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Introdução

Primeiramente, gostaria de dividir com vocês o motivo pelo 
qual decidi escrever esse livro sobre Comunicação e Vendas. Sou 
Engenheiro de Produção de formação e trabalho há mais de 10 
anos no setor de Consultoria. Fundei a minha própria consulto-
ria quando eu tinha 22 anos e, desde o começo da empresa, sen-
tia uma necessidade muito grande de ter ferramentas e soft skills 
de comunicação e vendas.

Por essa razão, procurei inúmeros treinamentos sobre esse 
tema no Brasil e no exterior e busquei ler muito sobre o assunto. 
No entanto, isso acabou gerando em mim uma frustração cons-
tante. Essa frustração era no sentido de que todos cursos e ca-
pacitações em comunicação e vendas eram muito etéreos, que, 
ao meu ver, beiravam a autoajuda.

Diante disso, senti a necessidade de “engenheirar” o proces-
so de comunicação e o processo de vendas. O meu objetivo era 
transformar não apenas esses processos, como também a co-
municação orientada a resultados e a comunicação orientada a 
vendas, em quase um algoritmo. Para tanto, esse livro é fruto de 
quase uma década de estudo científico envolvendo os ramos da 
engenharia, da psicologia, da psiquiatria e da biologia, de for-
ma a desenvolver esse algoritmo, capaz de formar comunicado-
res de alto impacto.
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Eu sempre gosto de empregar o termo “comunicação com foco 
em vendas” porque acredito que vendas é a prioridade da comuni-
cação de todo o ser humano, desde crianças até idosos. Estamos re-
alizando vendas o tempo todo, desde que abrimos os olhos de ma-
nhã até o momento em que dormirmos. Nós nos comunicamos e 
realizamos negociações visando vender. Essa venda não se refere 
apenas ao sentido estrito de vender bens e serviços, mas abrange 
também vender ideias, vender espaços dentro da sociedade, ven-
der benefícios e até vender a si mesmo. É por isso que precisamos 
ter um enfoque em vendas quando tratamos de comunicação.

Portanto, o objetivo deste livro consiste em formar comu-
nicadores de alto impacto que sejam ao mesmo tempo vende-
dores de alto impacto. Desta forma, desenvolvi um modelo ba-
seado em leis e frameworks que permite formar comunicadores 
que saibam vender.

É um modelo arriscado. Seria mais confortável elaborar um 
modelo apenas de comunicadores de alto impacto e outro de 
vendas de alto impacto. No entanto, essa opção seria ineficiente. 
Eu acredito que um bom comunicador é aquele que saiba vender 
e o bom vendedor é aquele que saiba se comunicar.

Este livro não foi elaborado com o intuito de apenas passar 
conhecimentos. É uma versão 3.0, que exige que o leitor apli-
que esses conhecimentos e que aprenda com essa aplicação. Para 
tanto, ao longo do livro, precisaremos de pausas, nas quais apre-
sento indicações para que o leitor vá para a rua ou para a inter-
net visando pôr em prática os ensinamentos, com o intuito de 
complementar o aprendizado.

De forma a atingir esse objetivo, este livro encontra-se di-
vidido em 8 grandes leis. Ao final, todas as leis apresentadas se 
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convergirão de forma a desenvolver a lei unificada. A lei que 
une todas as demais vistas anteriormente, um teorema único de 
comunicação e vendas, como se fosse a grande Bíblia e a gran-
de Constituição sobre esses temas. É isso que este livro se pro-
põe a entregar.

Desejo a todos uma excelente viagem. Quero, sincera-
mente, que sua vida seja substancialmente diferente a partir 
desse momento.
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C A P Í T U L O  1

Primeira lei: A LEI DE STEVE

Iniciamos agora o primeiro capítulo dessa jornada, que nos leva-
rá a otimização de vendas e da forma de se comunicar. Serei bem 
objetivo e pragmático: a primeira coisa que alguém precisa para 
conseguir vender e comunicar-se bem é saber contar uma histó-
ria. Pode ser a história do seu produto ou serviço, da sua empre-
sa e até mesmo a história da sua vida. Entretanto, tenho a certeza 
que uma pessoa somente consegue contar muito bem a história 
de uma empresa, produto ou serviço se souber narrar muito bem 
a sua própria história. Por isso, este capítulo se dedica a abordar a 
nossa Primeira Lei de Comunicação: a Lei de Steve em homena-
gem a um grande comunicador por mim estudado, Steve Jobs. Ao 
escolher o nome da lei, preferi usar seu primeiro nome. Considero 
que Jobs, ou seu nome completo, marcariam muito o lado profis-
sional da jornada de Steve. Nesse momento quis fazer uma home-
nagem a pessoa e não ao empresário. Vocês entenderão a razão.

Ao decorrer deste livro, conforme mencionei na Introdução, 
não serão apenas apresentados conceitos. Também será exigi-
da uma participação e uma interatividade sua, leitor, de for-
ma a aplicá-los, colocando-os em prática. Nesse momento, eu 
gostaria de convidá-los a ler a transcrição de um discurso de 
Steve, realizado em 2005, para os formandos da Universidade 
de Stanford, nos Estados Unidos.
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Antes que prossigamos com a leitura, iremos ter a nossa pri-
meira pausa. A minha proposta é que você se coloque no lugar 
de Steve Jobs e finja que foi convidado para ser o paraninfo da 
formatura dessa turma. Durante o seu discurso, precisará con-
tar a sua história em cinco minutos. Como contaria a história 
da sua vida nessa ocasião? Você pode escrevê-la em um peda-
ço de papel ao seu alcance ou até mesmo gravar um vídeo, con-
tando-a. Faça da forma que preferir e que for mais conveniente 
a você. Peço apenas que, somente após construir a sua histó-
ria, siga adiante. Gostaria de pedir desculpas por ser redundan-
te mas, por favor, só siga desse ponto se tiver realizado a dinâ-
mica. Só assim teremos, juntos, a certeza que você está sendo 
transformado.

