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RESUMO
A sociedade de consumo de conteúdo em que vivemos mudou,
ao longo dos últimos anos, o paradigma de comunicação de
pessoas e marcas.
Surgem novas tendências que resultam em novos desafios na
forma como as pessoas e marcas comunicam entre si.
As pessoas procuram nas marcas temáticas e conteúdos que
façam o paralelismo com as suas histórias de vida, histórias
de natureza social e as marcas são obrigadas a criarem e
humanizar o seu story world, promovendo no seu público uma
experiência mais impactante.
Neste contexto nasce a estratégia de narrativa transmedia
adotada ao processo de comunicação da marca, procurando
trabalhar uma mensagem de marca com base em valores e
traços humanos, tirando partido dos meios e plataformas
(offline e digitais online), de acordo com as características
intrínsecas a cada um.
PROGRAMA
• O conceito e estratégia de Storytelling e Transmedia (TS);
• Como usar a estratégia de Storytelling e Transmedia na
comunicação de marcas – branded Content:
• Elementos para a construção de uma narrativa: tema;
personagens; mundo narrativo; estrutura narrativa;
• Apresentação de casos práticos.
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