhias aéreas Latam e Azul, e as marcas Dove e Natura. 

Percebe-se que algumas histórias de vida contadas pelas organizações seguem um 

padrão narrativo com o qual, de acordo com Mônica Martinez (2008), os sujeitos estão 

habituados há milênios, a Jornada do Herói. Ela foi desenvolvida pelo mitólogo norte-

americano Joseph Campbell, em 1940, e reúne várias etapas da vida de um herói. Muito 

utilizada também no cinema e no jornalismo literário, Martinez tem como hipótese de que a 

“combinação da Jornada do Herói e da Biografia Humana3, adaptada ao universo da narrativa 

contemporânea, auxilie na produção de relatos envolventes...” (MARTINEZ, 2008, p. 20).  

Algumas fases dessa estrutura narrativa estão presentes no vídeo “O meu novo desafio”, 

do Bradesco, postado no dia 01 de junho de 2017 na página do Facebook do banco. A história 

de vida narrada é a da mineira Paola Antonini, que teve a perna amputada depois de um 

acidente. Para chegar ao recorte desse vídeo, levamos em conta o fato de envolver uma 

personagem de Minas Gerais, de utilizar a Jornada do Herói como constructo base do enredo 

da narrativa e de ter sido postado em um site de rede social, espaço cada vez mais utilizado 

pelas organizações para divulgar histórias.  

O presente artigo tem como objetivo, portanto, analisar como as organizações se valem 

da estratégia narrativa de contar histórias de vida para construir um conceito institucional mais 

                                                           
3 De acordo com Martinez (2008), a Biografia Humana é uma forma de captação e compreensão de histórias de 

vida introduzida no Brasil por meio da médica Gudrun Burkhard.  
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contemporâneo e dinamizar o relacionamento com seus interlocutores na sociedade 

midiatizada. Para fazer essa discussão, foi feita uma revisão bibliográfica utilizando os 

seguintes operadores conceituais: circulação; comunicação no contexto das organizações, 

narrativa; storytelling e contação de histórias de vida. Já o trabalho analítico do vídeo do 

Bradesco, compreendeu uma análise da narrativa presente no vídeo, tendo como referência as 

fases da Jornada do Herói.  

 

2. O FENÔMENO DE CONTAR HISTÓRIAS  

 

Contar histórias, fazer narrativas, sejam elas fictícias ou “reais”, assim como ouvi-las e 

interpretá-las, faz parte do cotidiano das sociedades desde a antiguidade. As histórias, que 

podem ser feitas de diferentes maneiras, como de forma oral, escrita, têm importantes papéis 

na sociedade. Elas disseminam culturas, experiências, valores, provocam anseios, emoções, 

desejos, formam comunidades, conectam as pessoas aos seus ancestrais e contribuem para que 

que os sujeitos se sintam mais humanos. Para Roger Silverstone (2014), 

 
As histórias vivem além do contar, em sonhos e conversas, sussurradas, recontadas, 

repetidas vezes. São uma parte essencial da realidade social, uma chave para nossa 

humanidade, um vínculo com a experiência e uma expressão dela. Não podemos 

compreender outra cultura se não compreendermos suas histórias. Não podemos 

compreender nossa própria cultura se não sabemos como, por que e para quem nossos 

próprios contadores de histórias contam seus contos. (SILVERSTONE, 2014, p. 80).  

 

 

O semiólogo francês Roland Barthes (1972) colabora com essa perspectiva de 

Silverstone e reforça o caráter transcultural e universal da narração de histórias. Segundo ele, a 

narrativa “está presente em todos os tempos, em todos os lugares, em todas as sociedades; a 

narrativa começa com a própria história da humanidade; todas as classes, todos os grupos 

humanos têm suas narrativas” (BARTHES, 1972, p. 19). O autor também destaca que essas 

narrativas podem ser apreciadas por homens de diferentes culturas e até mesmo opostas.  

