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Resumo 

 
Este artigo objetiva dissertar sobre como o marketing de conteúdo se apropria do atual 

formato storytelling para engajar e conquistar cada vez mais consumidores e seguidores, 

assim como para aumentar a fixação e o reconhecimento de uma marca pelo seu público-

alvo. Ao longo do trabalho, discutiremos sobre o conceito de marketing de conteúdo, de 

storytelling, sobre a apropriação de um sobre o outro e sobre como esta combinação pode 

trazer resultados positivos para o institucional e para os negócios de uma marca, através 

da análise do storytelling “A Escolha Bonita” da Dove e do conceito “Real Beleza”. 

 

Palavras-chave: Marketing; Marketing de conteúdo; Storytelling; Apropriação; 

Engajamento. 

 

1. Marketing: Sua Evolução e a Atualidade (Suas Novas Vertentes) 

 

Atualmente, vivemos inseridos em um cenário mundial que se encontra em 

constante e veloz mudança: desde as variações nos setores econômicos, como a crise 

econômica ocorrida em meados de 2009 e a recessão atual da economia brasileira, que 

demandam uma atenção extra dos afetados na tentativa de amenização de seus efeitos; 

até transformações nos aspectos ambientais, como a questão latente do aquecimento 

global, do aumento da poluição e do desafio da conscientização da população, das 

organizações e dos governos. As reformulações são visíveis também em relação às novas 

tecnologias, formas e meios de comunicação: a Internet, as redes sociais, os smartphones 

como assistentes pessoais e a agilidade, rapidez e facilidade no ato comunicacional, tanto 

pessoal quanto profissional, mesmo com distâncias físicas consideráveis. 

  
Esses e outros desafios exigirão que repensemos o marketing. O 

conceito de marketing pode ser visto como um contraponto ao de 

macroeconomia. Sempre que ocorrem mudanças no ambiente 

macroeconômico, o comportamento do consumidor muda, o que 

provoca mudança no marketing (KOTLER, 2010, p. 8). 

 

¹ Trabalho apresentado na Divisão Temática de Publicidade e Propaganda, da Intercom Júnior – XIII Jornada de 

Iniciação Científica em Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 

² Acadêmica do 7 semestre do Curso de Publicidade e Propaganda da UNIPAMPA-Campus São Borja, email: 

nataliamadruga@live.com. 

³ Orientadora do trabalho. Professora do Curso de Comunicação Social – hab. em Publicidade e Propaganda da 
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Todas essas mudanças causam impactos, consequências na vida da população, e 

afetam suas decisões, comportamentos e atitudes. Isso acarreta e exige que as marcas e 

empresas notem estas modificações e então adequem suas estratégias de marketing a elas, 

reorganizando-se de acordo com o mercado e com os consumidores atuais. O marketing 

não poderia manter-se estabilizado, imóvel, já que estamos falando de mercado e 

negócios, e todos os fatores citados exercem grande influência nesse panorama. A 

mudança faz parte da ordem natural dos elementos: assim, o marketing deveria 

movimentar-se, seguir o mesmo ritmo, na tentativa de se adaptar ao novo contexto global. 

Desta forma, ao longo dos últimos sessenta anos o marketing encontra-se em 

constante aprimoração, com consequentes e notórias mudanças em seu foco principal. 

Para Louis Boone e David Kurtz (2009, p. 9) a essência do marketing se define 

primordialmente por ser o processo de intercâmbio, realizado por duas ou mais pessoas, 

no qual uma das partes oferece algo de valor à outra para obter a satisfação de suas 

necessidades, que foram espertamente percebidas pelo lado fornecedor. Estes autores 

apresentam a evolução do marketing dividindo-a em quatro eras: a da produção, das 

vendas, do marketing e do relacionamento (a vivida hoje).  

Pinho (2001, p. 20) diz que a era da produção se caracterizou pela orientação para 

a produção e o produto, na qual as empresas, até o final da década de 1920, se 

preocupavam principalmente com a produção e o capital. Como consequência do baixo 

poder aquisitivo mundial, não haviam muitas opções de bens e serviços: as mercadorias 

eram padronizadas, muitas vezes de qualidade intermediária, colaborando para que não 

existisse interesse e disputa pela preferência do consumidor, visto que este destinava 

maior parte de sua renda para satisfazer as necessidades básicas. Assim, pouca 

importância era dada aos desejos do consumidor, assim como haviam poucas opções de 

escolha disponíveis.  

