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RESUMO

Esta dissertação analisou as estratégias dos conteúdos transmídia publicados nos sites das
telenovelas das 21h da Rede Globo, lançadas entre 2011 e 2013, após a criação do
Departamento Transmídia da emissora, a saber: Insensato Coração, Fina Estampa, Avenida
Brasil, Salve Jorge e Amor à Vida. Buscou-se destacar as mudanças e as regularidades nas
extensões produzidas para a seção Fique por Dentro e os modos como tais iniciativas
fomentaram a interação social online entre os internautas. Para embasar tal pesquisa,
realizamos uma revisão de literatura, em que analisamos os trabalhos desenvolvidos por
autores como Jenkins (2004) e pesquisadores da Rede Obitel Brasil, como Souza, Lessa e
Araújo (2013), Lopes et al (2013) e Baccega et al (2013). As categorizações usadas para a
classificação e análise das extensões, que constituíram parte do Projeto Transmídia das
telenovelas da Rede Globo, foram baseadas nas proposições de Fechine et al (2013). Em
nossa pesquisa, categorizamos 886 conteúdos e, em seguida, destacamos, a partir de
exemplos, como esses materiais foram aplicados nas categorias de Recuperação, Antecipação,
Remixagem, Contextual, Promocional, Diegético, Narrativo, Vivencial e Marca. Os
resultados mostram que, ao longo do tempo, houve uma série de mudanças nas estratégias de
conteúdos examinadas, com destaque para a flexibilização das fronteiras entre as categorias
de análise, a apropriação de práticas dos internautas, o vínculo com as características do
gênero telenovela e o fomento cada vez mais diversificado à interação social online.
Palavras-chave: ficção seriada televisiva, telenovela, transmidiação, convergência midiática,
interação social.
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ABSTRACT