Para o francês Patrick Charaudeau (2008) contar uma história ou fazer uma narrativa 

representa uma busca constante e infinita de responder algumas perguntas que o homem se faz, 

sobre a sua origem, destino e verdade do ser. Mas, como não é possível descobrir todas as 

respostas para esses questionamentos, “o homem, através do seu imaginário, produz narrativas 
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que, falando de fatos e gestos dos seres humanos, liberam parcelas desta verdade. Contar é 

então uma atividade linguageira cujo desenvolvimento implica uma série de tensões e de 

contradições” (CHARAUDEAU, 2008, p. 154).  

Porém, apesar das histórias serem tão importantes e existirem desde a antiguidade, 

houve um tempo, segundo Walter Benjamin (1994), que surgiram condições desfavoráveis de 

aproximação dos narradores e de seus ouvintes. “Por mais familiar que seja seu nome, o 

narrador não está de fato presente entre nós, em sua atualidade viva. Ele é algo de distante, e 

que se distancia ainda mais (BENJAMIN, 1994, p. 197). O autor afirma que uma das causas 

desse fenômeno é que as ações da experiência estão em baixa e que isso se agravou depois da 

primeira Guerra Mundial.  

 

No final da guerra, observou-se que os combatentes voltavam mudos dos campos de 

batalha não mais ricos, e sim mais pobres em experiência comunicável. E o que se 

difundiu dez anos depois, na enxurrada de livros sobre a guerra, nada tinham em 

comum com uma experiência transmitida de boca em boca. Não havia nada de 

anormal nisso. Porque nunca houve experiências mais radicalmente desmoralizadas 

que a experiência estratégica pela guerra de trincheiras, a experiência econômica pela 

inflação, a experiência do corpo pela guerra de material e a experiência ética pelos 

governantes (BENJAMIN, 1994, p. 198).  

 

 Silverstone (2014), ao comentar sobre essa perspectiva, afirma que Benjamin, 

considerando a história na modernidade, também vê o seu declínio no excesso de informações 

que a mídia, principalmente a imprensa, lança sobre os sujeitos, contribuindo para crescente 

atrofia da experiência. “O objetivo da história não é comunicar um acontecimento per se, 

propósito da informação; ela, antes, o incrusta na vida do contador de história, a fim de passá-

lo adiante como experiência para os ouvintes” (BENJAMIN, 1970, p. 161, apud 

SILVERSTONE, 2014, p. 80). 

Benjamin (1994) afirma, portanto, que cada manhã recebemos notícias do mundo todo, 

mas ainda sim somos carentes em histórias surpreendentes, uma vez que os fatos já chegam 

acompanhados de explicações. Para ele, quase tudo que acontece está a serviço da informação 

e não da narrativa, que alimenta a imaginação e evita explicações. “O extraordinário e o 

miraculoso são narrados com a maior exatidão, mas o contexto psicológico da ação não é 

imposto ao leitor. Ele é livre para interpretar a história como quiser, e com isso o episódio 

narrado atinge uma amplitude que não existe na informação” (BENJAMIN, 1994, p. 203).  
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Porém, Silverstone vai contra essa percepção de Benjamin, afirmando que na sociedade 

contemporânea nós não nos deparamos com a ausência de histórias, mas sim com a sua 

proliferação. Para ele a mídia encanta e as histórias sobrevivem em alguns de seus produtos, 

como no relato de grandes eventos midiáticos, na novela, na narração de contos de comédias, 

entre outros. “Também observamos cada vez mais a turvação das fronteiras entre informação e 

entretenimento, fatos e histórias, turvação que muitos acham perturbadora, mas que ninguém 

pode ignorar” (SILVERSTONE, 2014, p. 81).  

