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RESUMO 

 

O presente artigo tem como intuito colaborar para a discussão do conhecimento teórico 

sobre a proposta transmídia. Por meio de revisão bibliográfica, busca-se fomentar tal 

discussão a partir de conceitos e possibilidades de aplicação. Pretende-se também divulgar e 

disseminar a proposta transmídia, que tem como fim produzir uma nova experiência 

comunicacional, fazendo uso de conteúdos específicos para cada mídia, mas com produções 

que possam se complementar e produzir um entendimento mais amplo da informação. A 

pesquisa bibliográfica adotada pelas autoras faz parte do desenvolvimento de trabalho de 

conclusão do curso de Comunicação Social: habilitação em Jornalismo da Universidade 

Federal de Uberlândia. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: transmídia; convergência; conceituação  

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Este artigo apresenta uma reflexão teórica sobre a proposta transmídia, destacando a 

importância do tema para a área da comunicação, bem como suas peculiaridades. O intuito 

é esclarecer o conceito e suas aplicações, para colaborar acadêmica e mercadologicamente 

na construção de posteriores produções focadas nessa proposta. O trabalho é fruto de 

revisões bibliográficas das autoras para o desenvolvimento de suas monografias no curso de 

Comunicação Social: habilitação em Jornalismo da Universidade Federal de Uberlândia.  

A ideia para o desenvolvimento deste trabalho surgiu devido à pouca divulgação das 

produções na área e também no sentido de colaborar para o debate, à medida que essa 

proposta comunicacional apresenta número limitado de produções teóricas e conceituais. 
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Acredita-se que o esclarecimento do conceito possibilitará maior disseminação da proposta, 

já que o tema é inovador e pode ser aplicado aos mais diferentes projetos comunicacionais, 

seja naqueles focados em informação, seja nos que se dedicam ao entretenimento. 

 

ESCLARECENDO O CONCEITO TRANSMÍDIA 

 

É quase impossível falar da sociedade atual sem posicioná-la diante do uso da 

internet. As transformações proporcionadas pelo contato com essa rede digital moldaram 

comportamentos profissionais e pessoais. Desde a criação das primeiras formas de interação 

digital, como o ICQ
5
, muito se evoluiu. Atualmente, vive-se em um mundo que se 

comunica a todo instante pelas mídias sociais, por e-mail, com pessoas conectadas 

praticamente 24 horas por dia: no trabalho, em casa, por dispositivos móveis, usufruindo de 

todas as ferramentas e comodidades oferecidas pelo mundo cibernético. 

Se a internet e os recursos proporcionados e desenvolvidos por e para ela são 

utilizados pela sociedade de modo geral, o mercado empresarial, os veículos de 

comunicação e a indústria do entretenimento também enxergaram na rede mundial de 

computadores um novo lócus para expansão. Em seu desenvolvimento ao longo dos anos, 

percebeu-se que as antigas formas de interação e negócios não bastavam. Necessitava-se de 

alternativas, já que se exigiam linguagens e conteúdos específicos.  

Diante disso, a convergência das mídias também passou a ser uma prática 

importante, no intuito de integrá-las para conquistar o público que agora não mais se 

informa ou se diverte somente com uma mídia, mas consome várias ao mesmo tempo. 

Henry Jenkins define esse novo panorama comunicacional, a partir do conceito de 

convergência das mídias, ao afirmar que: 

 

[...] ao fluxo de conteúdos através de múltiplas plataformas de mídia, à 

cooperação entre múltiplos mercados midiáticos e ao comportamento 

migratório dos públicos dos meios de comunicação, que vão a quase 

qualquer parte em buscas das experiências de entretenimento que desejam. 

Convergência é uma palavra que consegue definir transformações, 

tecnológicas, mercadológicas, culturais e sociais [...] (JENKINS, 2011, p. 

29). 

