
JAMES MCSILL 
 

 RECONHECIDO E ELOGIADO PELO SEU
VASTO TRABALHO NA AMÉRICA LATINA, AMÉRICA DO

NORTE E EUROPA, ESTENDENDO-SE, AGORA, À ÁSIA.
JAMES, ANGLO-BRASILEIRO, TRILÍNGUE E LINGUISTA POR

FORMAÇÃO, TEM MAIS DE QUARENTA ANOS DE
EXPERIÊNCIA NA ARTE DE CONDUZIR AUTORES 

E CONTAR HISTÓRIAS

" JAMES MCSILL É UM EXPERT EM AUXILIAR PESSOAS E
EMPRESAS A CONSTRUÍREM SUAS PRÓPRIAS HISTÓRIAS"

GESTÃO POSITIVA, REVISTA EXAME



Fundador e diretor-executivo da McSill  Story Studio (Inglaterra);

executivo-chefe  do McSill Story Studio (Brasil, Reino  Unido,

Portugal, Japão e EUA) e do McSill  Story/Transmedia Studio
(York/Glasgow), sempre foi pioneiro na indústria do livro e
na consultoria de histórias, hoje estentendo-se à TV, cinema, teatro
e parques temáticos.

James é autor de mais de duas dezenas de livros publicados,

conferencista em reconhecidas convenções de RH e  acadêmicas
(EUA, Brasil, México e Japão). Conduz treinamentos, seminários,

workshops e palestras, bem como consultorias privadas para
indivíduos ou empresas em todos os aspectos do Storytelling. 

James tem como missão levar o maior número possível de pessoas
a entender que a história pode mudar a  História, transformando
vidas, proporcionando satisfação, bem-estar e felicidade.



"Encantar e engajar os consumidores são os
principais objetivos das empresas que
aderem ao Storytelling"

Storytelling: a
nossa definição



 

O storytelling é definido como a capacidade de contar melhor
uma história para atingir metas específicas (envolver mais, vender
mais, encantar mais, transformar mais). James McSill parafraseia o
que dizem os grandes especialistas da área, quer na indústria do
entretenimento, literária ou corporativa: 

“As pessoas utilizam histórias o tempo todo, e a verdade é que
a  habilidade para «manusear» os elementos subjacentes às
histórias se tornou uma importante ferramenta para que, por
exemplo, as marcas possam se conectar com os seus
consumidores de maneira mais eficaz”.

Do que trata, então, o Storytelling,
na sua concepção atual?



Quando a informação se torna abundante, os consumidores ficam
anestesiados: pouca coisa é impactante a ponto de comovê-los. 

É justamente aí que reside o diferencial do storytelling.

“Contar uma história única e real é algo envolvente, que cria
proximidade, simpatia, identificação e conexão”

Do que trata, então, o Storytelling,
na sua concepção atual?



Algumas formas para implantar o storytelling na estratégia de marketing, vendas
e comunicação da sua empresa:

» Atenção aos clientes: 

Aprenda com as histórias dos seus clientes e utilize-as, na medida do possível,
para ilustrar a sua campanha de comunicação. Se você conseguir mostrar de que
forma a sua empresa impacta a  vida dos consumidores, ficará  mais fácil atrair
novos fãs.

» Direcionamento do conteúdo ao público-alvo:

Quem é seu público-alvo? É ele que delimitará a linguagem e
abordagem das suas histórias. Ao descobrir os problemas e as
necessidades das pessoas que você pretende atingir, você
consegue construir uma narrativa orientada.

» Criação da crucial coerência de história na Era das Redes
Sociais e Comunicação Imediata.

Por que apostar no Storytelling?



» Os consumidores recorrem a diversas fontes de informação para formar sua
opinião, por isso é preciso contar a mesma história em todas elas.

» Então, é fundamental que a marca construa uma narrativa coerente, com
mensagens consistentes nos diferentes meios de comunicação (mídia tradicional,
híbrida, canais sociais e proprietários).

  » Isso é especialmente importante porque, caso contrário, uma empresa pode,

por exemplo, ter a sua credibilidade posta em dúvida, abalar a  reputação, criar
distanciamento e impactar negativamente uma relação que estava
sendo estabelecida de forma emocional.

  » O STORYTELLING transforma o discurso em ações, mantém vivas as relações e
leva a marca a compartilhar propósitos, valores e atitudes reais, dando relevância,

afetividade e verdade nessas trocas. 