This thesis analyzed the strategies of transmedia content posted on the websites of Rede
Globo's telenovelas of the 21:00 time, slot that premiered between 2011 and 2013,
namely: Insensato Coração, Fina Estampa, Avenida Brasil, Salve Jorge e Amor à Vida. We
sought to highlight the changes and regularities in the extensions produced for Fique por
Dentro´s section and the ways in which such initiatives have fostered online social interaction
among netizens. To support this research, we conducted a literature review and analyzed the
work done by authors such as Jenkins (2004) and researchers of Obitel Brazil, e.g. Souza,
Lessa, and Araújo (2013), Lopes and colleagues (2013), and Baccega and colleagues (2013).
The categorizations used for classification and analysis of the extensions, which were part of
Rede Globo's transmedia project for the telenovelas, were based on propositions of
Fechine and colleagues (2013). In our research, we categorized 886 contents and then
highlighted how these materials were applied to categories of Recovery, Anticipation,
Remixing, Contextual, Promotion, Diegetic, Narrative, Experiential and Brand. The results
show that, over the time, there has been many changes in the strategies of contents
examined, such as: the boundaries' loosening between the categories of analysis, the
appropriation of practices of Internet users, the link with the characteristics of the telenovela
genre, and the increasingly diverse ways of promoting online social interaction.
Key-words: television serial fiction, telenovela, transmediation, media convergence, social
interaction.
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INTRODUÇÃO
“Me serve, vadia”, “Toca pro inferno, motorista” e “Eu quero ver tu me chamar de
amendoim”, expressões célebres de Avenida Brasil, poderiam ter sido facilmente esquecidas
pelo público se não fossem pelo contexto que vivemos hoje, marcado pela convergência
midiática e pela cultura participativa. Símbolos das reconfigurações nos modos de fazer e
assistir televisão, as frases ganharam ampla repercussão nacional a partir das mídias sociais,
onde se proliferaram comentários e adaptações em torno das falas das personagens da novela.
Em um movimento mais vertical, a instância produtora não fez diferente: a Rede Globo
lançou conteúdos adicionais na web, fazendo referência às citações, estimulando o
envolvimento dos internautas com a trama. No seio desse cenário e como parte das discussões
tecidas no grupo de pesquisa do A-Tevê - Laboratório de Análise de Teleficção (UFBA),
nasceu o interesse em estudar as estratégias dos conteúdos que a Rede Globo produz para os
sites oficiais das telenovelas das 21h, tema sobre o qual discorreremos ao longo deste
trabalho.
As transformações nos modos de assistir à televisão têm sido analisadas
extensivamente pelo mercado e pelo universo acadêmico. Conectada à internet e pouco
aderente às grades de exibição operadas pelos canais de TV, uma parcela significativa do
público se insere em uma cultura participativa, marcada por diversos tipos de práticas
interacionais. Hoje, notamos um conjunto de pessoas que, tendo produtos televisivos como
um interesse em comum, aproveitam as novas mídias para compartilhar impressões, ler o que
outros pensam, conversar com pares, informar o que estão assistindo, participar de espaços de
convivências entre fãs e até mesmo conhecer um novo programa. Em face das rupturas e
continuidades com as formas tradicionais de assistir à televisão, o público se depara com a
possibilidade de escolher quando, onde e como consumir, interpretar e interagir com os
conteúdos (KIELING, 2011) – e com outras pessoas –, em torno de determinadas produções
televisivas.
Em paralelo às dinâmicas da recepção, de modo articulado, houve reorganizações no
eixo da lógica de produção, em diálogo com demandas e exigências do próprio público, mais
ávido por participar. As emissoras televisivas começaram a investir na convergência com as
novas mídias, incentivando que as pessoas usem a internet de forma simultânea e/ou
complementar à sua programação. Adotam-se, aqui, posturas diversas, como o
desenvolvimento de movimentos expansivos das narrativas, a exibição online de programas
ao vivo, a disponibilização de conteúdos informativos, a criação de espaços para opiniões,
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críticas e conversações entre os internautas, entre outras. Entre as iniciativas propostas,
encontram-se algumas ações online que, em maior ou menor grau, abrem oportunidades para
que o público interaja entre si, fomentando práticas de estar junto a partir das programações
televisivas.
Observamos que os processos de transmidiação dialogam com o cenário
contemporâneo da cultura midiática, particularmente das ficções seriadas televisivas, estando
associada às mudanças nas formas de produção e consumo do meio televisivo, em especial,
das telenovelas, nosso objeto de estudo. De acordo com as reflexões de Fechine et al (2013,
p.25) “tratamos a transmidiação como uma ação estratégica de comunicação oriunda de um
destinador-produtor geralmente identificado – mas não exclusivamente – à indústria
midiática”, que culmina na formação de um projeto de conteúdos pensados para outras
plataformas e concebidos a partir de estratégias diversas, ligadas a um planejamento macro da
emissora.
A partir desta concepção, podemos olhar os conteúdos transmídia online das
telenovelas, que dialogam com as particularidades que marcam a ambiência digital e os
modos de assistir à televisão que se inserem nela. Assumimos extensões transmídia enquanto
conteúdos derivados de um planejamento, que tendem a percorrer múltiplas plataformas
midiáticas, podendo assumir lógicas distintas, como as de propagação e expansão do texto
principal de uma obra (FECHINE et al, 2013). Neste contexto, entendemos como ‘extensões
transmídia online’ aqueles materiais que são disponibilizados na web e que podem estar
presentes em diferentes ambiências: sites, Facebook, blogs etc. Para fins de maior fluidez
deste trabalho, sempre que nos referirmos a ‘extensões’, ‘conteúdos’, ‘materiais’, ‘ações’ ou
‘iniciativas’ transmídia, estaremos nos referindo àquilo que é produzido e compartilhado pelas
equipes da Rede Globo nos sites oficiais das telenovelas.
As extensões transmídia mantêm uma relação estreita com práticas de interação social.
Ao pensar nos textos principais e nos conteúdos extras disponibilizados em torno de uma
obra, Jenkins (2009) afirma que há mais materiais disponíveis do que cada pessoa poderia,
por si só, apreender. Neste sentido, o autor defende a noção do consumo coletivo. “Nenhum
de nós pode saber tudo; cada um de nós sabe alguma coisa; e podemos juntar as peças, se
associarmos nossos recursos e unirmos nossas habilidades” (JENKINS, 2009, p.30). Neste
contexto, destaca-se como a telenovela se constitui como um gênero televisivo criado para
estimular a interação social. As características do gênero, como a retratação do cotidiano, o
formato seriado, o lugar regular na grade, a possibilidade de o público realizar atividades
paralelas na recepção, os temas apresentados e a abordagem do universo familiar/intimidade
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amorosa permitem que tais produções se incorporem ao dia a dia dos telespectadores. Nota-se,
assim, a presença de vários recursos que, direta ou indiretamente, incentivam que as pessoas
pensem e falem sobre as tramas que estão assistindo ou acompanhando – já que há uma vasta
gama de esforços comunicacionais que alimentam de informações mesmo aqueles que não
estão vendo os capítulos. A interação social em torno das telenovelas contribui para a
construção de comunidades interpretativas, formadas principalmente por fãs que se engajam −
e interagem entre si − em torno dessas obras. Conforme Andrade aponta, com base nas
reflexões de Katz e Liebes (1984),
[...] as conversas geradas pelos meios de comunicação de massa, e incluo
aqui tanto as telenovelas como as soap-operas, têm um papel crucial na
dinâmica social que constrói os significados. Lembro ainda que as respostas
do público, tão caras às pesquisas de opinião das emissoras que produzem as
telenovelas, se produzem, modificam e sedimentam nessas comunidades
interpretativas, através do repasse de informações e julgamentos que elas
respaldam, configurando o que chamamos de obra aberta, isto é, uma
estratégia de comunicabilidade que alimenta a polissemia do texto
(ANDRADE, 2002, p.17).