Segundo Pinho (2001, p. 20) muitas fábricas começaram a sofrer com a 

concorrência e assim tiveram que pensar e aplicar técnicas mais agressivas de promoção 

e de vendas, como por exemplo uma reformulação na distribuição das mercadorias, que 

se tornou mais abrangente objetivando chamar a atenção dos consumidores para seus 

produtos/serviços. Assim, o foco primário na produção se transformou na orientação para 

as vendas. Boone e Kurtz (2009, p. 10) defendem que as empresas com orientação para 

as vendas acreditam que os consumidores apresentarão resistência na compra de 
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produtos/serviços não-essenciais, e que cabe à propaganda e à venda pessoal persuadi-los 

e assim levá-los a efetivar a compra. 

A era do marketing revolucionou diversos aspectos. Boone e Kurtz (2009, p. 10-

11) caracterizam essa mudança através da modificação de um mercado do vendedor (no 

qual havia mais consumidores do que opções de produtos/serviços) para um mercado do 

comprador (no qual havia mais produtos/serviços do que pessoas propensas à compra). O 

advento do mercado do comprador exigiu uma alteração no foco da orientação atual, que 

passou das vendas para a orientação para o consumidor. Conforme Pinho (2001, p. 22) o 

consumidor opta por produtos/serviços que supram necessidades específicas, e por esta 

constatação entende-se que as características e condições destes produtos/serviços devem 

passar a ser definidos por meio dos gostos e preferências do consumidor. Com esse 

avanço, o marketing passa a se encontrar como um processo que facilita as trocas e 

consequentemente gera satisfação às pessoas e a todos os envolvidos. O desafio se 

constitui em saber quais são os mercados existentes e a quais produtos/serviços estes estão 

abertos.  

 

Marketing é o planejamento e execução de todos os aspectos de um 

produto (ou serviço), em função do consumidor, visando sempre 

maximizar o consumo e minimizar os preços, tudo resultando em lucros 

contínuos e a longo prazo para a empresa (GRACIOSO, 1971, p.26 

apud PINHO, 2001, p. 23)  

 

Boone e Kurtz (2009, p. 12) expõem que a quarta e atual era do marketing, a era 

do relacionamento, iniciou na última década do século XX, e prossegue até hoje, 

demonstrando cada vez mais sua força. As empresas, que agora possuem a orientação 

voltada ao consumidor (advindo da terceira era, a do marketing) se desenvolvem 

enfatizando a implantação e a manutenção de relacionamentos. Segundo Cobra e Brezzo 

(2010, p. 8 e 9), o marketing já não se mostra mais ligado e limitado à gestão de empresas, 

e a ampliação do seu alcance acarreta a aplicação do marketing no contexto da sociedade 

e das conexões mútuas que ocorrem entre ela, as organizações/empresas e as pessoas. 

Assim, surgiram novas vertentes do marketing que deram conta de abranger várias 

questões presentes na sociedade, nas relações que acontecem nesta, e que afetam o 

mercado de alguma forma. Algumas destas são o marketing social, o marketing verde, o 

macromarketing e o marketing de conteúdo, que será objeto de estudo deste artigo. 
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2. O Marketing de Conteúdo 

 

 Conforme o site Marketing de Conteúdo (2015) com o passar dos anos ocorreram 

mudanças no âmbito social, nos ideais de consumo e estas consequentemente provocaram 

mudanças nas estratégias de publicidade e marketing. Estas estratégias ocasionam a 

profissionalização das atividades e assim surgem novos vocábulos para as táticas que 

objetivam atingir o novo consumidor. Hoje o profissional de branding e marketing pode 

se valer de várias destas: neste artigo trataremos especificamente sobre o Content 

Marketing/Marketing de Conteúdo. 

 

Não dá mais para sobreviver interrompendo estranhos com uma 

mensagem que eles não querem ouvir, sobre um produto do qual nunca 

ouviram falar, usando métodos que os incomodam. Os consumidores 

têm muito pouco tempo e capacidade para tolerar isso (GODIN apud 

REZ, 2013, p. 1). 

 

 Nos tempos atuais, com clientes bem informados e que possuem decisões de 

compra mais complexas, a tarefa de criar valor na mente do consumidor também demanda 

que se estabeleça uma relação de confiança, não só baseada nas promessas da marca e na 

emoção, mas também com o objetivo de informar e simplificar o procedimento de tomada 

de decisão. O conteúdo pode ser responsável por criar essa relação “completa”. 