 

                                                 
5 Um dos primeiros softwares de mensagens instantâneas do mundo. Criado pela MIrabilis, empresa Israelense. Diz-se que 

a origem do nome ICQ é o um trocadilho com a frase "I seek you!". Disponível em: 

http://www.dicionarioinformal.com.br/icq/. 
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Com base nessa concepção, entende-se que os meios de comunicação estão cada vez 

mais convergentes. As múltiplas plataformas estão se unindo, mas, sobretudo, adequando-

se para atender as diferentes necessidades de cada uma delas. Com isso, surgiram as 

narrativas mediadas pós-internet, chamadas de “transmedia storytelling” ou, resumidamente 

e adaptadas para o português, narrativas transmídia. Elas romperam com as características 

clássicas da comunicação, em que um polo emissor enviava mensagens a um recebedor de 

modo linear. “O storytelling, nesse particular, passou a ser o trampolim necessário para essa 

comunicação em 360°, por ser um meio eficiente de confundir verdade e mentira, realidade 

e fantasia, ficção e factual” (DOMINGOS, 2008, p. 5). 

Os avanços tecnológicos e o advento das novas interações, proporcionadas pelo 

desenvolvimento das ferramentas digitais, têm possibilitado que novas estratégias de 

comunicação surjam. A transmídia é uma delas, e busca manter a comunicação com o 

público e valorizar os produtos de formas diferenciadas, utilizando o melhor das linguagens 

de cada mídia.  

Para aplicar essa estratégia, é necessária a estruturação de um projeto que contemple 

diversas ferramentas de comunicação, que contenham uma história envolvente, 

cronograma, previsões orçamentárias e de recursos humanos ou tecnológicos. Sobre isso, 

uma das definições mais pertinentes é a citada por Jeff Gomez:  

 

[...] narrativa transmídia é o termo que me sinto mais confortável em usar, 

porque você estabelece a noção de que está comunicando mensagens, 

conceitos, histórias de forma que cada plataforma diferente de mídia possa 

contribuir com algo novo para uma narrativa principal. Além disso, ela 

convida o público a participar de alguma forma ou em algum momento. 

Então, uma boa narrativa transmídia é aquela que se espalha por diferentes 

mídias, sendo que uma delas é a principal em que a maioria das pessoas 

vai acompanhar e se divertir, sem a necessidade de seguir o todo, mas 

quem o fizer terá uma experiência mais intensa (GOMEZ, 2010 apud 

GALO, 2010, s.p.). 

 

Lopes e Mungioli (2011, p. 250) relembram também que, para Jenkins (2008), a 

convergência das mídias vai além de somente uma mudança tecnológica. Ela altera as 

relações existentes entre indústrias, tecnologias, gêneros e audiências. Isso ocorre porque a 

convergência se trata de um processo e não de uma finalidade. Essa tendência possibilita 

que sejam percebidos os campos de tensões e transições pelos quais o entorno midiático 

passa.  
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A transmídia seria uma nova forma de construir e transmitir essa comunicação 

convergente, de maneira integrada e diferenciada. Ela não se restringe a uma mídia, nem 

reproduz o mesmo conteúdo em diferentes plataformas, pelo contrário, a mensagem ou 

informação é fragmentada com base nas possibilidades que cada meio oferece em termos de 

narrativa e mediação, sendo que cada um colabora para o entendimento completo do 

conteúdo, seja ele informacional ou de outra natureza. Portanto, identifica-se a transmídia 

 

[...] sempre que há o engajamento por determinado assunto, e é feita a 

distribuição de forma conectada entre as múltiplas plataformas de mídia, 

pode-se observar a transmídia em ação, seja de forma planejada ou por 

consequência das mídias espontâneas e atividades dos produtores durante 

a produção e distribuição de conteúdo (ARNAUT et al., 2011, p. 263). 

 

Scolari (2009, p. 589) atenta para a estratégia mais comum adotada pelas empresas 

de mídias tradicionais: a de transportar a mesma história para diferentes meios que têm 

linguagens específicas. Na transmedia storytelling a estratégia utilizada é diferenciada, pois 

se constrói no intuito de desenvolver uma narrativa específica para cada meio.  