Embora estudos recentes tenham registrado o uso de sites de redes sociais como um
canal de comunicação entre telespectadores (BOYD, 2011; DOUGHTY; ROWLAND;
LAWSON, 2011; FERGUSON, 2012), julgamos que há pouca bibliografia sobre como a
reconfiguração dos modos de assistir à televisão estimula as práticas interacionais online e
vice-versa. Da mesma forma, as reflexões sobre os fenômenos transmídia são recentes e
desprovidas de consenso na academia, inclusive, sendo marcadas por constantes imprecisões
conceituais. Quando restringimos o olhar para as telenovelas brasileiras, verificamos uma
escassez de pesquisas que tratem, mais diretamente, das estratégias de conteúdo utilizadas nas
extensões transmídia, em especial, sobre aquelas que favorecem, direta ou indiretamente, a
interação entre o público em ambientes online. Enquanto isso, a Rede Globo segue se
posicionando como uma grande produtora de conteúdos trasmídia para as suas novelas, o que
destaca a necessidade de empreender um estudo que possa analisar as estratégias empregadas
neste percurso, principalmente nos últimos anos, após a criação do Departamento Transmídia
da emissora, em 2010.
Para preencher essas lacunas, partimos para tecer as nossas questões norteadoras. Uma
etapa fundamental para o desenvolvimento desta pesquisa foram os resultados do artigo
“Empresas produtoras, projetos transmídia e extensões ficcionais: notas para um panorama
brasileiro”, produzido por pesquisadores do A-Tevê, com coordenação da Profa. Dra. Maria
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Carmem Jacob de Souza, para o Obitel Brasil1, e publicado em Souza, Lessa e Araújo (2013).
A empreitada, que teceu um panorama sobre as linhas básicas que orientam os projetos
transmídia das séries ficcionais produzidas pelas redes de televisão no Brasil, revelou que o
desenvolvimento de extensões transmídia próprios da ambiência digital tende a ser uma nova
exigência do campo – o que exalta a importância de olhar para essas iniciativas, que tendem a
ir se diversificando e se aprimorando. Um dos resultados da pesquisa foi a clara percepção
que a Rede Globo é a emissora aberta que atualmente mais se sobressai no que tange às
experiências transmídia, usando estratégias diversas, mostrando, inclusive, a existência de
iniciativas que incentivam a participação dos internautas.
Além das conclusões levantadas por Souza, Lessa e Araújo (2013), outra contribuição
direta para esta pesquisa foi o próprio encontro do Obitel Brasil, realizado nos dias 6 e 7 de
novembro de 2013, quando houve a apresentação dos trabalhos desenvolvidos nos últimos
dois anos pelos grupos de pesquisas que participam da rede. No evento, destacamos a
participação dos profissionais da Rede Globo como fundamentais para uma melhor
compreensão das estratégias transmídia empregadas pela emissora, com ênfase para as
telenovelas, suprindo um pouco da lacuna que os pesquisadores desta área mantêm: a
dificuldade para ter acesso às posições e práticas adotadas pelos profissionais desta empresa.
Além disso, com o lançamento do livro Estratégias de Transmidiação na Ficção Televisiva
Brasileira (LOPES, 2013), resultado das pesquisas desenvolvidas pelos grupos, foi possível
ter acesso às discussões mais atualizadas, no momento da realização deste trabalho, entre os
pesquisadores que se dedicam ao estudo do tema no Brasil.
A expressividade das reconfigurações nos modos de assistir e fazer televisão, a
proeminência das interações sociais nestas práticas, a escassez de bibliografia específica e os
resultados das pesquisas empreendidas para o Obitel Brasil foram os principais fatores que
culminaram nos objetivos desta pesquisa. Neste cenário, buscamos compreender as estratégias
de conformação das extensões transmídia online que estão presentes nos sites das telenovelas
das 21h da Rede Globo, buscando analisar de que forma essas iniciativas estão sendo
construídas e como fomentam práticas de sociabilidade online entre os internautas. Para dar
conta dessas questões, recorremos inicialmente às telenovelas lançadas pela Rede Globo,
entre 2011 e 2013, abarcando o período que se estende do ano seguinte à criação do núcleo
transmídia da emissora até o ano de conclusão da presente pesquisa. Como forma de analisar
as produções feitas desde então, que permitem a análise mais precisa de nosso fenômeno,
1