 Conforme Rez (2013) o marketing de conteúdo objetiva conceber e difundir 

conteúdo relevante e de valor para promover ideias, aproximar e atingir um público-alvo 

claramente definido e compreendido, buscando estimular a ação, a interação e a obtenção 

um consumidor rentável. 

 Além disso, o marketing de conteúdo pode ser definido como uma maneira de 

criar e estabelecer relacionamento com o consumidor, por meio da construção de uma 

imagem positiva de uma empresa para seu público-alvo. Por se caracterizar como uma 

prática de relacionamento, o marketing de conteúdo não resulta em vendas imediatas, mas 

sim no surgimento de vínculos sólidos com potenciais clientes. À medida que o tempo 

passa e o cliente percebe os valores da marca e da qualidade do produto/serviço, a venda 

acontece. Assim, uma relação duradoura entre a empresa e seu prospect faz com que este 

se torne um cliente. Conforme Rez (2013) o fundamento do marketing de conteúdo se dá 

pelo fato de que, se as empresas produzirem e distribuírem conteúdo relevante e valioso 

continuamente, os compradores retribuirão com sua lealdade e fidelidade nos negócios.  
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Segundo Rafael Oliveira (2013) os compradores, ao entrarem em contato com o 

conteúdo produzido, vão compartilhá-lo e se relacionar com este, pelas redes sociais e 

por demais canais. Este processo apresenta a grande vantagem do marketing de conteúdo, 

que é a transformação dos clientes “nos melhores vendedores”, por meio de um maior 

número de ferramentas que possibilitam suas indicações de produtos/serviços para os 

outros. 

 

3. Novas Técnicas na Abordagem Publicitária: o Storytelling 

 

 Para Patricia Weiss (2015), encontramos hoje, com a maior velocidade, 

intensidade e proporcional despreparo a existência e influência da poderosa ligação entre 

a publicidade, o marketing e o entretenimento. Junto a isso, vivemos a transformação da 

ação do consumidor, que não é mais passivo, mas sim ativo em uma cultura 

superconectada e participativa, por meio da visão e da interação com os conteúdos e 

eventos simultaneamente e em tempo real. As marcas encontram grandes desafios neste 

novo contexto, e necessitam agir, trabalhando na modificação das antigas formas de 

conexão com o consumidor, da gestão do processo e do significado da marca. 

 Desta forma, surgiu uma nova técnica na atividade publicitária, que conseguiu 

transparecer esta relação tríade (a publicidade, o marketing e o entretenimento): o 

storytelling, palavra em inglês que significa exatamente “contar histórias”. Conforme o 

site K2 Comunicação (2015), as histórias fazem parte cotidianamente das nossas vidas, e 

as pessoas, além de se mobilizarem pela emoção, também gostam de interagir e se 

identificar com as narrativas. 

 Um storytelling implica, para obter êxito, conter elementos que indaguem a 

curiosidade e a emoção nos espectadores. Outro fator relevante para o sucesso de uma 

campanha é fazer com que o público se identifique com o que lhes é contado. Para o site 

K2 Comunicação (2015), o principal fator para o êxito de um storytelling é que a narrativa 

contada seja real.  

Para o marketing de conteúdo, o storytelling é uma técnica que tem habilidade de 

contar histórias através de produções audiovisuais, que difunde mensagens e ideias 

desejadas pela empresa ao mesmo passo que cultiva um vínculo interativo com o público-

alvo, acercando-os da empresa. Esta ação aflora os sentimentos e gera simpatia no 

público, além de auxiliar na humanização de uma empresa para seu público-alvo: ao 

momento em que são retratados os valores de uma marca, se mostra a qual público aquela 
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publicidade quer alcançar, e através dessa identificação proporcionada com a situação 

exibida, as pessoas se emocionam e acreditam no lado humano da marca. Essa 

identificação fortalece o relacionamento entre consumidor e marca. 

De acordo com Nasi (2012, p. 134), um transmedia storytelling, ou ainda as 

narrativas transmidiáticas são, como “o próprio nome diz, uma narrativa que não é 

contada em uma única mídia (um livro ou um filme), mas em uma composição delas”. 

Atualmente, as redes sociais se encontram com forte presença entre as mídias geralmente 

escolhidas para integrar um transmedia storytelling, já que possibilitam a interação do 

público com as histórias e o compartilhamento das mesmas. 

