
E-mail para contato: stephaniecristhyne@gmail.com IES: ESTÁCIO BRASÍLIA

Autor(es) Stephanie Cristhyne Araujo da Silva Taveira

Palavra(s) Chave(s): Storytelling. Narrativa transmídia. Storytelling digital. Fidelização de clientes. Internet.

Título: O USO DO STORYTELLING DIGITAL PARA FIDELIZAR E ATRAIR CLIENTES EM EMPRESAS DE TECNOLOGIA

Curso: Comunicação Social

Comunicação e Artes

RESUMO

Este artigo mostra a importância do uso do storytelling digital para fidelizar e atrair clientes em empresas do setor tecnológico. Com o surgimento 
das novas tecnologias, o cenário se tornou mais competitivo e cheio de oportunidades. Os consumidores se tornaram ativos e conscientes de suas 
compras, inclusive, utilizando o meio digital para a tomada de decisões. Por isso, as organizações se reinventaram e muitas delas assumiram uma 
postura diferenciada para acompanhar seus concorrentes e consumidores na internet. Porém, há aquelas que ainda não estão inseridas neste 
ambiente, e assim, tem uma dificuldade maior em acompanhar as tendências e até mesmo, são obrigadas a fechar suas portas, visto que surgem 
cada vez mais ferramentas na internet, bem como concorrentes que souberam se adaptar à sociedade em rede. Mas, antes de todas essas 
tecnologias, o homem pré-histórico já utilizava técnicas para transmitir seus hábitos e costumes para as futuras gerações, uma delas é o 
storytelling ou a arte de contar histórias. Storytelling significa contar uma história de modo estratégico, a fim de atingir um objetivo. Essa técnica 
é utilizada em grandes empresas para transmitir ao público sua missão, aquilo que ela foi criada para fazer. Por meio dela, empresas de vários 
ramos conquistam clientes através do ambiente digital, fidelizando-os e atraindo pessoas novas para o negócio. Com base na dificuldade de 
algumas empresas em implementar soluções tecnológicas em seu ambiente de produção, principalmente, as de pequeno porte que sofrem uma 
espécie de exclusão digital, mostra-se por meio da pesquisa bibliográfica, o panorama do mercado tecnológico das empresas no Brasil e a 
importância do storytelling alinhado as mídias sociais e demais plataformas digitais. Além disso, ao realizar o estudo de algumas empresas 
famosas e da empresa em que será feita a aplicação da técnica, propõe-se a criação de um planejamento de storytelling digital para ajudá-la a 
manter e atrair clientes. As técnicas apresentadas deste conceito sugerem a criação de um roteiro e de uma narrativa transmídia, baseada em 
conceitos como estrutura da narrativa, personagens, storyworld, audiência e ferramentas como mídias sociais e vídeo que serão utilizadas para 
aplicação do storytelling. O objetivo principal deste artigo é mostrar a importância da técnica para as empresas do setor, bem como sugerir 
estratégias para os gestores de conteúdo através da habilidade de contar histórias, que as auxiliará a atingir seus consumidores em um mundo 
globalizado.
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