Rede de Pesquisadores brasileiros que fazem parte do Observatório Ibero-Americano de Ficção Televisiva
(OBITEL).
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mapeamos todas as cinco telenovelas inéditas lançadas neste intervalo de tempo, no horário
das 21h. Selecionamos as extensões transmídia online divulgadas pelos sites oficiais das
seguintes obras: Insensato Coração2 (2011, 185 capítulos), de Gilberto Braga e Ricardo
Linhares; Fina Estampa3 (2011-2012, 185 capítulos), de Aguinaldo Silva; Avenida Brasil4
(2012, 179 capítulos), de João Emanuel Carneiro; Salve Jorge5 (2012-2013, 179 capítulos), de
Glória Perez; e Amor à Vida6 (2013-2014, 221 capítulos), de Walcyr Carrasco.
Escolhemos analisar telenovelas tendo em mente que o amplo leque de estudos norteamericanos sobre estratégias transmídia não se aplica integralmente à realidade brasileira.
Além das especificidades do nosso país, em que as emissoras e o público apresentam práticas,
posições e comportamentos potencialmente diferentes, há um fator crucial: os formatos
pensados pela literatura estadunidense são prioritariamente os seriados, que apresentam
características distintas da telenovela, formato de ficção seriada televisiva mais expoente no
Brasil. De acordo com Fechine e Figueirôa, “a incorporação de certas propriedades dos
universos transmídia no desenvolvimento de projetos multiplataformas para telenovelas é
determinada tanto pelas suas condições de produção e recepção quanto por convenções do
gênero” (2011, p.56). Pensar as estratégias transmídia a partir das especificidades do gênero
telenovela, permite-nos compreender melhor a realidade brasileira, bem como os desafios e
oportunidades que emergem das experiências que nascem deste contexto.
A decisão de analisar as telenovelas das 21h tem relação com o modo como a Rede
Globo, estrategicamente, divide as telenovelas em sua grade de programação. Hoje, a
emissora apresenta quatro faixas de horários, nas quais os capítulos são exibidos de segundafeira a sábado: 18h30, 19h30, 21h e 23h. Historicamente, as novelas das nove – antes
reservada à faixa das 20h – são aquelas de maior prestígio e que tendem a registrar maiores
investimentos financeiros, audiências e números de ações que gravitam em seu entorno (sejam
elas oficiais ou criadas espontaneamente pelo público). Acreditamos que as extensões
transmídia produzidas para essas novelas representam um privilegiado conjunto de estratégias
elaboradas pela emissora para atender ao seu carro-chefe na teledramaturgia. Além disso,
como buscamos tecer uma análise transversal, entendendo as regularidades e mudanças dos
conteúdos ao longo de cinco novelas das 21h, escolher uma mesma faixa de horário nos

