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A clareza 
que faltava à 

narrativa

1.
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Paul J. Zak, o homem que descobriu o papel da oxitocina (hormônio 
que tradicionalmente estava associado às contrações uterinas 
durante o trabalho de parto e comportamentos cooperativos 
entre as pessoas), também foi capaz de provar que boas histórias, 
aquelas que nos atraem e nos imergem, são capazes de liberar esse 
mesmo neurotransmissor e de mudar nossas atitudes, crenças e 
comportamentos1,2,3.

De fato, uma equipe de pesquisadores liderada por Zak conseguiu 
mostrar que quando as pessoas são expostas a histórias que 
contêm um ângulo dramático, ou seja, uma situação inicial, um 
clímax (ou momento de tensão entre) e um final, cortisol e os níveis 
de ocitocina no sangue aumentam. Este experimento foi realizado 
devido ao interesse do Departamento de Defesa dos Estados Unidos 
em determinar os principais aspectos de persuasão e histórias1.

As descobertas anteriores se somam aos resultados de equipes de 
pesquisa que identificaram recentemente que regiões do cérebro, 
como o córtex pré-frontal ventromedial e o precuneus, são ativadas 
quando expostas a histórias4,5,6.

Mas há uma origem para a importância das histórias. Desde que a 
humanidade desenvolveu a linguagem há milhares de anos, contar 
histórias é uma das habilidades que o ser humano aprimorou em 
um grau incrível. Vamos viajar de volta à idade da pedra.

“Contar histórias é uma das habilidades que o 
ser humano aprimorou em um grau incrível”

Após um dia de caça, homens dessas culturas antigas sentavam-
se ao redor de uma fogueira para contar aos outros sobre suas 
aventuras ou faziam pinturas que representavam caças de animais. 
Estas pinturas são conhecidas como arte rupestre7.

Com o tempo, a narrativa tornou-se mais complexa. Surgiram 
mitos e lendas. Os gregos inventaram a comédia e a tragédia8. À 
medida que a humanidade progrediu, surgiram novas formas de 
contar histórias. A literatura diversificou-se em muitos estilos. 
E há aproximadamente 120 anos, nasceram o rádio, o cinema e a 
televisão. 

O storytelling é um aspecto fundamental da linguagem, transmitido 
por estes meios e corresponde à arte de contar histórias para 

Quando as pessoas são expostas 
a histórias que contêm um ângulo 
dramático,  ou seja,  uma situação 
inic ial ,  um cl ímax (ou momento de 
tensão) e um f inal ,  os níveis de cort isol 
e ocitocina no sangue 
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transmitir uma mensagem inesquecível. Isso é essencial no mundo 
do marketing e aumenta o engajamento do público com diferentes 
ideias ou produtos9,10,11.

Esta breve revisão histórica mostra que nos tornamos contadores 
de histórias experientes, e isso ocorre principalmente porque as 
histórias encantam o cérebro. Observe o quão ansiosa uma criança 
pode estar ao contar uma história, é realmente incrível! Ou lembre-
se de sua infância: você não adorava que seus pais lhe contassem 
histórias? Lembre-se desse sentimento.

Uma nova forma de contar histórias

E se você tiver uma solução em suas mãos, mas seu cliente ou 
interlocutor não achar que tem um problema? Você provavelmente 
está pensando que a pessoa não considera a solução útil ou até 
mesmo acredita que ela é desnecessária. É provável que, às vezes, 
você tenha tido a desagradável sensação de ouvir o final de um 
filme que não viu, mas que gostaria de assistir.

Algo semelhante acontece quando você tem a solução de um 
problema em suas mãos e tenta persuadir outra pessoa falando 
sobre essa solução primeiro. Em ambos os casos, a ordem da 
história e o ângulo dramático, com início, clímax e resolução, são 
ignorados.

Para aumentar seu poder de persuasão, é importante que você 
sempre considere falar sobre um problema primeiro, mas de quem 
é o problema? O problema do cérebro que está ouvindo você. E 
a razão para isso é que nosso cérebro vê o mundo apenas da 
perspectiva de primeira pessoa.

Além disso, pesquisas recentes em uma área específica do cérebro 
chamada giro angular direito mostraram que esse local pode ser 
a sede do nosso ponto de vista em primeira pessoa12. O cérebro 
humano vê o mundo através de seu próprio "eu".

O processo de tomada de decisão do cliente começa com o 
reconhecimento de uma necessidade. Antes resolvíamos questões 

óbvias e, com base nisso, vendia-se um produto ou serviço, mas 
agora é preciso tornar visível para o cliente o que não é tão óbvio; é 
necessário ajudá-los a identificar o que estão perdendo, ou podem 
surgir problemas se eles não usarem seu produto ou serviço.

