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serão debatidos em fórum
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transformações no mercado
publicitário e de entretenimento
diante do cenário de multiplicação das plataformas de mídia, será realizado o 1° Fórum
"Transmídia - A Nova Onda da
Comunicação", no próximo dia
10, na ESPM, em São Paulo.
O evento vai debater, entre
outros assuntos, os principais
desafios das agências e produtoras para a criação de peças publicitárias, como: as narrativas
deverão agora ser não-lineares,
os direitos autorais estão em xeque, as métricas estão ficando
impossíveis de serem contextualizadas e os produtores estão
criando seus próprios mundos
de histórias.
Segundo Fernanda Nogueira,
organizadora geral e responsável
pela curadoria do fórum, o objetivo é discutir, nesse momento
de transição, novas formas de se
comunicar com a audiência cada
vez mais conectada, ativa e exigente. Para trazer esse contexto
à tona, o fórum terá a participação de profissionais do mercado, com palestras e debates. De
acordo com a organização, da PS
Carneiro, o evento é dirigido a
publicitários, produtores, roteiristas, distribuidores e profissionais envolvidos com o mercado
de comunicação e tecnologia.
Na palestra inaugural "Será
que estamos na #EraTransmídia?", está confirmada a participação, como palestrantes, de Gil
Giardelli (Gaia Creative/ESPM),
Rodrigo Arnaut (coordenador
#EraTransmídia) e Fernanda
Nogueira
(vice-coordenadora
#EraTransmídia/Prosa Interativa). Na sequência, vem o tema
"Desafio da comunicação neste

uc

om o objetivo de discutir as

novo contexto Transmídia", com
Sérgio Lopes (Conteúdos Diversos). A Animação no Brasil também será abordada, dentro do
contexto de "Como utilizamos
os desenhos animados na Transmídia". A palestrante é Silvia
Prado (Cinema Animadores).
Também
será
apresentado o tema "Como desenvolver
projetos Transmídia? A agência Transmídia x A produtora Transmídia", com Marcelo
Douek (Lukso Story & Strategy),
Victor Lemos (Trator Filmes),

Daniel Santander (Fábrica Comunicação). Além das palestras,
será feito um debate com o tema "A Transmídia no contexto
de mídias tradicionais x novas
mídias", com Giuliano Chiaradia
(TV Globo), Adalberto Viviani
(Concept), Antônio Guerreiro
(R7.com). A moderação é de Pedro Tourinho (New Content). O
especialista Jeff Gomez (Starlight Runner, Nova York), participa do evento por meio de vídeo-conferência sobre o "Futuro
da Transmídia".

Fonte: Propmark, São Paulo, 5 dez. 2011, p. 33.