Acredita-se que a proliferação de histórias citada por Silverstone se deve também pelo 

desenvolvimento de novas tecnologias e da internet, que, de certa forma, vêm provocando 

mudanças na forma como elas são contadas e onde são propagadas. A multiplicidade de canais 

de comunicação existentes na web e a facilidade para enviar e receber informações, por 

exemplo, podem contribuir ainda para mudanças na forma como os sujeitos se apropriam das 

narrativas, ou seja, como eles deixam as histórias influenciarem as suas vidas. Complementando 

esse pensamento, Adenil Domingos (2009) afirma que: 

 

Nas tribos primitivas, era comum a existência de um mago contador de histórias. Ele 

entusiasmava as crianças e adultos narrando a vida dos heróis e conquistas de seus 

antepassados. Seus ouvintes se identificavam com as personagens e façanhas por ele 

narradas. Embora, hoje, esse mago contador das aventuras tenha praticamente 

morrido, o homem moderno tem sido reconfortado pelo poder que a tecnologia lhe 

deu um modo se sentir (sic.), mesmo de forma indireta, como ouvinte e produtor da 

magia de narrar a vida de modo eletrônico. É desse modo que o homem da internet se 

sente como um dos protagonistas da aventura da história da humanidade. 

(DOMINGOS, 2009, p. 2-3).  

 

Um dos meios utilizados pelas pessoas para disseminarem suas histórias e, muitas vezes, 

narrarem o seu próprio dia a dia são as mídias digitais. A simplicidade para enviar e para receber 

informações pela web também se dá pelo fato de as tecnologias de comunicação estarem cada 

vez mais dinâmicas e acessíveis. Ainda de acordo com Domingos (2009), mesmo sem ter 

conhecimentos aprofundados sobre como manusear um celular ou uma câmera fotográfica é 

possível utilizá-los como suporte para contar uma história. 

 

Hoje, basta uma câmera na mão e uma boa história para ser contada que o sucesso é 

quase que certo. Foi, portanto, a praticidade da moderna tecnologia inteligente que 

proporcionou a explosão do storytelling, permitindo que qualquer indivíduo que tenha 

posse de um simples celular possa fazer apreensão de imagens do seu entorno e de si 
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mesmo como parte desse mesmo todo, com muita facilidade, e, assim, narrar o 

homem. (DOMINGOS, 2009, p. 4).  

 

Nesse cenário atual é possível observar, portanto, que há uma supervalorização da 

exposição da vida, pois as pessoas estão o tempo todo midiatizando as suas trajetórias.  A autora 

argentina Leonor Arfuch (2010), comenta que o avanço irrefreável da midiatização modificou 

a abrangência dos antigos espaços biográficos, promovendo a espetacularização diária da vida 

cotidiana em um novo espaço, que é propício para a afirmação do “eu”. “A narração da própria 

vida como expressão da interioridade e afirmação de “si mesmo” parece remeter tanto a esse 

caráter “universal” do relato postulado por Roland Barthes ([1966] 1974) como à “ilusão de 

eternidade” que, segundo Philippe Lejeune (1975), acompanha toda objetivação da 

experiência” (ARFUCH, 2010, pgs. 35 e 36) 

Esses espaços onde se retratam histórias de vida, começam, portanto, a serem 

expandidos e impulsionados pelo desenvolvimento das tecnologias da informação que 

viabilizam novas formas de autorretratação. Arfuch ressalta ainda que a web conseguiu 

“popularizar novas modalidades das (velhas) práticas autobiográficas das pessoas comuns, que, 

sem necessidade de mediação jornalística ou científica, podem agora expressar livre e 

publicamente os tons mutantes a subjetividade contemporânea” (ARFUCH, 2010, p. 150). 

Nesse cenário, a autora demonstra também como a sociedade, ao longo dos anos, passa 

a valorizar o privado diante do que é público, traçando uma linha cada vez mais incerta e diluída 

entre esses dois espaços. Ou seja, a “superposição do privado sobre o público, do gossip – e 

mais recentemente do reality show – à política, excede todo limite de visibilidade” (ARFUCH, 

2010, p. 37). Portanto, a necessidade de expor o “eu” se fortalece na sociedade contemporânea.  

 

O avanço da midiatização e de suas tecnologias de transmissão ao vivo fez com que a 

palavra biográfica íntima, privada, longe de se circunscrever aos diários secretos, 

cartas, rascunhos, escritas elípticas, testemunhos privilegiados, estivesse disponível, 

até a saturação, em formatos e suportes em escala global (ARFUCH, 2010, p.151). 