Feito isso, você já está apto para prosseguir e realizar a lei-
tura da transcrição completa do discurso do Steve Jobs. Caso 
já o tenha lido ou assistido, peço que aproveite esse momento 
para analisar criticamente o conteúdo e as técnicas que o Steve 
empregou, tentando identificar padrões em sua fala. Para quem 
nunca teve contato com o speach, o ideal é que sejam feitas duas 
leituras. Como é um discurso muito nobre e tocante, faça pri-
meiramente uma leitura bem leve, emocionando-se e sentindo 
a catarse do mesmo. Em seguida, realize uma leitura mais téc-
nica, analisando o conteúdo e possíveis técnicas empregadas.

“É uma honra estar com vocês hoje nessa formatura de uma 
das mais excelentes universidades do mundo. Verdade seja dita, 
eu nunca me formei na faculdade. Esta foi a vez na vida em que 
eu cheguei mais perto de uma formatura de faculdade. Hoje eu 
gostaria de contar a vocês três histórias da minha vida. É isso. 
Não é grande coisa. Só três histórias.
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A primeira história é sobre ligar os pontos. Eu deixei a Reed 
College depois dos primeiros seis meses, mas então eu fiquei um 
tempo de 18 meses antes de realmente sair. Então, por que eu 
saí? Começou antes de eu nascer. Minha mãe biológica era uma 
jovem e solteira estudante de faculdade e ela decidiu me colocar 
para adoção. Ela acreditava fortemente que eu devia ser adotado 
por pessoas formadas, então tudo estava preparado para que eu 
nascesse e fosse adotado por um advogado e sua esposa. Exceto 
que, quando nasci, eles decidiram no último minuto que que-
riam uma menina.

Então, meus pais adotivos, que estavam em uma fila de espe-
ra, receberam uma ligação no meio da noite perguntando: “Nós 
temos um garoto inesperado, vocês o querem?”. Eles disseram: 
“É claro!”. Minha mãe biológica descobriu mais tarde que mi-
nha mãe adotiva nunca se formou na faculdade e que meu pai 
adotivo nunca se formou no ensino médio. Ela se recusou a as-
sinar os papéis finais da adoção. Ela só cedeu alguns meses de-
pois quando meus pais adotivos prometeram que um dia eu iria 
para a faculdade.

Esse foi o começo, na minha vida. 17 anos depois, eu fui 
para a faculdade. Mas eu escolhi ingenuamente uma faculdade 
quase tão cara quanto Stanford e todas as economias dos meus 
pais de classe operária estavam sendo gastas na minha educa-
ção superior. Depois de 6 meses, eu não conseguia enxergar o 
valor daquilo. Eu não tinha a menor ideia do que eu queria fazer 
com a minha vida e nenhuma ideia de como a faculdade poderia 
me ajudar a descobrir. E lá estava, gastando todo o dinheiro que 
meus pais economizaram durante suas vidas inteiras. Então, eu 
decidi sair e confiar que tudo ia acabar dando certo.
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Era bem assustador naquela época, mas, olhando para trás, 
foi uma das melhores decisões que eu já tomei. Assim que eu saí, 
eu pude parar de assistir aulas obrigatórias que não me interes-
savam e comecei a assistir as que pareciam muito mais interes-
santes. Nem tudo foi tão romântico. Eu não tinha um dormitó-
rio, então eu dormia no chão do quarto de amigos. Eu devolvia 
garrafas de Coca-Cola aos depósitos por 5 centavos para poder 
comprar comida. Eu andava 7 milhas através da cidade toda noi-
te de domingo para pegar uma boa refeição semanal no templo 
Hare Krishna. Eu amava aquilo.

Muito do que eu encontrei seguindo minha curiosidade e 
intuição se mostrou de valor incalculável mais tarde. Deixe-me 
dar um exemplo: A Reed College naquele tempo oferecia quem 
sabe a melhor instrução sobre caligrafia no país. Por todo o cam-
pus, cada pôster, cada etiqueta em cada gaveta, apresentava uma 
bela caligrafia manual. Por eu ter saído e não ter que assistir as 
aulas normais, eu decidi tomar as aulas de caligrafia para apren-
der a fazer aquilo. Eu aprendi sobre caracteres com e sem seri-
fa, sobre variação do espaço entre diferentes combinações de le-
tras, sobre o que torna a grande tipografia grande. Era bonita, 
histórica, artisticamente sutil de uma maneira que a ciência não 
pode capturar e eu achei aquilo fascinante.

Nada disso tinha sequer um lampejo de aplicação prática na 
minha vida, mas, dez anos depois, quando nós estávamos pro-
jetando o primeiro computador Macintosh, aquilo tudo voltou 
para mim. E nós colocamos tudo no Mac. Assim, o primeiro 
computador tinha uma bela tipografia. Se eu não tivesse desisti-
do do meu curso na faculdade, o Mac jamais teria tantas fontes 
e todas tão bem espaçadas. E já que o Windows simplesmente 
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plagiou o Mac, nenhum computador hoje também teria. Se eu 
não tivesse largado meu curso, não teria aprendido caligrafia e 
computadores pessoais poderiam não ter as maravilhosas letras 
que tem hoje.

Claro que ligar os pontos futuros era impossível na época 
em que estava na faculdade, mas ficou bem claro ao olhar para 
trás dez anos depois. De novo: Você não consegue ligar os pon-
tos olhando para frente, você só pode ligá-los olhando para trás. 
Então, você precisa acreditar que de alguma forma os pontos li-
gam você ao futuro. Você precisa acreditar em algo, seja intui-
ção, destino, vida ou karma, não importa, pois acreditar que os 
pontos se ligarão estrada afora te dará a confiança para seguir o 
seu coração, mesmo que ele te leve longe do caminho esperado 
e isso fará toda a diferença.