2

Disponível em:<http://tvg.globo.com/novelas/insensato-coracao/index.html>. Acesso em: 20 de jan. 2014.
Disponível em:<http://tvg.globo.com/novelas/fina-estampa/index.html>. Acesso em: 20 de jan. 2014.
4
Disponível em:<http://tvg.globo.com/novelas/avenida-brasil/index.html>. Acesso em: 20 de jan. 2014.
5
Disponível em:<http://tvg.globo.com/novelas/salve-jorge/index.html>. Acesso em: 20 de jan. 2014.
6
Disponível em:<http://tvg.globo.com/novelas/amor-a-vida/index.html>. Acesso em: 20 de jan. 2014.
3
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permite aprofundar em um determinado contexto, reconhecendo as diferenças entre as
produções lançadas em distintos pontos de sua grade de programação.
Destacar a Rede Globo neste trabalho foi uma decisão estratégica. Ao olhar para essa
empresa, estamos observando os produtos da maior emissora aberta do país e terceira maior
comercial do mundo. Fazendo jus ao porte, a organização tem investido em extensões
transmídia, vinculadas a sua programação, inclusive, às telenovelas, mantendo um núcleo
específico para pensar e produzir esses materiais. Hoje, conforme destacado em pesquisas do
Obitel (LOPES et al, 2011; LOPES, 2013), trata-se da emissora brasileira que mais investe
em conteúdos para outras plataformas e, neste sentido, torna-se fundamental, para a
compreensão de um cenário brasileiro, o entendimento de como ela tem se colocado neste
campo. Demonstraremos, com atenção para as telenovelas, como a Rede Globo está buscando
sedimentar a sua posição ao mesmo tempo em que dialoga com um novo público, mais
participativo e exigente por novos conteúdos, e com o seu telespectador tradicional, seguindo
a lógica de manter uma aproximação com os mais diferentes espectadores.
Dos conteúdos transmídia lançados pela emissora, analisaremos as iniciativas
localizadas nos sites oficiais das telenovelas, que atuam complementando e aprofundando os
capítulos exibidos na televisão. Cada uma das ficções seriadas realizadas pela Rede Globo
mantém um site próprio, com avançado grau de padronização entre si −embora, por vezes, as
seções sejam nomeadas e distribuídas de modos distintos a depender da novela. Em linhas
gerais, observamos a presença das seguintes opções no menu: Capítulos (resumos e vídeos
dos capítulos), Personagens (listagem e descrições dos personagens), Por trás das câmeras
(informações sobre bastidores, como depoimentos da equipe), Estilo TV (informações sobre
as roupas, cabelos e maquiagens dos personagens/atores), Vídeos (vídeos de cenas da novela)
e Tudo sobre a novela (inclui conteúdos diversos, incluindo seções como Fale Conosco, Fique
por Dentro, Trilha Sonora, Loja, entre outras iniciativas pontuais, como blogs e outras páginas
ficcionais). Esses sites, que constituem a presença oficial das telenovelas na web, exercem um
importante papel no relacionamento com os internautas, especialmente na seção Fique por
Dentro, uma das mais ativas em frequência de publicações e responsável pela maior parte das
ações pensadas para a participação do público e fomento à interação social online.
De acordo com depoimentos de Alex Medeiros (Gerente de Formatos da área de
Desenvolvimento Artístico e Portfólio da Rede Globo) e de Gustavo Gontijo (Coordenador de
Desenvolvimento de Novos Formatos da emissora) publicados em Lopes (2013), “hoje em
dia, os conteúdos são pensados prioritariamente para veiculação nos sites das novelas.
Qualquer conteúdo que chegue às redes sociais é derivado desse conteúdo original das
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páginas oficiais dos programas” (p.349). Os sites oficiais atuam como um grande
centralizador das iniciativas transmídia que as telenovelas lançam na web, destacando mais
facilmente o planejamento estratégico que rege cada uma das telenovelas e seus conteúdos
pensados para a internet. Ao direcionarmos o nosso olhar somente para esses ambientes,
estaremos em atenção às especificidades desses espaços, o que traz maior coesão ao nosso
trabalho, uma vez que cada mídia apresenta particularidades que incidem diretamente nas
estratégias empregadas nas extensões transmídia.
Para atender a esses objetivos, mapeamos os materiais lançados na seção Fique por
Dentro7 dos sites oficiais8 do nosso corpus9. A coleta de dados ocorreu em dezembro de
201310. Cada extensão foi classificada e analisada a partir das categorizações propostas por
Fechine et al (2013), que, com base nas estratégias de Propagação e Expansão, propôs mais
subcategorias de conteúdos, conforme se verá no segundo capítulo.
O número de conteúdos analisados em cada site e os dados da categorização podem
ser conferidos no quadro a seguir. A lista que contempla cada uma dessas extensões
devidamente categorizadas pode ser acessada no site do grupo de pesquisa A-Tevê11. Ao final
deste trabalho, nos apêndices, encontram-se alguns excertos desse levantamento.