 

Acredita-se que nesse contexto, há também um interesse cada vez maior pela vida do 

outro, seja ela a de um “célebre”, que, de acordo com Arfuch (2010), são emblemáticas e se 

tornam um objeto de identificação, ou a de um “comum”, que pode gerar autorreconhecimento. 
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As histórias de vida tomam, portanto, o jornalismo, a publicidade, os sites de redes sociais, o 

entretenimento, muitas vezes, para atender uma própria demanda da sociedade, que se torna um 

espaço amplamente biográfico. O autor Adenil Domingo, corrobora com essa perspectiva e 

reforça que as narrativas se transformam em produtos à venda na mídia, ocupando espaços 

multimidiáticos.  

 

Hoje, a mídia transforma parábolas, contos, fábulas, épicos, lendas, mitos, anedotas, 

romances, tragédias, comédias, novelas, biografias em produtos à venda, ou seja, em 

storytelling. Na era do ciberespaço, o ato narrar a vida não só aproximou os homens 

de diferentes comunidades, mas lembrou à humanidade que há semelhanças de um 

homem com outro, de uma cultura com a outra e que é preciso redescobrir essas 

relações, a fim de que a própria humanidade sobreviva ecologicamente. Narrar 

histórias, portanto, trata justamente das relações humanas com conotações 

informativas, psíquicas, neurológicas e sociais como sendo um prazer universal. 

(DOMINGOS, 2009, p. 10) 

 

Portanto, essa necessidade e interesse do homem em conhecer o outro, de entender suas 

semelhanças e diferenças, se tornaram produtos da empatia humana. Na contemporaneidade 

tem se percebido que esse recurso de contar histórias de vida tem ganhado espaço até no cenário 

organizacional brasileiro e internacional. Está cada vez mais comum ver narrativas produzidas 

por organizações circulando, principalmente, nas mídias sociais. Elas apostam, geralmente, em 

histórias de vida de personagens que tem valores próximos aos da empresa e, raramente, 

destacam explicitamente na narrativa um produto ou serviço. Elas buscam criar, no entanto, 

histórias nas qual os sujeitos possam se identificar com o herói da história, gerando uma certa 

aproximação com os seus interlocutores. 

 

3. O STORYTELLING NO ÂMBITO DA COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL 

 

O cenário atual é complexo, conectado e midiatizado, na qual emergem “atores 

diversificados e comunicantes” (COGO; NASSAR, 2012, p. 102), que utilizam as mídias 

digitais para propagação dos mais variados assuntos, envolvendo a produção de conteúdo de 

muitos para muitos. “A circulação seria assim uma instância geradora de uma ‘desarticulação’ 

entre produção e recepção caracterizada por incompletudes e divergências, entre termos de 

sentido”. (FAUSTO NETO, 2013, p. 55). Ou seja, esses espaços na internet propiciam um 
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ambiente de comunicação não linear, em que as figuras do emissor e do receptor se misturam, 

e onde as mensagens circulam, sem que se tenha controle sobre elas.  

As organizações, portanto, certamente não saem ilesas desse contexto. Elas perdem 

parte da centralidade que tinham na emissão de mensagens, o que contribui para que elas se 

reinventem e busquem novas formas de se relacionarem com os seus interlocutores. As 

organizações, por sua vez, já não estão utilizando apenas os meios de comunicação de massa 

(como TV, rádio e veículos impressos) para propagarem informações em busca de 

reconhecimento e visibilidade, mas também estão criando as suas próprias mídias, como os 

blogs, perfis em sites de redes sociais, entre outros. Elas se tornam elas próprias gerenciadoras 

e produtoras de conteúdo (LIMA e OLIVEIRA, 2014). 