Minha segunda história é sobre amor e perda. Eu tive sor-
te. Encontrei o que eu amava fazer cedo na vida. Woz e eu co-
meçamos a Apple na garagem dos meus pais quando eu tinha 
20 anos. Nós trabalhamos duro e, em 10 anos, a Apple cresceu 
de nós dois na garagem para uma empresa de 2 bilhões de dóla-
res com mais de quatro mil funcionários. Tínhamos acabado de 
lançar a maior criação – o Macintosh – um ano antes e eu tinha 
completado 30 anos. Então eu fui despedido.

Como é possível ser dispensado da empresa que você criou? 
Bem, como a Apple tinha crescido, contratamos alguém talen-
toso para tocar a Apple comigo e no primeiro ano tudo correu 
bem. Mas aí nossas visões de futuro começaram a divergir e em 
um momento tivemos uma briga. Quando isso aconteceu, nosso 
quadro de diretores ficou do lado dele. Então, aos trinta, eu esta-
va fora. Vergonhosamente fora. O que tinha sido o foco de toda 
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a minha vida adulta se fora e isso foi devastador. Eu não sabia o 
que fazer por alguns meses. Eu sentia que tinha decepcionado a 
geração anterior de empreendedores. Que tinha deixado cair o 
bastão, enquanto era passado para mim.

Eu procurei David Packard e Bob Noyce na tentativa de me 
desculpar por estragar tudo daquela maneira. Eu havia falhado 
na frente de todos e queria fugir do Vale do Silício. Mas alguma 
coisa começava a crescer lentamente em mim. Eu ainda amava 
o que fazia. O que aconteceu na Apple não mudou isso nem um 
pouco. Eu fui rejeitado, mas continuava amando. Então decidi 
recomeçar do zero.

Não consegui perceber na época, mas ser expulso da Apple 
foi a melhor coisa que poderia ter me acontecido. O peso de ser 
bem-sucedido foi substituído pelo brilho de ser novamente ini-
ciante. Sem certeza sobre nada. Isso me libertou para um dos 
períodos mais criativos da minha vida. Nos cinco anos seguin-
tes, eu iniciei uma companhia chamada NeXT e outra chamada 
Pixar e me apaixonei pela incrível mulher que se tornaria a mi-
nha esposa. A Pixar foi o primeiro estúdio a criar um filme de 
animação por computador da história, Toy Story, e é o mais bem 
sucedido estúdio de animação de todo o mundo.

Em uma incrível sequência de eventos, a Apple comprou a 
NeXT. Eu voltei a Apple e a tecnologia que desenvolvi na NeXT 
está no coração do atual renascimento da Apple e Lorene e eu 
formamos uma maravilhosa família juntos. Eu tenho certeza de 
que nada disso teria acontecido se eu não tivesse sido demiti-
do da Apple. Foi um remédio amargo, mas acho que o pacien-
te precisava. Às vezes, a vida te acerta na cabeça com um tijo-
lo. Não perca a fé.
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Estou convencido de que a única coisa que me fez seguir 
adiante foi amar o que eu faço. Você tem que encontrar aquilo 
que ama. Isso vale para o trabalho tanto quanto para as pesso-
as. Seu trabalho preencherá grande parte de sua vida e o único 
jeito de estar verdadeiramente satisfeito é fazer o que você acre-
dita ser um excelente trabalho e um excelente trabalho só nasce 
do amor pelo que se faz. Se você ainda não o encontrou, conti-
nue procurando, não sossegue. Como tudo do coração, você sa-
berá quando encontrar. Como todo grande relacionamento, só 
melhora com o passar dos anos. Então, continue procurando e 
não se acomode.

Minha terceira história é sobre a morte. Quando eu tinha 
dezessete anos, lembro de ter lido algo como “se você vive cada 
dia como se fosse o último, um dia você acerta”. Isto me impres-
sionou. E, desde então, ao passar de trinta e três anos, eu olhei 
no espelho toda a manhã, me perguntando: “Se hoje fosse o meu 
último dia de vida, eu desejaria fazer o que farei hoje?”. Quando 
a resposta era não por dias demais, eu soube que precisava mu-
dar algo. Lembrar que logo estarei morto é a melhor ferramenta 
que encontrei para fazer grandes escolhas na vida, porque quase 
tudo, todas as expectativas alheias, todo orgulho, todo medo de 
falhar, essas coisas simplesmente evaporam frente a morte, res-
tando apenas o que é realmente importante. Lembrar que vamos 
morrer é a melhor maneira que conheço de evitar a armadilha 
que é achar que você tem algo a perder. Você já está nu. Não há 
motivos para não seguir o coração.

Há cerca de um ano, fui diagnosticado com câncer. Fiz um 
exame às 07:30 da manhã que mostrou claramente um tumor 
em meu pâncreas. Eu nem sabia o que era pâncreas! Os médicos 
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disseram que era quase certo que era um câncer incurável e eu 
não deveria esperar viver mais que três a seis meses. Meu mé-
dico me aconselhou a ir para casa por minhas coisas em or-
dem. Coisa que na língua dos médicos quer dizer: prepare-
-se para morrer. Isso significa tentar dizer às crianças tudo que 
você achou que teria dez anos para dizer em apenas poucos me-
ses. Significa certificar-se de que tudo está nos conformes para 
que seja o menos difícil possível para a sua família. Significa 
dizer adeus.