 

4. Apropriação do Storytelling pelo Marketing de Conteúdo: um Estudo do 

Storytelling “Escolha Bonita” da Dove 

 

 Conforme o site Supremas (2015) o conceito “Campanha pela Real Beleza” da 

Dove, criado em 2004, completou dez anos em 2014 e nunca foi tão atual quanto agora. 

Para Juliana Romano (2015) desde a primeira campanha baseada nesse conceito, que 

incentivava a real beleza e destacava a diversidade corporal, a marca deixou claro sua 

preocupação e empenho para realmente colaborar na construção de um mundo onde a 

beleza não seja um motivo de ansiedade, mas sim de confiança. A Dove acredita que, ao 

momento que as mulheres percebem e reconhecem sua própria beleza, elas possuem o 

poder de influenciar de forma positiva a próxima geração. Assim, um dos objetivos das 

campanhas relacionadas ao conceito Real Beleza têm foco na nova geração de mulheres: 

a ideia é atingir 15 milhões de jovens até o final de 2015, trabalhando questões 

relacionadas à autoestima (até agora, já foram atingidas 14 milhões). Várias peças 

publicitárias foram criadas considerando o conceito, e auxiliaram no processo para que o 

objetivo citado esteja praticamente alcançado. Nesse artigo, analisaremos uma delas: o 

VT Escolha Bonita (DOVE BRASIL, 2015). 

 Criado pela Ogilvy Chicago (EUA) o vídeo que possui 3 minutos e 41 segundos, 

postado no YouTube no dia 7 de abril de 2015, e que já soma mais de 9 milhões de 

visualizações, surgiu por meio de dois dados constatados: 96% das mulheres não 

menciona a palavra “bonita” para se descrever, enquanto que 80% delas realmente tem 

alguma coisa que declaram ser bonito. Assim, a questão central é “porque as mulheres 

não se declaram bonitas quando elas realmente sabem que possuem coisas bonitas?” 
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 Analisaremos o vídeo levando em consideração os seguintes pontos: como esse 

vídeo apresenta as características próprias de um storytelling; como esse é um bom 

exemplo de apropriação do storytelling pelo marketing de conteúdo; como o marketing 

de conteúdo está relacionado ao conceito/posicionamento da marca; o transmedia 

storytelling presente juntamente com o vídeo, considerando o conceito Real Beleza; e os 

resultados ocasionados pelo vídeo e pela campanha em si. 

 Primeiramente, o vídeo se caracteriza por ser um storytelling porque apresenta 

uma história verossímil: o vídeo, gravado em cinco cidades do mundo (São Francisco, 

Shangai, Deli, Londres e São Paulo) apresenta uma intervenção pensada pela Dove, na 

qual foram colocadas duas placas, uma com a palavra “bonita” e outra com a palavra 

“comum” acima de duas portas diferentes e lado a lado, em diversas entradas de lojas e 

shoppings. A ideia, segundo o site Activa (2015) era perceber a maneira como várias 

mulheres do mundo todo enxergam sua própria beleza.  

 

Figura 1 - Portas personalizadas com as palavras “beautiful” e “average”. 

 

O storytelling apresenta início, meio e fim: o início se dá mostrando as mulheres 

caminhando na rua, chegando à porta das lojas e parando em frente a elas, como se 

estivessem analisando o que viam e não entendendo exatamente, enquanto uma mulher 

conta que realizou uma escolha, e que irá se questionar por ela por bastante tempo (qual 

escolha foi essa permanece desconhecida). O meio apresenta a intervenção e a escolha 

relatada pela primeira mulher, apresentando a surpresa e indecisão das mulheres ao terem 

que escolher uma das portas. Nota-se que a maioria das mulheres opta pela opção 

“comum” (no 1:36 do vídeo, vemos uma fila de mulheres passando pela porta “comum”). 

Nesta parte elas justificam suas escolhas e uma delas diz que aquela ação mostra a própria 
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consciência da mulher em relação à forma como ela se vê, e gera o pensamento de como 

o mundo a enxerga também. O auge do storytelling ocorre quando a trilha sonora para e 

inicia novamente, em ritmo mais alegre, retratando agora uma mulher que, um dia, 

decidiu declarar-se bonita. E então várias mulheres decidem passar pelo “bonita” e é 

notável o quanto aquilo mexe com elas e as faz mais felizes. O final mostra mais imagens 

de mulheres escolhendo “bonita” e entrevistas que mostram algumas que, após a 

experiência, agora se consideram bonita e que se pudessem escolher novamente, 

passariam por essa porta. As mulheres então reconhecem sua beleza e realmente passam 

a acreditar na opção bonita como a mais apropriada. 