Estratégias

Insensato
Coração

Conteúdos

Ano: 2009
Reformatado
Propagação
Informativo
Textual
Expansão
Lúdica
TOTAL

Fina
Estampa

Avenida
Brasil

Salve
Jorge

Amor à
Vida

2010

2011

2012

2013

Antecipação

3

24

13

10

9

Recuperação

102

218

35

28

8

Remixagem

3

0

15

24

11

Contextual

5

6

40

23

3

Promocional

12

33

29

19

19

Extensão Diegética

3

4

8

3

4

Extensão Narrativa

0

0

1

8

0

Extensão de Marca

1

0

6

3

0

Extensão Vivencial

35

64

16

23

15

164

349

163

141

69

Total das 5
novelas
59
503
692

53
189
31

194
163
886

Quadro 1 - Categorização - Dados Quantitativos.

7

391

Esta é a seção do site mais dedicada a compartilhar conteúdos que se aproximam do interesse desta pesquisa,
direcionado para as estratégias de Propagação e Expansão das telenovelas na web.
8
Escolhemos o site oficial por ser um ambiente dotado de uma estratégia macro da emissora e, portanto, sujeito
a um controle e alinhamento mais amplos do que se espera dos conteúdos transmídia vinculados a cada
telenovela.
9
Destacamos que o enredo das telenovelas não foi privilegiado na análise desenvolvida neste trabalho, mas
recorremos a determinados pontos das tramas nos momentos em que foi necessário para compreendermos e
analisarmos as estratégias em questão.
10
O último capítulo de Amor à Vida foi exibido em 31 de janeiro de 2014, de modo que a coleta de seus dados
foi parcial (até 20 de dezembro de 2013).
11
Disponível em: <http://ateve.com.br/>. Acesso em 31 de jan. 2014.