Apesar de a nomenclatura ser razoavelmente nova, a abordagem transmídia é 

praticada há muitos anos. Isso se deve ao fato de o processo não estar restrito aos meios 

digitais. Um projeto transmídia pode agregar ações nas mídias tradicionais, como em 

jornais, revistas, na televisão, por meio de fotografias, livros e camisetas. Como afirma 

Gabriel (2012, p. 110), “[...] é o uso integrado das mídias, de forma que uma história ou 

mensagem ultrapasse os limites de um único meio”. 

Foi o gradual desenvolvimento da internet e de suas ferramentas que possibilitou o 

aumento do número de projetos transmídia. Gabriel (2012, p. 111) relembra um dos 

primeiros casos transmidiáticos ocorridos: a campanha da Victoria Secrets
6
 realizada em 

1999 durante a final do campeonato de futebol americano nos Estados Unidos, o Super 

Bowl. 

A campanha, veiculada no intervalo da grande final, anunciava que o desfile da nova 

coleção de lingeries seria lançado no site da empresa, após o final da partida. Resultado: 

boa parte dos telespectadores do Super Bowl migrou para o site ao final do jogo para 

conferir o desfile. Ou seja, a Victoria Secrets fez uso do evento de maior audiência na 

                                                 
6 Victoria's Secret (em português: "Segredos da Victoria"), é uma famosa grife de lingerie e produtos de beleza, fundada 

em 1977 por Roy Raymond e cuja matriz encontra-se localizada em Ohio, Estados Unidos.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_portuguesa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lingerie
http://pt.wikipedia.org/wiki/1977
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ohio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
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televisão mundial para que os telespectadores pudessem, depois, ter uma experiência 

amplificada com a marca, mediante visualização do desfile pela internet.  

 Essa transmediação, realizada na migração do público da TV para a internet, destaca 

uma importante característica de projetos nessa linha: o engajamento.  

 

 
Um produto transmídia se difere no sentido de visualizar inicialmente, um 

engajamento social – através de estratégia em multiplataformas de mídias, 

visando por seguinte à rentabilidade financeira. Segundo o Dicionário 

Aurélio, “engajar” é “empenhar- se em dada atividade ou empreendimento”. 

Promover o engajamento é transformar o cliente (ou público) em parte da 

história que está sendo contada, permitindo um real envolvimento das 

pessoas, direcionando os veículos de comunicação para a criação de um 

ambiente transmidiático (ARNAUT et al., 2011, p. 265).  

 

 No ambiente transmidiático o envolvimento do público é um dos fatores decisivos 

para que a proposta transmídia seja totalmente concluída. Lopes e Mungioli (2011, p. 245) 

atentam para o fato de que, durante a experiência com um produto transmídia, o 

envolvimento das pessoas torna-se progressivo diante do conteúdo. Scolari (2009) afirma 

que a produção das narrativas transmídia tem crescido devido a dois aspectos: o primeiro se 

justifica pelo aumento de novas mídias; o segundo deve-se ao surgimento de dispositivos de 

participação que possibilitam que os consumidores amplifiquem suas narrativas prediletas. 

É importante ressaltar, ainda, outro ponto diferencial da proposta transmídia no que 

diz respeito ao desenvolvimento das narrativas. Por se desenvolver em diversas mídias e 

necessitar de uma roteirização bem-estruturada, a interdisciplinaridade está fortemente 

presente, propiciada pela formação de equipes com diversos profissionais de diferentes 

áreas. Este detalhe faz com que cada profissional possa contribuir com suas melhores 

habilidades para a construção de um projeto transmídia.  