 O storytelling desperta a curiosidade, ao longo de vários momentos da história, 

como no início, no qual ainda não foi revelada a intervenção feita e a escolha citada pela 

mulher; no meio, por não sabermos quais opções as mulheres vão escolher e no final, por 

imaginarmos vários finais possíveis para a história. 

 Dando sequência à citação do que caracteriza esse vídeo como um storytelling, e 

também destacando a presente apropriação do storytelling pelo marketing de conteúdo: o 

vídeo faz com que o público se identifique com a história apresentada, e assim encanta, 

emociona. 

 Primeiro, ele gera identificação quanto às reações à intervenção, e também às 

escolhas: hoje em dia, vivemos regidos por uma ditadura da beleza, evidenciada de 

diversas formas e reforçadas pela mídia através dos estereótipos e padrões de beleza, do 

que é “bonito” e “atraente”. Essa ditadura faz com que sejamos sempre insatisfeitas e 

demasiadamente autocríticas com nossos corpos, sempre acreditando que nossa beleza 

seria maior se “determinada parte de nosso corpo fosse diferente”, o que nos leva a 

procurar no consumo e no uso de produtos e serviços um possível caminho para realizar 

essa mudança. Todas as mulheres se identificam com essa questão, de não se acharem 

bonitas o suficiente e de sempre estarem insatisfeitas com seus corpos: esses pensamentos 

são transmitidos de forma clara ao longo do vídeo pelo grande número de mulheres que 

passam pela porta “comum” e a ditadura da beleza é citada pela mulher que no 1:18 diz 

“Eu estou escolhendo por causa do que me é constantemente bombardeado? E o que estão 

dizendo pra mim... que eu deveria aceitar? Ou eu estou escolhendo, porque isso é o que 

eu realmente acredito?”,  colocando em xeque que muitas mulheres se deixam influenciar 

pelos estereótipos do considerado bonito e passam a acreditar que por não terem corpos 

de acordo com os padrões, elas não são bonitas. 
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 Segundo, ele emociona e encanta quando as mulheres passam a acreditar que 

devem passar pela porta “bonita” e que a beleza real e própria de cada mulher deve ser 

considerada e notada, tanto e principalmente por ela mesma quanto pelo mundo ao redor. 

Essa percepção do mundo a respeito da beleza própria da mulher se dá ao momento em 

que ela reconhece essa beleza, e fica claro quando uma delas diz, no 2:31: “Foi uma 

sensação de triunfo (passar pela porta “bonita”). Foi como dizer ao mundo que eu me 

acho bonita”. Assim, a mulher que está assistindo é levada a repensar a forma como 

percebe sua beleza, e a pensar que independentemente do que lhe é dito, a beleza não é 

um conjunto de características físicas ditados pela mídia e pelo consumo, mas que a 

beleza própria de uma mulher é um estado de espírito, vai além de características físicas, 

e que isso nunca poderá ser delimitado por alguma coisa ou alguém. Assim, a mensagem 

deixada é uma injeção na autoestima e também uma forma de empoderamento feminino: 

a mulher que está assistindo também é bonita, e deve se ver dessa forma, não sendo tão 

autocrítica consigo mesma e esquecendo tudo o que ela vê diariamente a respeito de 

beleza.  

Outra questão que emociona são os vínculos afetivos retratados na passagem da 

porta “bonita”: a mãe que puxa a filha para passar com ela; a mulher que leva a amiga 

cadeirante; a dupla de amigas, sendo uma delas grávida, que passam juntas; e por fim, as 

duas meninas que entram de mãos dadas. Essas cenas evidenciam sentimentos de amor, 

carinho, amizade, lembram às telespectadoras alguém que é especial para elas dessa 

mesma forma, e também como é importante que alguém que consideramos especial nos 

ajude nesse processo de reconhecimento de nossa real beleza. 

 

Figura 2 - Participante da ação descreve sua sensação ao passar pela porta com denominação 

“bonita”. 
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 A Dove passa, através desse storytelling, uma imagem de marca humana ao 

mostrar seus valores e as questões que defende. A identificação da telespectadora com o 

que lhe é apresentado faz com que ela acredite na humanidade da marca. Abaixo algumas 

imagens dos comentários feitos pelas telespectadoras do storytelling no YouTube, que 

evidenciam as emoções sentidas e o reconhecimento da marca. 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Comentários feitos pelos telespectadores do Storytelling no YouTube 

 

Essas imagens evidenciam também a interação alcançada com o público, que por 

se sentir retratado, identificado e emocionado com aquela história, guarda a marca na 

memória e a vincula diretamente ao reconhecimento da beleza própria e a amostra desse 

conhecimento ao mundo. Ao apresentar as mensagens desejadas pela empresa, o 

storytelling mostra o posicionamento da marca, que objetiva valorizar a real beleza das 

mulheres de todo mundo, livre de estereótipos e de influências da mídia. 