77
112
22
9
10
153
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Na sequência, observamos cada uma dessas categorias, cujas extensões foram
descritas e suas aplicações identificadas, tarefa ancorada nos aparatos teóricos fornecidos
pelos primeiro e segundo capítulos deste trabalho. Em especial, privilegiamos estudar como
esses conteúdos abriram espaço para a participação do internauta, fomentando práticas de
sociabilidade online tendo a telenovela como tópico em comum. Com base nesse
levantamento, foi possível identificar como as estratégias de conteúdo estão se delineando ao
longo dos anos e o que está sendo fomentado para ser consumido e compartilhado com outras
pessoas na internet.
Nesta trajetória, encontramos alguns obstáculos, em torno dos quais propomos as
seguintes soluções ao longo da pesquisa:
a) Grande volume de dados analisados, já que as telenovelas são longas e exibidas em
um ritmo intenso. Optamos por tecer uma análise transversal entre as obras, destacando casos
de extensões transmídia online que representassem as estratégias e os conteúdos, conforme
categorizado por Fechine et al (2013);
b) Dificuldade para encontrar algumas extensões transmídia, que já não estão mais no
ar, embora o site descreva a existência delas − barreira existente com as telenovelas que já
acabaram. Decidimos manter a categorização dessas extensões, a partir das informações
colhidas no site, de modo a não comprometer a proporção encontrada entre as categorias.
c) Dificuldade para levantar informações extratextuais sobre os momentos em que
telenovelas antigas estavam sendo exibidas − por se tratar de tramas extensas e com muitos
núcleos/personagens, torna-se mais desafiador localizar o que estava ocorrendo em paralelo à
exibição dos capítulos e que, eventualmente, tenham tido impacto nas extensões transmídia
online. Restringimos a nossa análise, sempre que possível, às informações disponíveis apenas
nos sites oficiais da telenovela;
d) Dificuldade para analisar uma novela que está no ar – Amor à Vida –, uma vez que
as extensões estão sendo continuamente lançadas, e o retrato obtido nos capítulos iniciais
pode ser diferente daquele que se configurará ao final da trama. Tomamos o cuidado de
indicar que os dados são parciais e que, assim que possível, deverão ser atualizados;
e) A flexibilidade dos conteúdos examinados, que, por vezes, dialogam com mais de
uma categoria proposta por Fechine et al (2013). Para fins analíticos, optamos por classificar
cada extensão observada em apenas uma categoria de mesmo nível (por exemplo, uma
extensão de conteúdo informativo que for classificada como Contextual não poderá ser
classificada como Promocional). Selecionamos a classificação que se mostrou mais pertinente
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ao principal objetivo do conteúdo analisado, geralmente sinalizado pelo título ou pelo
parágrafo introdutório da iniciativa.
Com base nos resultados encontrados, foi possível não só testar a categorização
empregada na análise, como contribuir indicando as finalidades que estão sendo mais
adotadas, construindo um aparato analítico-descritivo mais próximo daquilo que,
continuamente, vem sendo produzido no entorno das telenovelas da Rede Globo – o que
convoca um esforço de atualização constante dos que estudam o tema. Além disso, o trabalho
recuperou alguns desafios dos pesquisadores que atuam com estratégias transmídia das
ficções seriadas brasileiras, contribuindo para pensar métodos alternativos de trabalho. Essas
tarefas, contudo, só foram possíveis a partir de reflexões que dialogam com prioritariamente
dois campos de estudos: Transmidiação e Interação Social. Acreditamos que o diálogo entre
tais perspectivas permitiu entender, de modo mais amplo, as categorias analíticas necessárias
para a construção desta pesquisa.
Nesta perspectiva, a articulação desses conceitos ocorreu ao longo dos dois primeiros
capítulos. No primeiro deles, abordamos a televisão enquanto uma forma cultural
(WILLIAMS, 1997), destacando as constantes mudanças pelas quais vem passando em suas
dimensões de produção, circulação e consumo, a partir da convergência midiática e cultura
participativa. Para tanto, recorremos às definições, características e aos debates sobre a
Transmidiação, direcionando o nosso olhar para os contextos que, ao longo dos anos, foram
condicionando as práticas e os efeitos que marcam os diferentes âmbitos da experiência
televisiva. Por fim, articulamos as noções de Interação Social, com evidência nas
especificidades obtidas nos ambientes digitais, e a de experiência com a televisão, destacando
os discursos, as práticas e as reorganizações que marcam este relacionamento.
No segundo capítulo, abordamos os modos como a Rede Globo vem lidando com os
desafios trazidos pelos diálogos com outras mídias, destacando as posições e práticas adotadas
pela emissora até chegar a criação de seu Departamento Transmídia. Em seguida, destacamos
os tipos de experiências transmídia favorecidos pelas telenovelas da Rede Globo, a partir do
levantamento das extensões transmídia dos sites oficiais das telenovelas das 18h, 19h e 23h,