Eu convivi com aquele diagnóstico o dia todo. Depois, mais 
tarde, eu fiz uma biópsia onde puseram uma sonda garganta 
abaixo, passando pelo estômago e indo até o intestino, enfiando 
uma agulha no meu pâncreas para extrair algumas células do tu-
mor. Eu estava sedado, mas minha esposa que estava lá me con-
tou que, quando eles viram as células no microscópio, os mé-
dicos começaram a chorar. Eu desenvolvi uma forma raríssima 
de câncer pancreático curável cirurgicamente. Eu fiz a cirurgia 
e estou bem agora.

Isso foi o mais perto que eu estive de encarar a morte e eu 
espero que seja o mais perto que vou ficar pelas próximas déca-
das. Tendo passado por isso, posso agora dizer a vocês, com um 
pouco mais de certeza do que quando a morte era um concei-
to apenas abstrato: ninguém quer morrer. Até mesmo as pesso-
as que querem ir para o céu não querem morrer para chegar lá.

Ainda assim, a morte é o destino que todos nós compar-
tilhamos. Ninguém nunca conseguiu escapar. E assim é como 
deve ser, porque a morte é muito provavelmente a principal in-
venção da vida. É o agente de mudança da vida. Ela limpa o ve-
lho para abrir caminho para o novo. Nesse momento, o novo é 
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você. Mas algum dia, não muito distante, você gradualmente se 
tornará um velho e será varrido. Desculpa ser tão dramático, 
mas isso é a verdade.

O seu tempo é limitado, então não o gaste vivendo a vida 
de um outro alguém. Não fique preso pelos dogmas, que é viver 
com os resultados da vida de outras pessoas. Não deixe que o ba-
rulho da opinião dos outros cale a sua própria voz interior. E o 
mais importante: tenha coragem de seguir o seu próprio coração 
e a sua intuição. Eles de alguma maneira já sabem o que você re-
almente quer se tornar. Todo o resto é secundário.

Quando eu era pequeno, uma das bíblias da minha gera-
ção era o Whole Earth Catalog. Foi criado por um sujeito cha-
mado Stewart Brand em Menlo Park, não muito longe daqui. 
Ele o trouxe à vida com seu toque poético. Isso foi no final dos 
anos 60, antes dos computadores e dos programas de pagina-
ção. Então tudo era feito com máquinas de escrever, tesouras e 
câmeras Polaroid.

Era como o Google em forma de livro, 35 anos antes de o 
Google aparecer. Era idealista e cheio de boas ferramentas e no-
ções. Stewart e sua equipe publicaram várias edições de Whole 
Earth Catalog e, quando ele já tinha cumprido sua missão, eles 
lançaram uma edição final. Isso foi em meados de 70 e eu tinha 
a idade de vocês.

Na contracapa havia uma fotografia de uma estrada de in-
terior ensolarada, daquele tipo onde você poderia se achar pe-
dindo carona se fosse aventureiro. Abaixo, estavam as palavras: 
“Continue com fome, continue bobo”. Foi a mensagem de des-
pedida deles. Continue com fome. Continue bobo. E eu sempre 
desejei isso para mim mesmo. E agora, quando vocês se formam 
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e começam de novo, eu desejo isso para vocês. Continuem com 
fome. Continuem bobos.

Obrigado.”
Antes de analisarmos o conteúdo propriamente dito des-

se discurso, vamos primeiro realizar algumas inferências so-
bre o seu processo de elaboração, tendo como base apenas a 
vida e a personalidade de Steve. Quem acompanhou sua car-
reira, sabe que era extremamente conhecido por ser uma pes-
soa extremamente calculista e metódica. Dessa forma, ele não 
faria um discurso meramente emocional. Não pegaria um lápis 
e uma caneta para escrever um discurso com palavras que flu-
íssem automaticamente do seu coração. Esse é o primeiro indi-
cativo de que o discurso que proferiu foi muito bem pensado e 
estruturado, além de ser pautado em técnicas e métodos de per-
suasão, conquista e encantamento.

Para que possamos identificar pontos de convergência quan-
to a técnicas, métodos e padrões adotados em discursos distin-
tos, irei compartilhar com vocês o que seria meu discurso, a mi-
nha própria história pessoal. Nosso cérebro é a mais fantástica 
máquina de identificar padrões que existe. Você verá que, uma 
vez lido o discurso de Steve e o meu discurso, seu cérebro auto-
maticamente e incansavelmente irá buscar padrões que unem as 
duas linhas de raciocínio. Assim, ficará muito mais fácil, enten-
dermos a Lei de Steve.

Como já mencionei, fundei a minha consultoria com 
22 anos de idade, o que me proporcionou diversos desafios. 
Todavia, o meu discurso inicia-se antes da fundação da minha 
empresa. Mais precisamente, na época em que ainda não havia 
nem entrado para a faculdade.
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“Eu vim de uma família muito tradicional do Rio de Janeiro 
e o meu sonho desde criança era ser economista. Desde pe-
queno, acompanhava o Governo Collor e Itamar e pensava em 
quem sabe futuramente seguir uma carreira política ou uma coi-
sa do tipo. Enquanto crianças tinham o sonho de ser astronauta 
ou jogador de futebol, sempre quis uma coisa: ser presidente da 
República. Esse sonho me levou a desde pequeno, me apaixonar 
por economia. Na véspera do meu vestibular, procurei a minha 
mãe e falei que ia cursar economia. Por algum motivo louco, isso 
gerou um grande desespero na minha mãe.

“Não, como assim? A nossa família toda só tem médicos 
e engenheiros”, foi o que ela me disse. Era uma tradição que já 
durava há algumas gerações na minha família. Minha avó, por 
exemplo, foi uma das primeiras mulheres a entrar na faculda-
de de Engenharia da Universidade do Brasil, atualmente, UFRJ. 
Depois, ela abandonou Engenharia e foi fazer Medicina.

