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Para completar a proposta perfeita, conte uma 
história. Entenda como apresentar seu trabalho 
através de técnicas narrativas básicas. Um resumo 
de conteúdo para você aplicar em apresentações, 
propostas iniciais e grandes defesas. 
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CONTE UMA HISTÓRIA
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As pessoas gostam de histórias, não palestras ou tabelas. 
Vender o seu trabalho é aprender a apresentar sua proposta 
de uma forma que o cliente acredite em você. Isso só 
acontece quando você explica a ideia claramente e capta a 
atenção de quem estiver lendo.

Não são os números que falam. É o seu trabalho.

O seu diferencial são os motivos por trás do valor final. 
A jornada de herói da sua proposta.

AGORA, PARA FECHAR O NEGÓCIO, 
CONTE UMA HISTÓRIA
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CONTE UMA HISTÓRIA

• Entenda sua mensagem principal.

• Crie uma linha narrativa para 
seus pensamentos.

• Construa uma apresentação bem calibrada: 
bom timing, pontos expressivos, direta.

COMO NARRAR UMA
PROPOSTA PERFEITA?
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CONTE UMA HISTÓRIA

Toda pessoa com um problema para resolver é 
um cliente em potencial. Sua especialidade, 
trabalhando com criatividade em qualquer 
área, é se tornar um resolvedor de problemas.

Como fazer esses dois pontos se conectarem?

Contando uma história. O cliente não está 
interessado apenas no que o seu trabalho 
oferece, mas como você vai executá-lo: seu 

ERA UMA VEZ...
UM PROBLEMA

plano de entrega, suas opções, sua leitura do 
negócio e a forma como você o ajudará a 
chegar no objetivo comum: problem free.

Para que o cliente preste atenção no seu 
trabalho, você precisa conversar com ele.

 Guiar ele por uma narrativa de pontos 
amarrados.
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CONTE UMA HISTÓRIA

Sem conto de ninar: nas fábulas criativas que 
você escreve, o cliente só está interessado em 
uma coisa: segurança. Ele precisa entender 
tudo que você está entregando em poucos 
passos.
 
Por isso, você mesmo precisa compreender o 
que está vendendo e explicar, de maneira 
coesa e emocional, para o cliente.

• Pesque a ideia principal e desenvolva a 
proposta a partir dela.

FÁBULAS CRIATIVAS
DA VIDA ADULTA

• Deixe claro o que você vai fazer: quais os 
tópicos do trabalho? Como ele será 
apresentado? O que o cliente está 
pagando?

• Dê opções: opções de trabalho, opções de 
pagamento, opções de alteração.

• Deixe claro suas opções. Ser específico 
garante seu profissionalismo e traz 
segurança, para você e para o cliente.
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CONTE UMA HISTÓRIA

Se você matar seu irmão para se tornar o Rei da 
Pedra do Leão, acabará sozinho com as hienas.

Esse detalhe na minha apresentação mostra 
que eu tenho domínio na área que o cliente 
precisa, e isso justifica o valor acima da média 
do mercado.

Em trabalhos maiores, às vezes é preciso dar 
um passo para trás para entender o que você 

TODA HITÓRIA TEM
UMA MENSAGEM Todo escritor tem seu próprio processo. 

Vamos tirar algumas dicas desses passos de 
escrita para ajudar a montar sua proposta.

1. Resumo de ideias: Essa é a parte em que 
você visualiza tudo que será narrado e começa 
a traçar uma linha coesa de pensamentos. 
Lembre-se: o foco é fazer o cliente entender 
sua mensagem.

2. Personagens Principais: Em uma ficção, 
descrever os personagens ajuda a entender o 

está realmente executando. Qual o objetivo 
dessa proposta? O que você quer passar para 
o cliente com esse PDF?

Esses são detalhes que você pensa em voz alta 
antes de começar qualquer trabalho. Se você 
entende a essência do que está fazendo, 
entende o ponto principal que precisa ser 
destacado, encontra um caminho claro para 
apresentar a ideia.

enredo. Quando você faz uma proposta, 
descrever o processos inclusos no valor total 
ajuda o cliente a entender seu trabalho.

3. Conflito: Uma boa história precisa de 
conflito, isto é: o protagonista precisa de algo e 
existe um obstáculo para ele conseguir, 
criando o enredo. Transportar isso para sua 
proposta significa encontrar a parte mais 
importante dela e saber onde a colocar na 
apresentação - o que o cliente mais precisa? 
Qual a necessidade você irá resolver?