Além disso, algumas organizações também estão alterando o conteúdo que divulgam 

nas mídias. E, nessa busca de novos formatos de comunicação, muitas delas estão contando 

histórias para os seus interlocutores. Com essa estratégia elas, geralmente, tentam ampliar a 

abrangência de seus relacionamentos, divulgando conteúdos que buscam ser mais memoráveis 

e humanizados e menos mercadológicos. Em sua maioria, o storytelling produzido pelas 

organizações possuem um apelo emocional e não falam muito sobre produtos ou serviços, mas 

sim sobre histórias de vida que dialogam com suas missões e valores. De acordo com Cogo 

(2016), um estudioso da contação de histórias no cenário organizacional,  

 

Cresce a atribuição de relevância da oralidade, como comunicação espontânea que 

permitiria uma experiência mais viva e polissêmica – numa abertura de sentidos mais 

adequadas à quantidade de pensamentos circulantes e completamente avessa à 

linguagem dura e fechada das comunicações até então dominantes. As abordagens 

agora precisariam ser mais poéticas, com uso de recursos retóricos que auxiliariam na 

união dos mundos material e espiritual. (COGO, 2016, p. 81).  

 

Entre as organizações que estão investindo em storytelling por meio de vídeos, no 

Brasil, podemos citar os bancos Itaú e Bradesco, a companhia aérea Azul, a mineradora Vale e 

as empresas de cosméticos Natura e Dove. Os vídeos produzidos por elas, geralmente, são 

estruturados para serem divulgados nas mídias digitais, uma vez que são mais extensos do que 

as propagandas publicitárias que são veiculadas nas mídias de massa, como na TV aberta. Mas, 
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também é comum ver algumas empresas fazendo mais de uma versão do vídeo como, por 

exemplo, uma com a duração menor para a televisão e outra maior para a Internet.   

Acredita-se que as estratégias de contar histórias, principalmente histórias de vida, são 

pensadas muito em função de um cenário competitivo e repleto de organizações do mesmo 

seguimento, em que os sujeitos, de certa forma, são mais críticos e seletivos em relação aos 

produtos e serviços que utilizam. Portanto, o fato de vivermos em uma era, na qual somos 

bombardeados de informações sobre diversas organizações, faz com que fique cada vez mais 

difícil guardar na memória o que elas estão realizando, lançando, divulgando, etc. Nesse 

sentido, o storytelling pode ser um recurso utilizado para fazer uma comunicação mais 

memorável e envolvente para as pessoas, pois além de, geralmente, evocarem a emoção, 

possibilitam a identificação com os personagens da narrativa.  

  

A contação de histórias estimula a imaginação a ponto de promover um deslocamento 

da realidade concreta e factual. Assim, permite movimentar o imaginário e estimular 

conexões e processos criativos. A palavra viva da contação de histórias é 

aparentemente ingênua, simples e encantadora; na verdade, é poderosa, exatamente 

porque é sutil. Ela cria ou reata laços sociais e de afeto, pois reatualiza na comunidade 

a experiência da unidade, do destino comum de todos os seres sobre a terra (COGO, 

2016, p. 101).  

 

Porém, vale ressaltar que, apesar do storytelling tender a ser mais memorável, ou seja, 

ser um recurso estratégico para a construção de uma memória coletiva, a história contada por 

uma organização provavelmente não será lembrada para sempre da forma como foi narrada, 

além de poder ser esquecida. Afirma-se isso, pois aqui a memória é entendida como um 

fenômeno “construído coletivamente e submetido a flutuações, transformações, mudanças 

constantes” (POLLAK, 1992, p.201). Ou seja, a memória não é estática, portanto a narrativa 

feita por uma organização pode ser lembrada pela sociedade de diversas formas ao longo do 

tempo, assim como pode cair no esquecimento se, por exemplo, não existir um grupo de pessoas 

que conversem sobre essa história, a mantendo-a “viva”.  

Mas, para tentar deixar a narrativa atrativa e o mais memorável possível percebe-se que 

muitas histórias contadas pelas organizações estão seguindo uma estrutura narrativa mítica com 

a qual os sujeitos já estão familiarizados há milhares de anos, a Jornada do Herói. Ela foi 

idealizada pelo mitólogo norte-americano Joseph Campbell em 1940, que ao longo de sua 
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análise de mitos, contos populares e de fadas de todo o mundo, verificou a existência dessa 

estrutura, que é composta por várias etapas da vida que transformam um homem “comum” em 

um “herói”.  