Minha mãe me mostrou uma foto minha no berço com uma 
plaquinha escrita “Engenheiro Rodrigo”. Isso gerou uma afli-
ção muito, mas muito grande, sobre a minha pessoa. Eu falei: 
“Preciso então fazer uma Engenharia, mas eu quero fazer uma 
engenharia que eu possa ser economista disfarçado”. Então, eu 
fui fazer Engenharia de Produção.

Quando eu entrei em Engenharia de Produção, eu tinha ba-
sicamente duas certezas. A primeira era que eu queria trabalhar 
com o mercado financeiro. A segunda é que eu não queria tra-
balhar com consultoria.

O tempo passou e, como todos sabem, quando você é estu-
dante, você se sente meio perdido, sem saber o que fazer, além 
de estar sempre meio ruim de grana. Isso leva a você tomar 
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algumas decisões fora de seu planejamento. Um dia eu estava 
pegando uma carona para a faculdade com uma amiga minha, a 
Paula, e vi ao lado no banco do carona o currículo dela. Eu per-
guntei se ela ia mandar currículo para algum processo seletivo 
e ela me respondeu que sim, que ia mandar para uma consulto-
ria. E eu falei: “Poxa, não queria trabalhar em consultoria não”. 
E ela: “Por que não?” E eu pensei: “Já que estou precisando de 
grana, vou trabalhar em consultoria”. Eu decidi mandar o meu 
currículo para o processo seletivo e fui aprovado.

Assim que assumi esse cargo de estagiário, eu tive uma su-
cessão de sortes, digamos assim. Eu peguei o maior projeto da 
área onde trabalhava. Era um bom projeto sobre gerenciamen-
to de cargas rodoviárias. Éramos basicamente eu e a gerente do 
projeto. Assim que comecei o projeto, a mãe da gerente do pro-
jeto faleceu e, como ela ficou triste e deprimida, acabou saindo 
da empresa. Assumiu uma nova gerente de projeto que também 
ficou pouco tempo na empresa. No final, acabou eu, estagiário 
sozinho, tendo que tocar o projeto no meio dessa confusão, des-
se hurricane que aconteceu. E o projeto começou a andar mui-
to bem. Então era eu, estagiário recém admitido, gerenciando o 
maior projeto da história da empresa na época.

Isso me deu bastante renome na empresa e comecei a ter 
muito destaque lá dentro. Passei a evoluir muito rápido na car-
reira, atingir níveis de estágio bem altos dentro dessa empresa e 
basicamente virei consultor mesmo sem estar formado. Quando 
estava no oitavo período, eu tinha a garantia de que ia ser con-
tratado por essa empresa quando eu comecei a refletir um pou-
co sobre a minha vida e falei: “Tem muitas coisas que eu critico 
aqui dentro, tem muitas coisas que eu não acredito, outras que 
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apenas não concordo, então quero formar a minha própria em-
presa”. Assim, eu me uni com dois amigos meus e fundei a mi-
nha própria empresa de consultoria. Logo consultoria que eu ti-
nha falado que era o caminho que eu não queria seguir.

E assim foi. Eu trabalhei com consultoria nos seis primei-
ros anos da minha empresa. Em 2013, eu fiz alguns projetos 
bem interessantes, inclusive um que tinha como objetivo revo-
lucionar a educação na África, mais precisamente na apaixonan-
te Moçambique. Foi um projeto que me tocou profundamente 
e tive oportunidade de ter contato com o povo africano e com 
sua cultura ancestral. Isso mudou a minha forma de enxergar o 
mundo como um todo.

Eu aprendi lá que grande parte dos africanos quando nas-
ce, principalmente na cultura sul-africana e na cultura de 
Moçambique, tem uma música. A família constrói uma música 
em homenagem a esta pessoa. Toda vez que essa pessoa está mal 
ou deprimida, mesmo na fase adulta do na velhice, os familiares 
se reúnem em volta da pessoa e cantam essa música. Essa mú-
sica serve quem está com dificuldade, toda vez que ouvir, lem-
brar o quão é amado.

Confesso que no meu avião, de volta ao Brasil, depois de três 
meses, as perguntas que estavam na minha cabeça eram: “Qual é a 
minha música? Qual é o meu papel nesse planeta? O que me mo-
tiva realmente?”. Eu voltei desacreditando no setor de consultoria. 
Na verdade, para mim, é bem ruim escrever isso - afinal sou dono 
de uma empresa de consultoria, mas quero ser totalmente sincero 
nesse livro. Trabalhar em consultoria estava me tornando vazio.

Chegando ao Rio, entretanto, mais um projeto de consulto-
ria surge a minha frente: fui chamado para prestar consultoria 
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em uma empresa aqui do Rio de Janeiro, não vou falar o setor 
por questão de confidencialidade. O dono me chamou porque 
queria contratar um projeto para dimensionar, segundo ele, o 
work force da sua empresa, porque ele precisava demitir 10% da 
mão de obra dele.

Aquilo não fazia sentido para mim. Porque ele estaria me 
contratando se já sabia que precisava demitir 10% de sua força 
de mão de obra? Eu o perguntei qual era o motivo para preci-
sar demitir e ele me respondeu que “claramente estava com mais 
gente do que precisava para executar os seus processos”. Eu fa-
lei: “Amigo, então demite e pronto, acabou. Você não precisa de 
ninguém para provar”.

Ele não aceitava porque achava que precisava provar isso 
cientificamente. Se não, o sindicato viria em cima dele e ia dar 
muita confusão e mais custos. Eu expliquei que era uma prova 
científica mostrar que a empresa estava rodando perfeitamente 
depois da demissão. Mas ainda assim, ele não aceitava. Então eu 
disse: “Existem outras maneiras de provar cientificamente isso. 
Sei lá, concede férias para 10% da sua mão de obra. E aí quando 
eles voltarem, se a empresa estiver trabalhando da mesma for-
ma, está provado cientificamente que você está com 10% aci-
ma”. Ele respondeu que “não posso, porque eu dou férias coleti-
vas uma vez ao ano. Não, não tem como”.