4. Enredo: Um resumo de acontecimentos - 
aqui, todo o trabalho envolvido.

5. Resoluções e Detalhes: Construir uma 
história de ficção significa ir e voltar várias vezes 
no roteiro. Você revê seus passos, encontra 
novos caminhos e adiciona detalhes. Na sua 
proposta, você demonstra isso criando laços e 
conexões, mostrado ao cliente como seu 
trabalho em particular tem um valor emocional 
para a marca, além de resolver o problema.

6. Trilha Sonora: Sabe aquele detalhe que só 
você pode adicionar ao trabalho? A trilha 
sonora é uma metáfora para essa 
particularidade. Alguns autores só conseguem 
escrever com uma lista de música para seus 
personagens. Qual a música da sua proposta? 
Adicione personalidade na sua, seja através do 
branding da sua marca, seja através do material 
entregue.
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CONTE UMA HISTÓRIA

Construir uma linha narrativa é organizar seus 
pensamentos. Você narra suas ações, uma 
após a outra. Em uma proposta perfeita, isso 
significa responder as seguintes perguntas:

• O que você precisa deixar claro nesse 
orçamento?

• Qual a necessidade do seu cliente?

• Qual o maior destaque do seu trabalho?            
Seu diferencial.

• Como mostrar isso ao cliente?

ORGANIZE A PENSEIRA
Todo escritor tem seu próprio processo. 
Vamos tirar algumas dicas desses passos de 
escrita para ajudar a montar sua proposta.

1. Resumo de ideias: Essa é a parte em que 
você visualiza tudo que será narrado e começa 
a traçar uma linha coesa de pensamentos. 
Lembre-se: o foco é fazer o cliente entender 
sua mensagem.

2. Personagens Principais: Em uma ficção, 
descrever os personagens ajuda a entender o 

enredo. Quando você faz uma proposta, 
descrever o processos inclusos no valor total 
ajuda o cliente a entender seu trabalho.

3. Conflito: Uma boa história precisa de 
conflito, isto é: o protagonista precisa de algo e 
existe um obstáculo para ele conseguir, 
criando o enredo. Transportar isso para sua 
proposta significa encontrar a parte mais 
importante dela e saber onde a colocar na 
apresentação - o que o cliente mais precisa? 
Qual a necessidade você irá resolver?

4. Enredo: Um resumo de acontecimentos - 
aqui, todo o trabalho envolvido.

5. Resoluções e Detalhes: Construir uma 
história de ficção significa ir e voltar várias vezes 
no roteiro. Você revê seus passos, encontra 
novos caminhos e adiciona detalhes. Na sua 
proposta, você demonstra isso criando laços e 
conexões, mostrado ao cliente como seu 
trabalho em particular tem um valor emocional 
para a marca, além de resolver o problema.

6. Trilha Sonora: Sabe aquele detalhe que só 
você pode adicionar ao trabalho? A trilha 
sonora é uma metáfora para essa 
particularidade. Alguns autores só conseguem 
escrever com uma lista de música para seus 
personagens. Qual a música da sua proposta? 
Adicione personalidade na sua, seja através do 
branding da sua marca, seja através do material 
entregue.
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CONTE UMA HISTÓRIA

Todo escritor tem seu próprio processo. 
Vamos tirar algumas dicas desses passos de 
escrita para ajudar a montar sua proposta.

1. Resumo de ideias: Essa é a parte em que 
você visualiza tudo que será narrado e começa 
a traçar uma linha coesa de pensamentos. 
Lembre-se: o foco é fazer o cliente entender 
sua mensagem.

2. Personagens Principais: Em uma ficção, 
descrever os personagens ajuda a entender o 

VAMOS ESCREVER
enredo. Quando você faz uma proposta, 
descrever o processos inclusos no valor total 
ajuda o cliente a entender seu trabalho.

3. Conflito: Uma boa história precisa de 
conflito, isto é: o protagonista precisa de algo e 
existe um obstáculo para ele conseguir, 
criando o enredo. Transportar isso para sua 
proposta significa encontrar a parte mais 
importante dela e saber onde a colocar na 
apresentação - o que o cliente mais precisa? 
Qual a necessidade você irá resolver?

4. Enredo: Um resumo de acontecimentos - 
aqui, todo o trabalho envolvido.

5. Resoluções e Detalhes: Construir uma 
história de ficção significa ir e voltar várias vezes 
no roteiro. Você revê seus passos, encontra 
novos caminhos e adiciona detalhes. Na sua 
proposta, você demonstra isso criando laços e 
conexões, mostrado ao cliente como seu 
trabalho em particular tem um valor emocional 
para a marca, além de resolver o problema.