 

AS POSSIBILIDADES DE APLICAÇÕES DA PROPOSTA TRANSMÍDIA  

 

Para mostrar a diversidade que a proposta transmídia possui, será feita uma breve 

apresentação das temáticas a serem pesquisadas nos trabalhos de conclusão de curso das 

autoras do artigo. A partir da apresentação das temáticas escolhidas, é possível dimensionar 

melhor as aplicações. Os temas selecionados foram: o processo de transmediação do jogo 

pelo canal de TV a cabo SPORTV, o Cartola FC; a transmediação e o uso de simuladores 

pela empresa de cosméticos Avon. 
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O CASO CARTOLA FC 

O interesse em estudar o caso da transmediação no Fantasy Game
7
 Cartola Futebol 

Clube, ou Cartola FC, como é apresentado no site (Figura 1) e nos canais SporTV, surgiu 

diante da migração do público torcedor para as redes sociais mediadas pela internet. Além 

da facilidade de criar laços entre pessoas com interesses comuns, a forma de lidar com o 

conteúdo disponível na rede transformou o consumidor em um produtor de conteúdo. 

O público participa ao compartilhar suas experiências e também opinar sobre 

qualquer assunto e, com isso, os membros da mesma comunidade podem disseminar esses 

conteúdos para outros grupos, criando um ciclo constante e interminável. Além do jogo, das 

páginas nas mídias sociais e dos aplicativos para celular e tablets, vários usuários criaram 

páginas e conteúdos relacionados ao jogo, dando continuidade a um assunto em que se 

interessam, se engajam e compartilham. 

 

 

Figura 1: Página Inicial do Cartola FC 

Fonte: http://sportv.globo.com/site/cartola-fc/ 

 

 

É nesse sentido que surge a inquietação de estudar o caso do Cartola FC, jogo de 

futebol virtual baseado no Campeonato Brasileiro de futebol, criado em 2005 e mantido 

pelo canal de TV por assinatura SporTV e pelo Globoesporte.com. A questão norteadora da 

pesquisa citada refere-se a como se deu o processo de transmediação do jogo, que transita 

em várias plataformas midiáticas. Este estudo será feito durante o primeiro turno do 

Campeonato Brasileiro de 2012, de 19 de abril a 26 de agosto, mediante levantamento do 

                                                 
7
 Estilo de jogo no qual se montam times fictícios a partir de jogadores reais. O desempenho das equipes formadas é 

medido de acordo com o desempenho de cada atleta no jogo. As estatísticas dos atletas, nas partidas em que atuaram, são 

convertidas em pontos. O time que totalizar o maior número é o campeão. Os fantasy games permitem aos donos dos 

times operações de troca, compra e venda de jogadores, assim como no mercado futebolístico tradicional. 

http://sportv.globo.com/site/cartola-fc/
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processo de transmediação e monitoramento, seja de hashtags
8
em dias de jogo, seja da 

produção alternativa de conteúdo feita pela audiência do Cartola FC. 

A partir dessa nova configuração do universo virtual, em que é possível criar 

conteúdo e espalhá-lo pela rede de maneira rápida, pretende-se analisar de que modo tais 

práticas se delineiam na contemporaneidade, atravessada pela centralidade da cultura 

midiática, além de investigar como um mesmo assunto ou produto é consumido e 

retransmitido de diferentes maneiras por um público cercado por tecnologias. 

 

O CASO AVON 

A proposta transmídia também pode ser aplicada em outros segmentos, como o de 

moda e beleza. Como forma de analisar mais profundamente esses aspectos, foi selecionada 

para o trabalho a empresa de cosméticos Avon. A organização existe há 125 anos, com 

atuação no mercado mundial. De acordo com o site da empresa
9
, a receita anual chega a 

US$ 10 bilhões. A organização se faz presente em mais de 100 países e conta com cerca de 

6,5 milhões de revendedoras espalhadas pelo mundo.  Diante dessa conjuntura empresarial, 

o intuito da pesquisa mencionada é analisar como o projeto transmídia e os simuladores 

podem ser usados como estratégia de comunicação para gerar engajamento.  

A escolha foi feita devido a sua grande visibilidade e seu alcance mercadológico 

mundial, o que gera maior investimento em estratégias comunicacionais diferenciadas e 

específicas para cada meio. Entre elas, percebe-se a preocupação da empresa em estar 

inserida no ciberespaço, direcionando estratégias de comunicação específicas para a 

linguagem da internet.  