Então eu falei: “Tudo bem. Então faz o seguinte: Dá um 
bônus para os 10% melhores da sua empresa, pega os 10% top 
performance e fala: agora vocês vão ficar um mês com sua fa-
mília, um mês com seus amigos, vou te dar um prêmio” e ele: 
“até que é uma boa ideia”. Foi quando eu perguntei: “Se a em-
presa performar da mesma forma, sem os 10% melhores dentro 

miolo-comunicacaoevendasdealtoimpacto.indd   21 10/10/2016   11:42:55 PM



C O M U N I C A Ç Ã O  E  V E N D A S  D E  A L T O  I M P A C T O

2 2

da operação, o que você faz?”. Ele era português e mandou a se-
guinte resposta, com aquele sotaque português muito forte: “aí 
eu demito eles”. Naquele momento, eu falei “não, não, não faz 
sentido. Não ouvi isso. Aí você demite os 10% piores, e não de-
mite os 10% melhores”.

Nesse dia, eu voltei para casa muito deprimido e confuso, 
lembrando da história da música africana. Naquela noite, con-
versei com muitas pessoas de minha confiança e anunciei que no 
dia seguinte estaria pedindo demissão da minha empresa. Todos 
diziam a mesma coisa, que eu era maluco, louco e que não podia 
fazer isso. Eu perguntava porque não podia e a resposta era sem-
pre a mesma: “Você foi um dos fundadores da empresa. Como é 
que você pode pedir demissão da sua própria empresa?”. Eu res-
pondia, na minha cabeça – mesmo que não verbalizando - “ló-
gico que posso. Eu posso e vou”.

No dia seguinte, eu convoquei o conselho da empresa, for-
mado por mim, pelos outros dois sócios fundadores e por um 
executivo externo, no papel de conselheiro. Apresentei a minha 
carta de demissão e, mais uma vez, os mesmos argumentos sur-
giram nesse momento. Que eu era louco e que não podia fazer 
aquilo. Até que o executivo externo me puxou para o canto e 
falou “você é um cara criativo aqui, você é um cara que tem as 
ideias. Desenha uma ideia e apresenta para a gente, uma ideia 
que te dê tesão e te dê força”. E eu falei: “Exatamente isso que es-
tava procurando”.

Precisava procurar minha música, minha canção africa-
na, e eu encontrei a educação. Sempre acreditei muito na edu-
cação. Quis assumir nossa área de treinamentos, que era uma 
área muito pequena na época, e transformar em uma Escola de 
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Negócios. Quando apresentei essa ideia, muitos foram descren-
tes. Mas, graças a muito trabalho, em dois anos, já éramos a se-
gunda maior Escola de Negócios independente do país e eu es-
tava fazendo o que eu acreditava, o que eu mais gostava.

Dessa história, ficam duas lições para a vida. A primeira é 
que, quando você tem certeza de alguma coisa, provavelmen-
te você vai seguir um caminho completamente oposto. A outra 
é que, no dia em que você encontrar a sua música, você vai en-
contrar um caminho que você acredita e isso vai abrir a porta no 
momento mais produtivo da sua vida. É essa a minha história.”

Terminada a minha história, eu pergunto a vocês: Existe al-
gum padrão entre a minha história e a história narrada por Steve 
Jobs? São duas histórias com altos e baixos, mas será que nós 
dois utilizamos a mesma técnica?

A resposta é sim. A primeira técnica que abordaremos é a 
que considero mais eficiente para a construção de um discur-
so extremamente impactante para os expectadores. Ela surgiu 
com Joseph Campbell na década de 1940 e, apesar de ser relati-
vamente antiga, é muito eficiente.

Este autor analisou histórias de narrativas extremamente 
impactantes, como as histórias do Buda, de Moisés e de Jesus 
Cristo. Ao estudar histórias relatadas tanto em livros religiosos 
quanto em livros de crônicas narrativas da Grécia e do Egito, 
identificou que obedeciam um padrão. É esse padrão que es-
tudaremos neste capítulo. Chamado inicialmente de monomi-
to, essa técnica é atualmente conhecida como Jornada do Herói.

Após ser construída com base em literatura antiga, foi adap-
tada e transformada em um manual de roteiro de Hollywood 
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pelo roteirista Christopher Vogler. Além de seu trabalho in-
fluenciar diversos filmes da Disney, grande parte dos filmes atu-
ais de Hollywood fazem uso dessa técnica. Eu sempre brinco 
que, depois que você a aprende, você enxerga o cinema com ou-
tros olhos. Foi o que aconteceu comigo. Sempre fui apaixona-
do por cinema, mas toda vez que vou assistir a um filme, a me-
nos que seja um filme alternativo que não a empregue, o filme se 
torna óbvio e fico tentando adivinhar qual será o próximo pas-
so do enredo.

Figura 1. Os 12 passos da Jornada do Herói

Fonte: Elaborada pelo autor.

A imagem acima refere-se a esta técnica baseada em 12 
passos. Seria possível definir conceitualmente cada um desses 
passos. Isso deixaria o livro extremamente teórico e a função 
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função é ser prático. É permitir que você aplique essas ferramen-
tas no momento seguinte em que você aprende. Por isso, como a 
Jornada do Herói é muito utilizada nos roteiros de Hollywood, 
irei explicar cada um dos 12 passos a luz de um filme muito co-
nhecido, que acredito que todos já assistiram: Harry Potter e a 
Pedra Filosofal.