O storytelling “Escolha Bonita” se caracteriza como um transmedia storytelling: 

por se expandir às outras mídias sociais e por adaptar sua linguagem a cada uma delas. 
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Podemos encontrar a expansão e continuidade da ideia desse storytelling na rede social 

Tumblr, na qual a marca criou uma página voltada diretamente para o “Escolha Bonita”. 

Nesse tumblr, podemos escolher “a porta bonita” digitalmente, e um contador exibe 

quantas mulheres já a escolheram dessa forma, convidando as demais para também 

escolherem, como vemos na imagem abaixo: 

Figura 4 – Enquete no Tumblr da marca 

  

Rolando a página, a marca convida para que as mulheres abracem suas próprias 

belezas, para que inspirem a beleza nos outros e defende que sentir-se é acima de tudo 

uma escolha bonita.  

A transmedia storytelling se expande também para o Twitter, através da mudança 

do nome de usuário da conta da Dove, apontando que a marca havia escolhido que era 

“bonita” (@dovechoosebeautiful), para as postagens no Facebook (realizadas em 2013) 

que retratam esse empenho em proporcionar às mulheres o sentimento de beleza da forma 

que elas são, e com a ligação com outro famoso storytelling da Dove, o “Retratos da Real 

Beleza”, publicado no dia 15 de abril de 2013, com mais de 5 milhões de visualizações, 

que segue a mesma linha de pensamento, destacando o quanto as mulheres são 

autocríticas consigo mesmas e como inspirar a beleza nos outros é importante. Outra 

relação também ocorre com as peças publicitárias que utilizam as fotografias de diversas 

mulheres, de todas etnias, raças, formas, para relevar a ideia da real beleza. 
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5. Considerações Finais 

 

 Os resultados do storytelling, o transmedia storytelling e as peças ligadas ao 

conceito “Real Beleza” acarretaram, segundo o site O Mundo das Marcas (2013) um 

aumento de aproximadamente 700% nas vendas mundiais, transformando a Dove na sexta 

empresa mais influente do mundo. No Brasil, segundo o site G1, o storytelling “Escolha 

Bonita” liderou o ranking “Ads Leaderboard” de abril de 2015 e foi o comercial mais 

visto pelos brasileiros nesse período. Assim, o storytelling, ao provocar identificação e 

emoção, proporcionou ainda mais visibilidade e reconhecimento à marca, tanto pela sua 

defesa da real beleza quanto pela iniciativa realizada para conscientizar tantas mulheres 

(as que participaram do vídeo e as atingidas pelo storytelling). 

 Desta forma, com a apresentação das porcentagens segundo o site Marketing de 

Conteúdo (2015), de acordo com a Roper Public Affairs, de que 70% das pessoas 

influenciadas pelo marketing de conteúdo dizem que esse faz elas se sentirem mais 

próximas às empresas, e que 60% relatam que o conteúdo de uma marca auxilia no 

processo de melhoria de decisão das suas aquisições, com base nos resultados do 

storytelling analisado, a eficácia da apropriação do storytelling pelo marketing de 

conteúdo é comprovada. 

 Utilizar a arte de contar histórias para gerar conteúdo interessante e relevante para 

seu público-alvo faz com que, além das peças poderem tornarem-se virais e possibilitarem 

mídia espontânea, os consumidores conheçam os princípios, valores e lutas de uma marca, 

e por meio da identificação, emoção e interação sejam conquistados, não só comprando e 

utilizando produtos/serviços de uma marca, como recomendando-a e indicando-a aos 

demais. Concluímos então, que trabalhar com marketing de conteúdo é uma das 

inovações do marketing que mais promete para os próximos anos, que aliar o storytelling 

a esse marketing é e permanecerá sendo uma ótima sacada por conquistar o público sem 

evidenciar o viés mercadológico (que se encontra implicitamente), mas sim o viés 

emocional. Por fim, o marketing de conteúdo engaja consumidores e utiliza o poder da 

relação consumidor-consumidor a favor da marca. 
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