Monica Martinez (2008), ao analisar quem é esse herói da Jornada, percebeu que ele 

não se refere a semideuses inatingíveis, nem a um herói mítico. Ela sugere que ele “seja 

entendido como uma pessoa que, por um determinado motivo - seus feitos, seu valor ou sua 

magnitude -, seja escolhida para ser protagonista de uma história de vida” (MARTINEZ, 2008, 

p. 42). Além disso ela afirma que, apesar de a Jornada ilustrar uma trajetória masculina, esse 

modelo narrativo “...pode ser perfeitamente aplicado como facilitador da construção de 

histórias de vidas femininas...” (MARTINEZ, 2008, p. 141). 

A estrutura da Jornada do Herói criada por Joseph Campbell, de acordo com Martinez 

(2008), contém 17 etapas que são distribuídas em três fases. A primeira delas, chamada A 

partida, reúne cinco etapas: o chamado da aventura, é quando ocorre um acontecimento que 

pode mudar a vida do herói; a recusa do chamado, quando o herói pode se questionar se deve 

aceitar ou recusar o chamado a aventura; o auxílio ao sobrenatural, que retrata o momento em 

que aparecem pessoas mestras que ajudam o herói, oferecendo conselhos e proporcionando 

confiança para que ele atinja os seus objetivos;  a passagem pelo primeiro limiar, passagem 

pelo portal que leva o herói a aventura, essa fase é composta pela presença do guardião do limiar 

que, muitas vezes, coloca obstáculos que dificultam essa passagem; e o ventre da baleia, que 

se dá quando o herói se recolhe e passa por um período reflexivo.  

  A segunda fase, nomeada de A iniciação, é composta por seis etapas. São elas: o 

caminho das provas, durante o processo de transformação o herói enfrenta diversas provações 

e testes que desafiam a sua jornada; o encontro com a deusa, quando o herói se envolve 

emocionalmente com algum outro personagem; a mulher como tentação, quando é necessário 

o herói buscar um equilíbrio, sem se deixar levar pelo desejo carnal; a sintonia com o pai, fase 

em que há um rompimento de antigas convicções e valores do herói; a apoteose, momento em 

que o herói se torna livre para transformar o seu nível de consciência; a benção última, quando 

o herói enfrenta o desafio final de ultrapassar os limites de seus horizontes pessoais para crescer, 

simboliza o domínio da própria personalidade.  

Já a terceira é O Retorno, que também tem seis etapas: a recusa do retorno, quando o 

herói, mesmo que não gostando muito da ideia, percebe que deve voltar às suas origens e 
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transmitir seus conhecimentos para as pessoas, a fuga mágica, que é o processo que o herói 

precisa passar para voltar ao seu cotidiano; o resgate com auxílio externo, quando outros 

personagens podem participar ativamente da narrativa auxiliando o herói a retornar ao seu 

cotidiano; a passagem pelo limiar do retorno, que é quando o herói passa pelo portal simbólico, 

retornando ao seu cotidiano; senhor de dois mundos, a ampla experiência adquirida ao longo 

da jornada contribui para que o herói exerça um papel benéfico, transmitindo o conhecimento 

adquirido para a humanidade; liberdade para viver, momento em que o herói renascido pode 

ser livre para viver uma nova biografia pessoal e experimentar novas experiências. 

Depois de listar todas essas etapas da Jornada do Herói é possível afirmar que algumas 

organizações, como banco o Bradesco, estão utilizando essa estrutura proposta por Campbell 

como constructo base do enredo da narrativa. Mas elas, geralmente, não abordam rigorosamente 

todas as etapas e não seguem uma sequência linear das fases. Em sua maioria, as histórias 

contadas pelas organizações se aproximam mais das etapas que falam sobre desafios, 

conquistas, processos de transformação e superação vividos na trajetória de um herói.  