O cuidado de segmentar e individualizar tanto os sites quanto os conteúdos a serem 

divulgados nas mais diferentes mídias demonstra como a transmídia está presente nas 

produções da organização. A empresa é pioneira no país em desenvolver o primeiro 

aplicativo móvel de maquiagem gratuito do Brasil. Nele, a consumidora cria opções de 

maquiagem com fotos próprias, podendo compartilhar suas criações na galeria de fotos do 

site da empresa, bem como fazê-lo nas mídias sociais, gerando engajamento por parte do 

público e proporcionando uma nova experiência comunicacional. A proposta transmídia 

                                                 
8 Hashtag é a definição dada para um tópico/discussão que se deseja fazer ser indexado de forma explícita pelo Twitter, 

composta da palavra precedida pelo caractere cerquilha (#). In: http://pt.wikipedia.org/wiki/Hashtags 

 
9 Disponível em www.avon.com 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Caractere
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cerquilha
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hashtags
http://www.avon.com/
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ocorre com a disseminação das maquiagens e que podem também ser impressas pelas 

leitoras, demonstrando como o conteúdo se amplifica no processo de transmediação. 

Ainda nesse sentidno, não é somente por meio dos simuladores que a proposta 

transmídia pode ser aplicada. Na segunda quinzena de junho, a Avon fez uma reformulação 

de produtos e da linguagem visual de uma de suas linhas de maquiagem, a Avon Color 

Trend. Para divulgar as mudanças, a empresa se valeu de propagandas tradicionais 

veiculadas na televisão, criou o “Makeup room” (Figura 2), espécie de reality show 

exclusivo para que os internautas mandassem, pelas mídias sociais, sugestões de 

maquiagem para ser feitas pelas confinadas.  

 

 

Figura 2: Imagem do projeto Makeup room 

Fonte: Avon Color Trend 

 

Durante as nove horas de transmissão ao vivo via internet, o programa foi visto por 

395 mil internautas. Entre as produções, a empresa desenvolveu também uma ação na 

Avenida Paulista, em São Paulo, realizado na Casa das Rosas, intitulada “Colorindo a 

Monotonia”, no qual foram disponibilizados maquiadores, cabeleireiros e manicures 

gratuitamente para que as clientes pudessem experimentar os novos produtos. Tais ações 

evidenciam que a proposta transmídia já é efetivamente aplicada nesse segmento. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Diante da conjuntura atual, proveniente da convergência das mídias, e das reflexões 

teóricas realizadas a partir da pesquisa bibliográfica em desenvolvimento, percebe-se que a 

proposta transmídia se mostra como caminho viável para o desenvolvimento de novas 

linguagens comunicacionais. Outra grande vantagem dessa nova proposta é que ela pode 

fazer uso das mais diferentes mídias, para os mais diversos fins. E possui outro detalhe: a 

utilização das altas tecnologias, dos recursos da internet e de dispositivos móveis não exclui 

o uso de mídias tradicionais, destinando a cada mídia o devido valor e funções específicas 

no âmbito de cada projeto transmídia. 

 A vantagem do engajamento do público também deve ser destacada na produção 

transmidiática, pois, para que a mensagem ou história a ser contada obtenha sucesso, é 

necessário que o público se interesse ou se identifique de alguma forma. Ou seja, a estrutura 

de uma proposta transmídia pode ser arquitetada prevendo orçamentos e ações, mas a 

atuação e o engajamento do público são decisivos para que a mensagem seja aceita por ele. 

 A importância de conceituar transmídia leva a um entendimento maior da proposta, 

a partir do qual se podem desenvolver produções diversas adequando-se às características 

de projetos que tenham como essência a transmediação. Por ter sua expansão acontecendo 

neste momento, a transmídia pode ainda ser aplicada tanto para fins informacionais, quanto 

aqueles ligados ao entretenimento ou para fins educacionais e sociais, figurando como 

tendência em estratégia de comunicação a partir da ideia da convergência e do engajamento 

do público como diferenciais.  
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