“É preciso tornar visível para o cliente o que 
não é tão óbvio”

Portanto, aplicar a técnica “O Cérebro Ama Histórias” trará clareza 
ao seu discurso, pois irá guiá-lo de forma fácil na hora de apresentar 
sua ideia, produto ou serviço. Você deve começar falando sobre 
o problema do cliente e é imperativo que ele reconheça que o 
problema existe

Como aprendemos desde muito cedo, uma história deve ter uma 
estrutura: começo, meio e fim. Da mesma forma, e como vimos nas 
histórias do Dr. Bernard com os seus pacientes e nas da Jessica com 
os seus clientes, o negócio e a comunicação têm uma estrutura 
própria.

A neurociência nos permite repensar a forma como as histórias são 
tradicionalmente estruturadas e entender que agora elas podem 
ser apresentadas como o problema, as opções para resolver esse 
problema e, finalmente, a solução. Começar com os problemas dos 
clientes tem um efeito maravilhoso em seus cérebros; faz com que 
se sintam envolvidos, porque ninguém nunca tratou do problema 
deles.

Depois de deixar claro este primeiro ponto (o problema), você 
deve mostrar aos seus clientes um cenário de possível sucesso que 
ative o mecanismo de recompensa em seu cérebro. Isso prepara a 
última fase da história, na qual você apresenta sua ideia, produto ou 
serviço, com todas as suas qualidades e características. Aplicar essa 
nova estrutura à sua narrativa é o caminho a seguir.

Então, nos negócios você quebra sua história com um problema, você 
substitui o enredo pelas alternativas para resolvê-lo e a resolução 
seria o fechamento da negociação com sua marca ou produto. Para 
que você entenda melhor, segue como exemplo. Um revendedor de 
baterias tem uma nova classe de baterias recarregáveis.
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O circuito de decisão no nível 
cerebral não é racional,  tem um 
estado emocional específ ico e 

está relacionado a sentir  no tórax 
as perdas e ganhos projetados. 

Este c ircuito é at ivado no núcleo 
accumbens

A empresa o treinou e ele tem todas as informações necessárias 
para o cliente; no entanto, ele ignora que o cérebro adora histórias 
e que elas têm sua própria estrutura. No dia da venda, diz ao seu 
cliente, que neste caso é um viajante:

—Tenho algumas baterias recarregáveis alemãs importadas e hoje 
estou vendendo para você com 20% de desconto.

Mas outro vendedor conhece o pequeno segredo que descrevemos 
neste livro. Como ele vai vender as baterias? Sua história começará 
com a apresentação do problema:

—Caro viajante, você é aventureiro e gosta de viajar para os lugares 
mais remotos do mundo, onde encontrar eletricidade é difícil. A 
falta de baterias no seu equipamento de viagem é um problema 
recorrente para você? Você gostaria de ter um dispositivo ou um 
produto que o livrasse de tais problemas?

Desta forma, os problemas de um cliente são expostos, sem ter 
que mostrar as baterias, mas sim, usando uma história onde você 
mostra a eles que os conhece e suas necessidades. Depois de 
cativar o cliente com a história sobre o problema, o vendedor traça 
a solução ideal para aquele problema, sem falar nas baterias e muito 
menos na marca.

Expectativa, um importante aliado

Why are certain movies or books commercially successful? Because 
their narration hooks their viewers’ or readers’ attention. And 
to captivate them there are very precise guidelines. In business, 
a message that generates expectation and curiosity is equally 
important. There are ways to attract attention through good stories 
that have to do with brain processes.
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Uma receita para levar para casa:

1. Aplique foco mental ao ouvir as pessoas, 
identifique seu problema. Dessa forma, 
você pode construir mais histórias 
favoráveis em seu discurso de vendas e, 
em geral, em sua comunicação com as 
pessoas ao seu redor.

2. Tenha em mente que sua ideia, produto 
ou serviço pode ser apresentado ao final 
de sua história, sem afetar o objetivo de 
sua mensagem. Você precisará internalizar 
isso através da prática. A aplicação da 
técnica “The Brain Loves Stories” permitirá 
que você tenha uma melhor comunicação 
com os outros.
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O fechamento 
perfeito

2.
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Todas as negociações e relacionamentos com clientes, colegas, 
filhos, pais ou parceiros são resolvidos no cérebro. Os negócios 
ocorrem quando se obtém um compromisso de um interlocutor ou 
de um cliente; Mas, como diz um velho ditado, “o pão pode queimar 
ao sair do forno”.

Na vida, tudo é uma negociação. Você negocia com seus 
filhos, com seu parceiro, com amigos, um chefe ou um cliente. 
Independentemente do caso, deve-se sempre chegar a um 
fechamento que proporcione resultados satisfatórios para ambas 
as partes. Por exemplo, um pai, depois de conversar com seu filho, 
espera que ele arrume seu quarto, sem repreendê-lo ou ameaçá-
lo com punição. O sucesso dessa negociação seria o filho limpar o 
quarto sem mais oposição. O mesmo acontece em outras situações 
da vida, principalmente nas vendas.