6. Trilha Sonora: Sabe aquele detalhe que só 
você pode adicionar ao trabalho? A trilha 
sonora é uma metáfora para essa 
particularidade. Alguns autores só conseguem 
escrever com uma lista de música para seus 
personagens. Qual a música da sua proposta? 
Adicione personalidade na sua, seja através do 
branding da sua marca, seja através do material 
entregue.
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CONTE UMA HISTÓRIA

Todo escritor tem seu próprio processo. 
Vamos tirar algumas dicas desses passos de 
escrita para ajudar a montar sua proposta.

1. Resumo de ideias: Essa é a parte em que 
você visualiza tudo que será narrado e começa 
a traçar uma linha coesa de pensamentos. 
Lembre-se: o foco é fazer o cliente entender 
sua mensagem.

2. Personagens Principais: Em uma ficção, 
descrever os personagens ajuda a entender o 

enredo. Quando você faz uma proposta, 
descrever o processos inclusos no valor total 
ajuda o cliente a entender seu trabalho.

3. Conflito: Uma boa história precisa de 
conflito, isto é: o protagonista precisa de algo e 
existe um obstáculo para ele conseguir, 
criando o enredo. Transportar isso para sua 
proposta significa encontrar a parte mais 
importante dela e saber onde a colocar na 
apresentação - o que o cliente mais precisa? 
Qual a necessidade você irá resolver?

4. Enredo: Um resumo de acontecimentos - 
aqui, todo o trabalho envolvido.

5. Resoluções e Detalhes: Construir uma 
história de ficção significa ir e voltar várias vezes 
no roteiro. Você revê seus passos, encontra 
novos caminhos e adiciona detalhes. Na sua 
proposta, você demonstra isso criando laços e 
conexões, mostrado ao cliente como seu 
trabalho em particular tem um valor emocional 
para a marca, além de resolver o problema.

6. Trilha Sonora: Sabe aquele detalhe que só 
você pode adicionar ao trabalho? A trilha 
sonora é uma metáfora para essa 
particularidade. Alguns autores só conseguem 
escrever com uma lista de música para seus 
personagens. Qual a música da sua proposta? 
Adicione personalidade na sua, seja através do 
branding da sua marca, seja através do material 
entregue.



CONTE UMA HISTÓRIA
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Todo escritor tem seu próprio processo. 
Vamos tirar algumas dicas desses passos de 
escrita para ajudar a montar sua proposta.

1. Resumo de ideias: Essa é a parte em que 
você visualiza tudo que será narrado e começa 
a traçar uma linha coesa de pensamentos. 
Lembre-se: o foco é fazer o cliente entender 
sua mensagem.

2. Personagens Principais: Em uma ficção, 
descrever os personagens ajuda a entender o 

Conflito claro
“My precious!” Boas histórias deixam seu 
conflito claro logo nas primeiras páginas. Criam 
uma necessidade e um obstáculo. No nosso 
cenário, você já conhece a necessidade do 
cliente, então precisa encontrar a melhor 
forma resolve-la.

3 Atos - Jornada do Heroí Raíz
Uma história precisa de estrutura. Ou seja: 
introdução, crescimento e resolução. Criar 
uma apresentação é pensar nessa estrutura, 

DETALHES QUE AJUDAM 
A CONTAR UMA BOA HISTÓRIA:

enredo. Quando você faz uma proposta, 
descrever o processos inclusos no valor total 
ajuda o cliente a entender seu trabalho.

3. Conflito: Uma boa história precisa de 
conflito, isto é: o protagonista precisa de algo e 
existe um obstáculo para ele conseguir, 
criando o enredo. Transportar isso para sua 
proposta significa encontrar a parte mais 
importante dela e saber onde a colocar na 
apresentação - o que o cliente mais precisa? 
Qual a necessidade você irá resolver?

4. Enredo: Um resumo de acontecimentos - 
aqui, todo o trabalho envolvido.

5. Resoluções e Detalhes: Construir uma 
história de ficção significa ir e voltar várias vezes 
no roteiro. Você revê seus passos, encontra 
novos caminhos e adiciona detalhes. Na sua 
proposta, você demonstra isso criando laços e 
conexões, mostrado ao cliente como seu 
trabalho em particular tem um valor emocional 
para a marca, além de resolver o problema.