Considero a JK Rowling uma escritora extremamente criati-
va no que diz respeito a criação do mundo fantástico, das perso-
nagens, dos cenários e das tramas de Harrry Potter. No entanto, 
vocês irão se surpreender ao ver que como ela foi extremamen-
te tradicional e conservadora na hora de aplicar a técnica da 
Jornada do Herói e do monomito, usando termos até óbvios 
para relatar essa jornada.

Vamos ilustrar passo a passo dessa jornada:
Passo 1. Mundo comum. Harry é um garoto comum, que 

mora em um porão debaixo da escada. Nenhuma criança gos-
ta do seu próprio quarto, Harry também não gosta. Ele convi-
ve com o seu primo e tios problemáticos. Qual adolescente acha 
que sua família não é problemática?

Passo 2. O chamado. É quando o protagonista recebe real-
mente um chamado para ir para um mundo diferente do que 
ele hoje em dia opera. O chamado no Harry Potter ocorre na 
forma de uma carta, convidando-o para entrar para a Escola de 
Hogwarts. Só faltou estar escrito lá na carta: O chamado.

Passo 3. A recusa. Em seguida, tem que existir uma recusa. 
A recusa no Harry Potter vem exatamente como um “não” do 
tio dele, que o impede de ir para Hogwarts.

Passo 4. O mentor. A próxima etapa é a qual o mentor aju-
da o protagonista a resolver o problema da recusa. Quando você 
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imagina um mentor, geralmente surge em sua mente a figura de 
um ser alto e barbudo. Exatamente como Hagrid, seu mentor, 
que o “escolta” até Hogwarts.

Passo 5. A travessia. Nesta etapa, Harry atravessa para o 
mundo mágico dos bruxos. É interessante ver como o mundo 
mágico criado pela autora permite que haja de fato uma traves-
sia. Para chegar até Hogwarts, ele precisa atravessar uma pare-
de para ir para a plataforma pegar um trem mágico. Tudo isso é 
relacionado a travessia.

Passo 6. Testes, aliados e inimigos. Assim que ele faz a traves-
sia, devem ser apresentados os testes, os aliados e os inimigos. 
Quando ele entra no mundo mágico, a JK Rowling apresenta um 
pacote. Harry conhece seus aliados, Rony e Hermione, conhece 
o seu inimigo, Malfoy, e também fica sabendo do teste que en-
frentará, que consiste em encontrar a Pedra Filosofal.

Passo 7. Aproximação do objetivo primário. Na trama, este 
objetivo é achar a Pedra Filosofal. Ele está se aproximando des-
se objetivo quando atravessa a sala de chaves, passa pelo ca-
chorro Fofo, vence o xadrez de bruxos e finalmente encontra o 
Professor Quirrell e o Voldemort.

Passo 8. Provação suprema. Apesar de ser um bruxo muito 
jovem, o Harry enfrenta Quirrell com uma proteção que havia 
sido imposta por sua falecida mãe.

Passo 9. Recompensa. Harry encontra a Pedra Filosofal e 
derrota Quirrell. Voldemort, enfraquecido, precisa se escon-
der novamente.

Passo 10. Retorno. Ele tem um retorno, no qual se recupera 
em Hogwarts dessa batalha e prepara-se aos poucos para retor-
nar ao mundo dos trouxas.
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Passo 11. Depuração. É uma necessidade de uma trama se-
cundária que continua transformando o herói paralelamente. 
Nesse caso, Harry e seus amigos, pelos seus últimos feitos em 
auxílio à Hogwarts, somam pontos à casa Grifinória e vencem a 
disputa entre as casas.

Passo 12. A volta com elixir. Harry finalmente retorna para 
a casa de seus tios, no mundo dos trouxas, transformado, como 
um ser mais confiante, um bruxo feliz e ansioso para o próximo 
ano na escola de Hogwarts.

De forma a ilustrar como todos os filmes podem ser iguais, 
vamos comparar Harry Potter e a Pedra Filosofal com outra 
produção cinematográfica de sucesso: Star Wars – Episódio IV: 
Uma Nova Esperança. Como não iremos nos prolongar por 
muito mais tempo nessa técnica, os dois roteiros estão bem re-
sumidos, de forma que não necessariamente vamos passar por 
todas as 12 etapas.

Tabela 1. Comparação entre Harry Potter e A 
Pedra Filosofal e Star Wars – Episódio IV

HARRY POTTER E A 

PEDRA FILOSOFAL
STAR WARS – EPISÓDIO IV

Harry Potter é um órfão 
que vive com seus tios nos 
cantos remotos de Surrey

Luke Skywalker é um órfão 
que vive com seus tios nos 

cantos remotos de Tatooine

Ele é resgatado de trouxas 
pelo sábio barbudo Hagrid 
que na verdade é um bruxo

Ele é resgatado de alienígenas 
pelo sábio barbudo Ben Kenobi 

que na verdade é um Jedi

Hagrid revela a Harry que seu pai 
também era um bruxo e o melhor 

piloto de quadribol que já tinha visto

Ben Kenobi revela a Luke que seu 
pai também era um jedi e o melhor 

piloto de caça que já tinha visto
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HARRY POTTER E A 

PEDRA FILOSOFAL
STAR WARS – EPISÓDIO IV

Harry é instruído no uso de varinha 
e ele treina para se tornar um bruxo

Luke é instruído no uso de 
sabre de luz e ele treina 
para se tornar um jedi

Harry tem muitas aventuras ao 
redor de Hogwarts e conhece 

novos amigos Rony e Hermione

Luke tem muitas aventuras 
ao redor da galáxia e conhece 

novos amigos Hans e Leia

Harry se distingue como apanhador 

na partida de quadribol, pegando o 

pomo de ouro que assegura a vitória 
da Grifinória contra Sonserina

Luke se distingue como piloto 

na batalha da Estrela da Morte, 
marcando o golpe direto que 

assegura a vitória dos rebeldes 
contra as forças do mal

Harry também vê a ameaça de Lord 

Voldemort, que matou seus pais

Luke também vê a ameaça de 
Darth Vader, que matou seus tios

Ao final, Harry e seus amigos 
ganham a Taça das Casas

Ao final, Luke e seus amigos 
recebem medalhas

Fonte: Elaborada pelo autor.