Vale a pena repetir: todas as decisões de uma negociação, inclusive 
o fechamento, são resultado de um processo cerebral; portanto, o 
fechamento realmente ocorre no cérebro. Muitos consideram que 
o fechamento de vendas determina seus lucros. E eles estão certos. 
Este capítulo é dedicado a todas as pessoas que desejam obter 
ótimos resultados em suas negociações.

Quando o cérebro decide, as emoções prevalecem sobre a razão

O encerramento é a fase mais crítica de uma negociação. Um 
fechamento ruim pode destruir o bom trabalho feito anteriormente. 
Nesta fase, os vendedores cometem muitos erros; a principal 
é baixar a guarda, considerando que tudo o que havia para dizer 
já foi dito. Muitas pessoas não fecham sua negociação porque 
assumem que as etapas realizadas durante o processo de venda são 
suficientes para convencer o cliente dos benefícios do produto e 
sua necessidade de comprá-lo. Nada mais falso do que esta ideia!

Evidências científicas mostram que o cérebro tem certos padrões 
para tomar decisões, como revelado no artigo científico "The 
Science of Selling: Proven Strategies to Make Your Pitch, Influence 
Decisions, and Close the Deal", de David Hoffeld13. Conhecer esses 
padrões pode lhe dar uma grande vantagem na hora de fechar uma 
venda ou negociação.

Todas as decisões em uma 
negociação, incluindo o 

fechamento, são o resultado 
de um processo cerebral
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O cérebro tem uma maneira curiosa de tomar decisões. Acreditamos 
que tomamos uma decisão quando a verbalizamos ou quando temos 
consciência dela. Mas isso é uma ilusão. Quando percebemos que 
tomamos uma decisão, o cérebro realmente a tomou antes disso. 
Este fenômeno é explicado em um artigo intitulado "Determinantes 
inconscientes de decisões livres no cérebro humano" e publicado 
na revista Nature14.

“Quando percebemos que tomamos uma 
decisão, o cérebro realmente a tomou 

antes disso” 

Neste artigo, os pesquisadores realizaram um estudo de ressonância 
magnética em um grupo de pessoas que foram monitoradas antes 
e durante a tomada de decisão. Cada pessoa tinha que apertar um 
botão para tomar uma decisão em diferentes situações. Os cientistas 
observaram que dez segundos antes de a pessoa pressionar o botão, 
um traço de atividade cerebral apareceu no córtex pré-frontal 
esquerdo. A pesquisa concluiu que o cérebro tomou a decisão mais 
cedo, sem que a pessoa estivesse ciente disso.

Os resultados desse experimento mostram que o cérebro humano 
toma decisões, primeiro, por meio da emoção, e depois as justifica 
com a razão. Nesse sentido, é relevante conhecer o processo que 
possibilita a tomada de decisão no fechamento de uma negociação.

Usando ferramentas de neurociência, você pode influenciar o 
cérebro do seu interlocutor para tomar a decisão esperada com alto 
grau de certeza. No entanto, essas ferramentas não forçam uma 
pessoa a tomar decisões. Isso, além de antiético, pode ser um crime. 
As estratégias aqui propostas apenas aumentam a probabilidade de 
se fazer o fechamento perfeito para uma negociação.

Evidências c ientíf icas mostram que 
o cérebro tem certos padrões para 

tomar decisões
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O fechamento da opção dupla: uma técnica vencedora

Existem diferentes técnicas para obter um fechamento perfeito. 
Vamos nos concentrar na técnica chamada "fechamento por dupla 
seleção de opções", mas primeiro é importante apontar três erros 
clássicos cometidos na finalização de uma negociação. Nas escolas 
tradicionais de coaching de vendas, onde a neurociência não é 
considerada, ensina-se que a melhor maneira de fechar um negócio 
é fazê-lo diretamente.

As perguntas características desta estratégia são geralmente 
as seguintes: Quando devo esperar o pagamento? Quando você 
gostaria de receber a mercadoria? ou você vai comprar o produto? 
Estes são baseados na segurança e força do vendedor. No entanto, 
são muito agressivos com o cliente e podem intimidá-lo, o que 
pode causar o efeito contrário ao esperado.

Outro erro é buscar um fechamento reiterando os lucros. Como 
mostramos, o cérebro toma decisões antes que percebamos; 
portanto, resumir os benefícios de um produto é perda de tempo.

Por fim, há o fechamento por alternativas, que oferece ao interlocutor 
ou comprador uma lista de opções. Com essa estratégia, acredita-
se que os clientes escolhem a opção que melhor se adapta às suas 
necessidades, mas não é bem assim. Uma variedade ilimitada cria 
angústia.