Construída com esses elementos, a narrativa tende a despertar sentimentos de emoção e empatia 

no público que assiste ao vídeo. 

 

4. “O MEU NOVO DESAFIO” 

 

O banco Bradesco, como já mencionado neste artigo, é uma das organizações brasileiras 

que está investindo regularmente em storytelling. Um dos vídeos produzidos pelo banco que 

utiliza esse recurso é “O meu novo desafio4”, que tem 2’53” de duração e foi postado no dia 1° 

de junho de 2017 na página do Bradesco no Facebook. A história contada é a da mineira Paola 

Antonini que, depois de ser atropelada na porta da sua casa, em 2014, teve uma das pernas 

amputadas. O filme já tem, aproximadamente, 370 mil visualizações; 10 mil reações; 1.700 

compartilhamentos; e mil comentários. 

Ao realizar o trabalho analítico desse vídeo do Bradesco, narrado em primeira pessoa, 

foi possível perceber que o seu enredo foi construído utilizando como base algumas etapas da 

                                                           
4 Disponível em: <https://www.facebook.com/Bradesco/videos/10209485482670013/>. Acesso em: 27 de out. 

2017 
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Jornada do Herói, que contribuem para deixar a narrativa mais atrativa e emocionante. A 

primeira fase que identificamos foi o chamado a aventura, que retrata o momento em que o 

herói recebe um chamado desafiador para enfrentar uma aventura desconhecida, podendo ser 

ela positiva ou negativa. Essa fase está presente no momento em que a Paola afirma que, aos 

vinte anos, teve que se adaptar a não ter uma dar pernas e a utilizar uma prótese. Esse é o 

acontecimento central da narrativa.  

Durante esse processo de adaptação da personagem ela também vive o caminho das 

provas – outra fase presente no filme, que é representada pelos vários testes e provas 

enfrentados pela personagem, como reaprender como a andar, a andar de salto, a se equilibrar, 

a dançar, e a subir e descer escadas. Complementando essa fase, percebemos também a do 

auxílio ao sobrenatural nas cenas que mostram figura mestras, como a fisioterapeuta e o 

dançarino, ajudando no processo de recuperação da Paola e proporcionando confiança para ela 

enfrentar as provações e atingir os seus objetivos.  

Notamos ainda no enredo da narrativa a liberdade para viver, quando a personagem se 

permite desfrutar de uma nova biografia pessoal e passa a se abrir para novas experiências. 

Segundo a mineira, depois do acidente, em que ela quase perdeu a vida, uma nova Paola surgiu, 

pois ela se tornou mais forte e mais sábia em relação a vida. De acordo com Vogler (2015), 

quando os heróis sobrevivem, eles renascem para enfrentar as consequências de ter enganado a 

morte. “Os heróis não fazem uma visitinha para a morte e voltam para casa. Eles voltam 

mudados, transformados. Ninguém passa por uma experiência de risco de morte sem ser 

alterado de algum jeito” (VOGLER, 2015, p. 218).  

Já a última fase identificada na história produzida pelo Bradesco foi a senhor de dois 

mundos, quando mostra que Paola passou a exercer um papel benéfico, com nuances de sábia. 

No vídeo ela afirma que “gosto de pensar que a palavra impossível não existe. Pode ser difícil, 

pode demandar tempo, paciência, tombos, frustações, mas tudo aquilo que a gente realmente 

deseja e luta vai se realizar. São os desafios que tornam a nossa vida interessante. São eles que 

tiram a gente da zona de conforto” (ANTONINI, 2017). Essa fase, segundo Vogler (2015), é 

equivalente a ressureição, pois é nela que o herói retém e reflete sobre as lições apreendidas ao 

longo de sua trajetória que, geralmente, é repleta de desafios e provações.  