6. Trilha Sonora: Sabe aquele detalhe que só 
você pode adicionar ao trabalho? A trilha 
sonora é uma metáfora para essa 
particularidade. Alguns autores só conseguem 
escrever com uma lista de música para seus 
personagens. Qual a música da sua proposta? 
Adicione personalidade na sua, seja através do 
branding da sua marca, seja através do material 
entregue.

como uma jornada do herói em passos curtos. 
Isso ajuda a introduzir uma ideia, criar a 
expectativa e defender o resultado.

Momentos Gancho
A continuidade da narrativa depende de 
momentos de impacto. Esses momentos 
funcionam como ganchos de atenção, em uma 
montanha russa que transporta o cliente 
durante toda a apresentação. Uma boa história 
encontra seus ganchos nos principais pontos 
de virada, eles são emocionais e resolutivos.
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CONTE UMA HISTÓRIA

Prazo

Investimento 
(valores separados 
pelo processo ou 

tópicos)

Observações 
(entrega, quebra de 
contrato, questões 

legais, etc)

Fechamento

Briefing do que 
será feito

No meio desses 
tópicos, você defende o 
seu trabalho e adiciona 

seu diferencial.

Processo envolvido
para realizar 

o trabalho

Apresentação
da empresa

Capa

Todo escritor tem seu próprio processo. 
Vamos tirar algumas dicas desses passos de 
escrita para ajudar a montar sua proposta.

1. Resumo de ideias: Essa é a parte em que 
você visualiza tudo que será narrado e começa 
a traçar uma linha coesa de pensamentos. 
Lembre-se: o foco é fazer o cliente entender 
sua mensagem.

2. Personagens Principais: Em uma ficção, 
descrever os personagens ajuda a entender o 

Crie um padrão e agilize seu tempo. Um exemplo 
básico de proposta para enviar ao cliente:

VÁRIAS HISTÓRIAS,
UMA ESTRUTURA

enredo. Quando você faz uma proposta, 
descrever o processos inclusos no valor total 
ajuda o cliente a entender seu trabalho.

3. Conflito: Uma boa história precisa de 
conflito, isto é: o protagonista precisa de algo e 
existe um obstáculo para ele conseguir, 
criando o enredo. Transportar isso para sua 
proposta significa encontrar a parte mais 
importante dela e saber onde a colocar na 
apresentação - o que o cliente mais precisa? 
Qual a necessidade você irá resolver?

4. Enredo: Um resumo de acontecimentos - 
aqui, todo o trabalho envolvido.

5. Resoluções e Detalhes: Construir uma 
história de ficção significa ir e voltar várias vezes 
no roteiro. Você revê seus passos, encontra 
novos caminhos e adiciona detalhes. Na sua 
proposta, você demonstra isso criando laços e 
conexões, mostrado ao cliente como seu 
trabalho em particular tem um valor emocional 
para a marca, além de resolver o problema.

6. Trilha Sonora: Sabe aquele detalhe que só 
você pode adicionar ao trabalho? A trilha 
sonora é uma metáfora para essa 
particularidade. Alguns autores só conseguem 
escrever com uma lista de música para seus 
personagens. Qual a música da sua proposta? 
Adicione personalidade na sua, seja através do 
branding da sua marca, seja através do material 
entregue.
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CONTE UMA HISTÓRIA

Os passos são esses: entenda o seu valor, 
saiba como se aproximar do seu cliente e 
escreva a melhor proposta.

Por menor que seja sua proposta, entender os 
elementos narrativos que a constroem é uma 
forma de se posicionar melhor e transparecer 
uma mensagem firme.

Demonstra que você entende do que está 
falando tão bem, tão bem, que pode narrar 
para ele. Como uma fábula.

ESSE É APENAS O
PRIMEIRO PASSO



Complexo Vitaminico para criativos com ou 
sem décimo terceiro.

Conteúdo:
Ana Rosa Egídio
Isadora Silvério
Rafael Silvério.

Design e layout: 
Isadora Silvério

Ilustração: 
Rafael Silvério

ESSE MATERIAL AJUDOU VOCÊ?
Compartilhe para ajudar outro criativo.  Fazemos o que fazemos porque é parte do que somos. Convidamos você a fazer conosco.

Esse material é somente um pedaço de 
uma série de ferramentas para ajudar 
criativos em seu trabalho, adicionando 
mais autoria e liberdade nos processos 
diários. Acompanhe nossos canais e 
confira mais conteúdos como esse.


