


A Flag é um centro de formação  

especializado em Design, 

Criatividade e Comunicação.



A pandemia mudou o negócio.  

Não no propósito, mas no formato.



(formação à distância, online e síncrona)  

ganhou preponderância e, pela primeira vez, 

alunos de diferentes geografias.

O LIVE TRAINING 



O investimento foi feito e, com o previsível  

retorno ao formato presencial, a Flag continua  

a ver importância estratégica no Live Training.



não quis voltar ao presencial quando teve hipótese.
E quem experimentou,

“Em Setembro, retomámos a possibilidade de assistir presencialmente às formações nos nossos  
 centros de formação. Apenas 21% dos formandos aderiu, optando os restantes pela continuidade  

 do Live Training.” — Gabriel Augusto, Diretor-Geral Flag



Precisamos de sensibilizar jovens e adultos  

para as vantagens do Live Training  

e quebrar os preconceitos de quem não experimentou.



Um público que consome cada  

vez mais conteúdos vídeo online.  

Algo que precisa da mesma qualidade  

de internet que a formação remota.



Então, vamos reinventar a plataforma  

que usamos na formação, e da qual somos parceiros,  

para lhes mostrar todo o potencial do Live Training.



É que, além de um conceito, precisamos  

de uma ideia que envolva as pessoas na plataforma  

tal como elas já veem um conteúdo online.

Twitch 

Netflix 

HBO 

Disney + 

Amazon Prime 

YouTube 



A P R E S E N T A :





pensado para o Microsoft Teams.

A Vida em Curso é um

branded content inédito no mundo



Para o criar, aproveitámos todas  

as funcionalidades que o programa  

nos dá e de que dispomos em formação:

• Câmara  

• Microfone  

• Salas Privadas 

• Cenários Personalizáveis 

• Chat Geral e Privado 

• Partilha de Ecrã 

• Reações  

• Gravação 

• Levantar a mão  

• Leitura Imersiva 

• Quadro Branco



Como uma série, A Vida em Curso  

terá dias e horas específicos  

de lançamento.

6 episódios de 15 min.

As nossas vidas continuam em curso. Para demonstrar que a formação à distância 
não é um filme, lançámos a primeira série interativa live na plataforma usada pelos 
nossos formadores e alunos. Não percas os episódios de #AVidaEmCurso todas as 
terças, num computador muito perto de ti: teams.flag/avidaemcurso

Post Facebook



Através da gravação, os episódios 

transmitidos estarão também 

disponíveis nos canais da marca.

O Teams suporta  

reuniões até 300 pessoas.



As vantagens do Live Training mencionadas  

por ex-alunos da Flag irão gerar data-driven scripts.

Episódios e diálogos inspirados  

em factos reais... e digitais.



Uma narrativa dos tempos que vivemos  

e dos diferentes targets que temos.

• Uma mãe que é formadora  

• Um pai que se reinventa com um novo curso  

• Um filho que lida com escolhas e mercado de trabalho.



O guião  

é interpretado  

ao vivo  

pelos atores  

presentes  

na call.



As diferentes 

funcionalidades 

do Teams 

ajudam em  

cada situação.



O narrador fala 

com o público  

no chat para 

que interaja 

com a história 

e personagens.



E em todos  

os episódios  

faremos um 

call-to-action 

para comunicar 

oportunidades 

Live Training 

da Flag.



A comunicação da série será 

simultaneamente um reforço  

ao modelo Live Training.

Post LinkedIn

Para demonstrar que o Live Training não é um filme, lançámos a primeira série 
interativa live com episódios transmitidos no Microsoft Teams. #AVidaEmCurso 
pode ser visto e experimentado todas as terças, às 19h, numa plataforma muito 
perto de si: teams.flag/avidaemcurso



Incluindo a nossa base  

de dados com 60 mil pessoas.

Newsletter



E também segmentação  

para locais geográficos 

estratégicos.  

Story







Com o conceito e ideia criados,  

todos vão poder ver uma série de razões  

para considerar o Live Training.  

Literalmente.