Se eu lhe perguntar como você se sente ao ver um menu de 
restaurante com muitas opções, sua resposta pode ser que você 
experimenta uma sensação de indecisão que o impede de escolher. 
Esse fenômeno também ocorre em certas plataformas de streaming, 
como a Netflix. E o exemplo não é exagerado. The human brain makes 

decis ions,  f irst ,  through 
emotion,  and then just if ies 

them with reason
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Um usuário pode passar horas e horas percorrendo o menu de 
opções, incapaz de decidir o que ver. Na neurociência, esse efeito 
é chamado de sobrecarga cognitiva15, um estado em que as pessoas 
ficam paralisadas por excesso de oferta. Então, qual é a melhor 
opção para o fechamento perfeito de uma negociação? Como 
dissemos, o fechamento por opção dupla.

Em um estudo publicado no Journal of Consumer Research (2014)16, 
os autores realizaram um experimento no qual ofereciam uma 
única opção a um grupo de pessoas, enquanto outro grupo recebia 
duas. Os resultados foram reveladores: das pessoas que receberam 
uma opção, apenas 10% aceitaram; pelo contrário, no outro grupo 
essa probabilidade aumentou significativamente para 34%.

O que está por trás disso? A pesquisa em neurociência mostrou 
que os humanos são avessos a apenas uma opção. Em um sentido 
heurístico, pode-se dizer que a resposta do cérebro a essa opção 
é instintiva. Lembre-se que a emoção prevalece sobre a razão. 
Por meio da amígdala, que avalia riscos e ameaças, o cérebro ativa 
mecanismos de defesa que o levam a receber essa única opção com 
desconfiança e medo17,18. Isso é o que poucas pessoas sabem quando 
fecham, e por isso recorrem a estratégias como o fechamento 
direto.

Mas por que opção dupla? Primeiro, porque o cliente tem uma 
opção, onde ele é capaz de decidir. Isso cria uma sensação de 
que eles estão lidando com a situação e, portanto, eles param de 
pensar que estão sendo pressionados a tomar a decisão. Algumas 
perguntas como "O que você prefere: pagar o valor total hoje ou 
pagar uma parte agora e o restante na semana que vem?" ou "Eu 
lhe dou o produto completo ou quando o estoque acaba?" são um 
exemplo dessa estratégia.

A opção dupla tem uma explicação evolutiva. Quando você escolhe 
entre duas opções, o cérebro usa menos energia. Pense em animais. 
Eles sempre usam dupla opção: caçam ou não caçam, comem ou 

não comem, escondem ou não. Na natureza, a dupla opção é quase 
instintiva, devido ao baixo consumo de energia que requer. Nós 
humanos também agimos assim.

“Opções duplas têm uma explicação 
evolutiva. Quando você escolhe entre duas 

opções, o cérebro usa menos energia” 

Se, por exemplo, você praticar essas duas modalidades de escolha 
com uma criança e pedir que ela escolha uma peça de roupa ou, ao 
contrário, lhe mostrar duas opções de roupas, poderá notar que 
a criança terá mais facilidade em escolher entre duas opções19,20. 
Este é um tipo de fechamento eficaz. Em outros livros, você pode 
aprender sobre outras formas mais especializadas disso, como 
fechamentos por contraste ou antecipação de lucros.

Como isso se reflete na vida? Circunstâncias diferentes exigirão sua 
capacidade de obter compromissos de outras pessoas, por exemplo, 
como pai ou com um parceiro. Em muitas dessas situações, ter as 
ferramentas certas para fechar um negócio pode facilitar a vida.

Voltemos ao exemplo da criança. Na hora de limpar o quarto, fica 
mais fácil para ele escolher entre duas opções: arrumar o espaço 
ou ajudar em outra atividade doméstica. Se você é o líder de uma 
equipe e precisa redirecioná-la, pois há dois aspectos a melhorar, 
você deve encontrar compromissos para gerar essas mudanças.

Isso é melhor alcançado com a estratégia de dupla opção, orientando 
a equipe a melhorar um aspecto imediatamente, e o outro depois, é 
uma proposta que os membros aceitarão com mais facilidade.
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Uma receita para levar para casa:

1. Concentre-se no fato de que sua ideia 
vale a pena e é importante apoiá-la com 
sua atitude positiva e linguagem corporal.

2. Identifique a melhor estratégia para 
fazer o fechamento por dupla opção e 
proponha ao seu interlocutor as duas 
alternativas que melhor se adequam à sua 
necessidade.

3. Tenha em mente que esta habilidade 
não é adquirida da noite para o dia. É 
preciso prática. A partir de agora, toda vez 
que você pular o fechamento de opção 
dupla, você saberá que não o fez, e isso o 
levará a melhorar no futuro.
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