Peço atenção a um fato que considero genial: cada vez que 
um novo filme utiliza essa técnica, as pessoas estão mais acostu-
madas com esse padrão. Sentem-se mais familiarizadas, mesmo 
que intuitivamente. O público já está acostumado a emocionar-
-se cada vez que alguém conta uma história utilizando-a. A téc-
nica da Jornada do Herói, que já nasceu poderosa, torna-se – en-
tretanto – mais e mais poderosa a cada dia.

Voltando ao discurso de Steve Jobs, seria possível traçar um 
paralelo entre ele e a história do primeiro filme de Harry Potter? 
A partir de agora, vamos olhar novamente com cuidado os nos-
sos 12 passos para identificar se e como o discurso de Steve Jobs 
se enquadra neles.

O discurso de Steve começou no mundo comum. Família 
adotada, pressões dos pais de todas as formas. Basicamente um 
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mundo como o de todos nós. Até que ele recebe um chamado. 
Qual é o chamado de Steve Jobs? Ir a universidade. O chama-
do foi feito por seus pais, mas foi logo seguido por uma recusa.

Em seu caso, não foi uma recusa externa. A recusa partiu 
dele mesmo no sentido de que aquela realidade não era para 
ele. Para ajudá-lo a superar essa recusa, ele encontra a figura de 
um mentor: o cartaz do curso de caligrafia. Olha que incrível: 
o cartaz fez ele atravessar – a travessia, o item 5 – para encon-
trar um mundo fantástico. Nesse mundo, ele começou a enten-
der sobre design, serifa das letras e fundou a sua própria empre-
sa de tecnologia.

Após mencionar a fundação de sua própria empresa, ele cita 
seus aliados, os sócios, e seus inimigos, ao dar uma alfineta em 
Bill Gates. Também deixa claro qual é o seu teste: desenvolver o 
Macintosh. Quem conhece a sua história sabe que seu o objeti-
vo consistia em criar esse computador pessoal, que tivesse uma 
usabilidade fantástica.

Depois de aproximar-se desse objetivo, recebe a provação 
suprema. Em seu caso, foi ser demitido da própria empresa que 
fundou. O mais incrível é que, nesse momento, ele ganha uma 
recompensa. Ele diz que, apesar da demissão, foi a época mais 
produtiva e mais brilhante da carreira dele. Isto veio a permitir 
que ele tivesse mais tarde um retorno ao Vale do Silício, um re-
torno a Apple. Desta forma, ele encontra-se transformado como 
profissional.

Entretanto, existe uma crítica muito forte a carreira de Steve 
Jobs por ser um profissional muito duro, arrogante e enérgico. 
Ele sabia disso no momento em que construiu esse discurso. Por 
isso, precisava ao longo da sua Jornada do Herói transformar-se 
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não apenas como profissional, mas também como pessoa. Para 
tanto, ele faz uso da depuração, citando a questão do câncer a 
seu favor e transformando-se em uma pessoa melhor. Ou seja, 
ao longo da Jornada do Herói, ocorre uma transformação pro-
fissional e pessoal.

Olha que contagiante: ele usou as mesmas 12 etapas da 
Jornada do Herói. Com certeza essa técnica fantástica, que fun-
ciona como uma profecia autorrealizável, foi empregada de for-
ma consciente. É uma técnica que se retroalimenta, tornando-
-se cada dia melhor e mais poderosa.

A Jornada do Herói funciona. Por isso, deixo o espaço a se-
guir dedicado para você redesenhar a sua história, o seu dis-
curso. Este é o desafio deste primeiro capítulo. Todos temos 
uma Jornada do Herói. Todos temos diversas jornadas ao 
longo da nossa vida. Por que que nós precisamos escrever a 
Jornada do Herói?

Por alguns motivos. Em primeiro lugar, todo orador, todo 
negociador e todo vendedor precisará contar a sua própria his-
tória alguma vez na vida. Em segundo lugar, produtos e ser-
viços valorizados hoje em dia possuem o próprio storytelling. 
Olhem exemplos do dia a dia de produtos como o Gelato Dilleto 
e os Sucos do Bem. No caso dos Sucos do Bem, que é um exem-
plo maravilhoso, não apenas os seus fundadores possuem uma 
Jornada do Herói, como também a marca da empresa. Até a pró-
pria laranja, que é espremida para virar o suco, tem a sua pró-
pria Jornada do Herói.

Hoje em dia, os produtos e serviços que se destacam têm a 
sua própria Jornada do Herói. É por isso que é tão importan-
te saber como utilizar essa técnica. Antes de aplicá-la em um 
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produto ou um serviço, é necessário ter aplicado previamente 
em si mesmo. Por isso, a melhor forma de começar é construir 
a sua própria jornada.

A primeira grande lei estudada ao longo deste capítulo foi a 
de Steve como gosto de chamar ou Lei do Mito, a Lei do Herói 
como você pode encontrar na literatura tradicional. Saiba cons-
truir comunicações e realizar vendas com base na Jornada do 
Herói, seja do seu produto, serviço, empresa ou até mesmo da 
mensagem que você deseja transmitir. Essa ferramenta que trei-
namos é poderosíssima e, somada as outras leis, irão transfor-
má-lo em um orador e um vendedor sem igual.
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