Percebe-se, no entanto, que o enredo da narrativa do vídeo do Bradesco, apesar de não 

abordar todas as etapas da Jornada do Herói e nem seguir uma ordem linear da estrutura, 
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proposta por Campbell em 1940 e estudada por Martinez (2008) e Vogler (2015), a utiliza como 

constructo base. A trajetória da mineira Paola Antonini se aproxima mais das fases que falam 

sobre desafios, conquistas, processos de transformação e superação vividos na trajetória de um 

herói.  Construída com esses elementos, a narrativa tende a despertar sentimentos de emoção e 

empatia no público que assiste ao vídeo.  

Essas histórias que abordam pessoas superando desafios, avançando na vida, tem sido 

regularmente contadas pelo Bradesco. E, na maioria das vezes, como no filme da Paola 

Antonini, o banco não divulga explicitamente nenhum de seus serviços, mas pode-se afirmar 

que, subliminarmente, está relacionado a eles. Acredita-se que com essas narrativas o Bradesco 

tenta passar a ideia de que ele pode ajudar os sujeitos a darem “#maisumpasso” – hashtag 

utilizada no vídeo analisado neste artigo - oferecendo serviços como financiamento, 

empréstimo, consórcio da casa ou do carro próprio, seguro de vida, etc. O que ajuda a reforçar 

essa perspectiva é que o banco tem utilizado o slogan “Pra frente” nos vídeos de storytelling 

divulgados nos sites de redes sociais e nas propagandas divulgadas nas mídias convencionais, 

como na TV aberta.  

Além disso, também podemos afirmar que esses vídeos de storytelling feitos pelo 

Bradesco, buscam mostrar que o banco está optando em fazer uma comunicação menos 

mercadológica, com a participação dos interlocutores. O vídeo da Paola, por exemplo, não tem 

a presença e nem fala de funcionários do banco. Além disso, eles se valem de uma perspectiva 

mais interacional por meio do discurso da personagem que, ao final do filme, pede que as 

pessoas compartilhem as suas histórias com ela e com o banco utilizando a hashtag (#) 

maisumpasso nas redes sociais digitais. A contação de histórias pode contribuir, no entanto, 

para o surgimento e valorização de multiprotagonistas, uma característica da sociedade em 

midiatização.  

 

5. CONCLUSÃO 

 

Este artigo buscou demostrar como o storytelling ou a contação de histórias pode ser 

um recurso estratégico para as organizações dinamizarem o relacionamento com seus 

interlocutores, promovendo uma comunicação mais humanizada e um conceito institucional 

mais contemporâneo, que valoriza o outro e foge um pouco da fala institucionalizada e 
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comercial. Além disso, a partir do trabalho analítico foi possível perceber que a Jornada do 

Herói - da qual os sujeitos já têm muito contato, pincipalmente, no cinema – também se mostra 

interessante para a construção de narrativas no cenário organizacional, como apostou o 

Bradesco.  

Outra consideração que pode ser feita com este trabalho é que contar histórias pode ser 

uma forma que algumas organizações encontraram para que os interlocutores tenham mais 

empatia por suas mensagens, uma vez que eles podem se identificar com a trajetória do 

personagem, se imaginando no lugar dele e compartilhando dos sentimentos expostos na 

narrativa. Portanto, o storytelling, além de acionar uma comunicação mais relacional e 

memorável, pode aumentar o alcance, a interação e a circulação dos conteúdos que as 

organizações desejam comunicar para seus públicos.  

Mas é importante destacar que utilizar uma estratégia de storytelling, que pode ser 

considerada mais interacional e atrativa, não garante que os retornos serão positivos para as 

organizações. Isso vai depender de como os interlocutores vão entender e ressignificar as 

histórias contadas por elas. Portanto, divulgar um vídeo de storytelling no Facebook como fez 

o Bradesco, por exemplo, é uma ação que merece um cuidado especial das organizações, ainda 

mais que muitas dessas histórias repercutem exponencialmente na internet. Ou seja, esses 

espaços na web são importantes para elas divulgarem suas ações e estratégias, mas são também 

espaços propícios para os sujeitos interagirem com seus discursos, de forma imprevisível, 

instantânea e variada. 
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