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Um giro informal da Ímã no vem e vai da vida.

Luciana Bisker

Histórias sem fim...

Nosso mundo é feito de narrativas. Verdadeiras,
ficcionais, curtas, longas, imediatistas, perenes.
Um mundo de muitas palavras, frases e capítulos.
Vírgulas, reticências e exclamações. Imaginação e
questionamentos. De páginas, áudios, fotos e
vídeos.

Contamos histórias com o olhar, as mãos, a fala, o
riso, as lágrimas. Elas têm uma estrutura, nem
sempre linear ou lógica, porque tudo depende de
sua intenção. Início, meio, final, sem final, que dá
voltas, se repete, encurta, com moral, surreal, que
importa?

O caso é: lembramos do que ouvimos com uma
escuta ativa, do que lemos e nos envolve, do que
assistimos e têm a ver conosco. Porque, de algum
jeito, a história encontra com a razão e a emoção de
cada um. Ela te “pega”, surpreende, ensina,
emociona. E encontra um lugar de conexão na sua
vida. Pura empatia. Sim, entendemos as histórias
de acordo com o que vivemos e com quem somos. E
isso que é tão mágico. Uma única história é capaz
de virar várias, dependendo do interlocutor.

Amamos boas histórias. E, se você quiser aumentar
um ponto no nosso conto, seja bem-vindo. Não é
essa a graça? De continuar de onde o outro parou?

#2

Nosso primeiro Storyteling para o livro do Movimento Branco &
Preto. Ressignificamos a história de Etel Carmona e sua incrível
trajetória com a marca ETEL. “Móveis Vivos” traz o protagonismo
e a humanidade à frente e por trás de cada peça e conteúdo
compartilhados por ela.



Uma empresa única detém uma história única também. 
 

O nosso trabalho começa pelo storytelling, que é o resgate
dos diferenciais da empresa, só que contado pelo time, os

parceiros, os clientes. 
 

O fato de ouvirmos quem pertence e é impactado pela
marca, trazendo seu protagonismo, na primeira pessoa,

torna nossa narrativa verdadeira. 
 

Podemos dizer que somos líderes, mostrar nossos
reconhecimentos, prêmios, tudo isso. 

 
Mas ter o respaldo das pessoas torna as marcas mais

próximas, mais humanas.  
 

O mergulho na essência, que chamamos de  deep dive, nos
alimenta de informações, dados, histórias e diversos

olhares. 
 

É uma base sólida para a comunicação e a construção do
branding. Da história passamos à ação, com

desdobramentos práticos no dia a dia.

S T O R Y T E L L I N G



 

NANNAI 
Hospedagem com afeto.
Muro Alto - PE

HOSPITALIDADE COM HISTÓRIA

UNIQUE GARDEN
Sensorial, emocional, excepcional.
Um mergulho na alma.

@uniquegarden

CASA BRASILEIRA 
Hotel Galeria. Um manifesto sobre a
brasilidade.

@casabrasileirahotel

HOTEL UNIQUE
Um hotel arte, que respira
autenticidade, em uma mistura fina
de São Paulo.

@hotelunique

@nannairesortespa Mairiporã - SP

São Paulo - SP
Praia do Patacho - AL

dicas de hotéis especiais feitos por pessoas e muitas histórias

https://www.instagram.com/carlosferreirinha/
https://www.instagram.com/uniquegarden/
https://www.instagram.com/casabrasileirahotel/
https://www.instagram.com/hotelunique/
https://www.instagram.com/nannairesortespa/
https://www.instagram.com/carlosferreirinha/
https://www.instagram.com/carlosferreirinha/
https://www.instagram.com/carlosferreirinha/


OUVIDORAS DE HISTÓRIAS
Somos ouvidoras de histórias. Daquelas bem guardadas ou que escapam ao sabor do
vento. Prestamos atenção aos enredos sutis, quase sussurrados. Encontramos narrativas
interessantes e inacreditáveis. Dessa geração ou de muitas outras antes dela. Pessoas
compartilhando seus momentos, suas dores, suas vidas. E da união de tantos capítulos eis
que surge o storytelling das marcas. Marcas, vejam só, formadas pelas pessoas, sempre
elas. Nosso papel é ouvir, ouvir e ouvir. Para só depois contar e encantar. Storytelling,
story living, story sharing, story doing. Share of mind, share of heart. Amamos o que tem
significado. 

"A apresentação do nosso storytelling nos fez chorar de emoção”
 

“Trabalhar com a Ímã é, antes de tudo, um prazer. Nós já admirávamos o trabalho que elas
haviam feito com o Carlos Ferreirinha. Quando chegou a nossa vez, foi maravilhoso! Além do

resultado ter sido encantador, a assertividade delas chamou a minha atenção. Seres
humanos incríveis e dedicados, com poucas conversas sobre as nossas necessidades e

intenções, acertaram de primeira. A apresentação do nosso storytelling foi de arrepiar, nos
emocionou demais! Que trabalho primoroso! Um excelente investimento".

 
ADEILTON PEREIRA, OFFICINA

"Começamos em 2018 com o jogo, em que mapeamos processos e jornadas de forma lúdica.
Ajudou muito a termos uma outra perspectiva da experiência do cliente, tanto que outras áreas

pegaram carona no formato!
Depois, no mesmo ano e no ano seguinte, lançamos novos benefícios. Criamos o storytelling,

desenvolvemos comunicações e produzimos eventos. 
Sucessos que viraram referências!

Também atuamos com cliente oculto e trabalhamos no projeto de treinamento e comunicação,
um mergulho no mundo de benefícios que gerou muitos insights e conexões. 