Por que apostar no Storytelling?



» 1h de duração com 20 min para perguntas

» Conteúdo adaptado para realidade da empresa.

 instituição ou curso de formação 

» O STORYTELLING é definido como o ato 

consciente de passar emoções, temas ou
 posições morais da mente do mensageiro
 à mente do interlocutor e levar o 

interlocutor a agir.  

» Será abordado na palestra: 

- O que é Storytelling
- Conceitos
- Aplicações Práticas
- Como é elaborada a construção da narrativa 

- Em que ela pode nos ajudar a ser autores e
 protagonistas atuantes da nossa própria
 história

» É possível adaptar conteúdo para workshops

 Palestras



O maior desafio da atualidade, em um mundo repleto de possibilidades, é
como capturar a atenção do público e provocar o seu engajamento. Descubra
diferentes maneiras de utilizar essa poderosa ferramenta na comunicação da
sua marca, em treinamentos, cultura organizacional, ou na venda de produtos
e serviços. É um curso sobre como o Storytelling pode facilitar o entendimento

e troca de conhecimento entre pessoas e empresas.

Capacitação  Internacional em em
Storytelling

São 08 horas para você reinventar o seu modo
de agir e estimular o uso das histórias como
argumento de venda, negociação e na
persuasão de pessoas, com um dos melhores
especialistas no assunto: James McSill.



 

O STORYTELLING, como desenvolvemos em três dias de formação (24 horas), deve
ser definido como o ato consciente de passar emoções, temas ou posições morais
da mente do mensageiro à mente do interlocutor e levar o interlocutor a agir. Isto
é, estruturar uma narrativa com um propósito, dentro dela.

Com a Certificação, você será capaz de embutir ordens e informações que levem o
interlocutor a se engajar, compelindo-o a tomar uma posição, realizar uma
tarefa,  aceitar ou rejeitar uma proposta, emocionar-se com um texto escrito ou
falado.

 Se isto for feito com maestria, você levará adiante a sua agenda pessoal, a de sua
empresa, a de seu grupo de teatro e a de seu cliente de forma mais eficiente.

Certificação  Internacional
em Storytelling



Será capaz, sobretudo, de conduzir ações transformadoras,

enquanto o seu interlocutor apenas relaxa e aprecia as histórias

que você tem para lhe contar. Essas formações são ministradas em

vários formatos, desde pequenos grupos «abertos», in-house

 training e grupos por demanda (somente para

 empreendedores, somente para professores,

 somente para negociadores, etc.). 

Normalmente, entretanto, dirige-se a

formadores e professores, coaches e

terapeutas, escritores e atores, CEO’s

e Diretores Gerais, Diretores Comerciais 

e Marketing, Diretores de RH, consultores

de empresa, jornalistas e publicitários, 

oradores palestrantes, gestores de redes

sociais e todos aqueles que tenham uma 

mensagem ou história para transmitir.

Certificação  Internacional em em
Storytelling



Doze anos após a nossa consolidação, atuamos em um espaço

muito específico: influenciar as atitudes, mentalidades e

comportamentos das pessoas e das pessoas em organizações, a

fim de acelerar dramaticamente o ritmo de mudança e conduzir

ao desempenho ideal, que vai do publicar uma obra, rentabilizar

numa peça de teatro, conseguir uma história mais lucrativa com

um filme à capacitação de organizações para gestão de

mudanças, que entendemos serem sobretudo

«mudanças de histórias ou pontos de vista

dentro de uma dada história», gestão 

de equipes, implementação de 

processos de formação, assessoria a

departamentos de marketing,

propaganda e vendas. 

B! Storytelling e
McSill Story Studio



 

Trabalhamos com o «poder da  história» (Storytelling) com o

propósito de alinhar pessoas por trás de uma finalidade e de uma

visão comuns. E, ao fazê-lo, é possível alinhar cada conversa, cada

decisão e  cada ação que se comprometem a esse propósito e

visão. Isso pode transformar a celeridade na  qual a mudança

acontece (maior capacidade em persuadir, negociar e vender e

mudar uma  cultura), economizando quantidades significativas de

tempo, recursos financeiros e esforço.

B! Storytelling e
McSill Story Studio



contato@bstorytelling.com.br

Fone/ Whatapp: +5541 30134188

Monte seus projetos de Storytelling
com a gente!