Tudo feito sempre com muito amor, carinho, dedicação e qualidade. O que eu mais admiro nessa
dupla é a alta capacidade de trabalhar com paixão, entrega, leveza, sendo extremamente

profissionais. 
É uma parceria que deu certo, não só no business, na vida".

 
GABI BUCKUP, VISA

 



"Conheci a Imã através de uma indicação, inclusive nem sabia que existia este tipo de trabalho.
Mais um dia desses em que se sai de casa pra trabalhar como se fosse mais um dia... 

Na verdade, descobri o Storytelling como uma das melhores ferramentas para construção de DNA
de uma ideia, produto, conceito.

Tanto que trabalhamos em 3 ações diferentes!
Foi um encantamento! Nosso contato começou em meio à pandemia, nunca nos vimos, mas

parecia que tomávamos bolo e café todos os dias há anos. Luciana e Márcia são boas de conversa,
o papo rende... cirúrgicas nas perguntas, terapêuticas praticamente!!

Ao final, recebemos um trabalho carregado de alma e identidade que só facilita o trabalho dali em
diante, para todo o desdobramento da comunicação.

Storytelling é vida!! E com a Imã mais ainda.
Nosso muito obrigada!! E que venham os próximos trabalhos".

 
PAULA FERNANDES BARBOSA, UNIÃO | LAZULI 

“Nunca vi alguém conseguir traduzir o sentimento, o que é o NANNAI, colocar
tudo isso em palavras, como vocês fizeram. Usamos tudo, desdobramos,

compartilhamos com os novos colaboradores... 
Brincamos aqui que é transformar a poesia em bula. 

O trabalho de vocês é incrível”.
 

RODRIGO LINS – GERENTE COMERCIAL, NANNAI RESORT & SPA

"É muito lindo ver o envolvimento e o processo criativo da Lú em um Storytelling. 
Ela mergulha de uma maneira tão verdadeira que fica apaixonada.

Apaixonada mesmo. Fala, pensa, respira junto com o cliente.
Parece uma criança contando alguma coisa que viu pela primeira vez na vida sabe? 

Olhinhos brilhando….
Quem ouve ela contando parece que está falando de algo que é dela, que ela faz parte. 

E de certa maneira acaba fazendo. 
Conhece as pessoas, as suas histórias, não só de trabalho, mas de vida. 

É uma coisa tão intensa que acaba fazendo parte da vida dela. 
Eu mesmo sem conhecer tão bem os personagens ou os lugares parece que já estive com

as pessoas e vivi tudo junto com ela." 
 

Marcinha Bisker, irmã e sócia <3
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PARA OUVIR | PODCASTS

PARA DOAR | FRIO & FOME
O número de pessoas em situação de vulnerabilidade social na rua está gigante. 

Listamos aqui algumas ONGs e associações sérias que trabalham o ano todo para ajudar esse grupos.
 

Padre Julio Lancelotti, da Pastoral do Povo de Rua de São Paulo - clique aqui
Ação de Cidadania - clique aqui

Mãos na Massa - clique aqui

PARA ASSISTIR E SE INSPIRAR | TEDx ARETHA DUARTE
Tivemos a honra de ajudar a contar a história da Aretha Duarte desenvolvendo, com ela, o storytelling
da sua vida. E que vida maravilhosa! Aretha segue palestrando e encantando todas e todos por aí...
Aqui, um dos TEDs da Aretha para inspirar vocês.

A Ímã é uma agência de conteúdo e conexões, inserida 
na economia colaborativa, criativa e afetiva. 

Por Luciana e Márcia Bisker.
 

http://www.1ma.com.br/              @ima_conteudo_conexoes

dicas da ímã

Quem não gosta de ouvir uma boa história? Audiodramas, documentários, narrativas reais, fatos
históricos, crimes e investigações... Resgatando a cultura do rádio, podcasts de contação de histórias
estão fazendo muito sucesso. Aproveitamos e listamos quatro deles para vocês conhecerem. 

- Modern Love, do NY Times 
- Crime e Castigo, da Radio Novelo
- Copan: edifício em movimento, da Pivô e da Livraria Megafauna
- Calunguinha, do Spotify 

Nosso próximo número será sobre Diversidade. Os teasers e posts começam
sempre antes, nas redes sociais. E, depois, consolidamos tudo aqui. Você
também pode sugerir o que quiser... Só escrever para luciana@1ma.com.br. 

vem aí

https://www.instagram.com/padrejulio.lancellotti/
https://www.acaodacidadania.org.br/conheca-a-acao-da-cidadania/?utm_source=google-search&utm_medium=cpc&utm_campaign=institucional_2-&utm_adgroup=institucional_2-consideracao&utm_content=institucional_2&utm_format=expandido&gclid=CjwKCAjwtIaVBhBkEiwAsr7-c13Tt_W4rl1aWKvOYNJS0SyxdjWbxslHuGv0PqimE0v1_IwMpWqeIBoCvIwQAvD_BwE
https://www.instagram.com/maosnamassa_sp/
https://www.ted.com/talks/aretha_duarte_o_papel_da_representatividade_na_busca_dos_sonhos_e_metas?utm_source=tedcomshare&utm_medium=social&utm_campaign=tedspread
http://www.1ma.com.br/
http://www.1ma.com.br/
https://www.instagram.com/ima_conteudo_conexoes/
https://open.spotify.com/show/03Er7mSPq9IEewOgbPD3vO
https://open.spotify.com/show/7BgdFMr0pE3CMSV5t8MZSQ
https://open.spotify.com/show/4Cf45vCid7BKOQgaM7aQA5
https://open.spotify.com/show/2aUyIwcGitwiekGLVgg27v