lançadas a partir de 2011. Para tanto, destacamos as estratégias mais recorrentes e/ou exitosas
utilizadas. Ao final, descrevemos e detalhamos cada uma das categorias e subcategorias
propostas por Fechine et al (2013) para analisar as estratégias dos conteúdos empregados nas
extensões transmídia online das telenovelas da Rede Globo.
No terceiro e último capítulo, apresentamos os resultados encontrados. A análise se
dividiu em cada uma das categorias já mencionadas e desenvolvidas ao longo do trabalho.
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Com base nos resultados, dividimos as iniciativas de acordo com os modos como as
estratégias de conteúdo foram adotadas, examinando, na medida em que as extensões
demandaram, os vínculos com o enrendo e as formas de fomento à interação social online.
Nos resultados, indicamos como as extensões transmídia online analisadas têm privilegiado
aspectos como: a) a aproximação com as lógicas da internet e dos internautas, como a
incorporação de menções tecidas pelo público nas mídias sociais, o uso de hashtags e de
conteúdos cada vez mais imagéticos; b) o diálogo entre categorias, como Recuperação e
Remixagem, a partir da criação de ações que misturem as diferentes propostas; c) o vínculo
com o gênero telenovela, em que características como o elevado número de capítulos e tramas
conformam os modos como os conteúdos transmídia são produzidos; d) o fomento à
sociabilidade online a partir de táticas distintas, destacando ações em que a interação social
entre os internautas pode ser objetivo final da iniciativa ou, também, parte de sua mecânica.
Nos apêndices, são apresentados resumos das categorizações e amostras dos dados
quantitativos, que ilustram o levantamento empírico e classificatório realizado durante a
pesquisa.
Os resultados encontrados não levam o nosso problema de pesquisa ao esgotamento.
Pelo próprio caráter emergente da transmidiação e das transformações nos modos de assistir e
fazer as telenovelas, tem-se claro que o esforço presente nesta pesquisa abrange apenas as
investidas iniciais da Rede Globo em prol de conteúdos em múltiplas plataformas e do
fomento às interações sociais online. Espera-se que as reflexões que serão apresentadas a
seguir possam contribuir para um olhar exploratório do fenômeno, no contexto brasileiro,
tecendo bases para que, em experiências futuras da Rede Globo ou de outras emissoras,
pesquisadores e profissionais possam localizar as estratégias de conteúdo e fomento às
experiências interacionais online que estavam em jogo, de 2011 a 2013, nas telenovelas do
horário nobre da maior rede aberta de televisão do país.
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CAPÍTULO 1. A TV NA ERA DA CONVERGÊNCIA MIDIÁTICA
Entender os modos atuais de produzir e assistir as ficções seriadas televisivas solicita a
compreensão de um fenômeno maior: as alterações que, nos últimos anos, têm marcado as
lógicas de produção, circulação e consumo da televisão. Esse cenário, que dialoga com as
novas mídias, convoca o nosso olhar para mudanças no relacionamento entre tecnologias,
indústrias, mercados, gêneros e audiências, respondendo a questões de interesses econômico,
social, cultural, e, até mesmo, político (JENKINS, 2009). Pensar essas reconfigurações remete
diretamente ao fenômeno da convergência midiática, que, apesar de não ser recente e estar em
andamento, ganhou mais notoriedade nos anos 2000. Para Jenkins (2009), tal convergência
representa um conceito-chave para compreender o cenário contemporâneo das comunicações,
significando
o fluxo de conteúdos através de múltiplas plataformas de mídia, a
cooperação entre múltiplos mercados midiáticos e o comportamento
migratório dos públicos dos meios de comunicação, que vão a quase
qualquer parte em busca das experiências de entretenimento que desejam
(JENKINS, 2009, p.29).

De acordo com o pesquisador norte-americano, as novas mídias e as tradicionais se
relacionam de modos cada vez mais próximos, mudando o paradigma do deslocamento do
conteúdo midiático e gerando uma série de transformações que mantêm uma estreita relação
com processos e dinâmicas culturais. A partir da leitura de Jenkins (2008), Luz e Santos
(2013) entendem convergência enquanto um processo, afirmando que se trata de
(...) uma mudança tecnológica que representa também uma mudança no
modo de encarar as relações entre o homem e as mídias, tendo implicações
no modo como este homem aprende, trabalha, participa do processo político
e se relaciona com as outras pessoas. A convergência permite a criação de
um sistema de significados e interatividade baseado na liberdade de
produção e de busca de informação. Por meio da convergência, as pessoas
podem, com facilidade, expressar-se, comunicar-se e criar redes de
sociabilidade, concebendo assim uma novidade nas formas de relações e
interações sociais. Em síntese, a convergência transforma completamente
tanto a forma de produzir como a forma de consumir os meios de
comunicação (LUZ e SANTOS, 2013, p.23).

Diretamente relacionada à convergência midiática, está a noção de cultura
participativa, que envolve o contexto vivido pelo consumidor contemporâneo, em que, além
de acessar, é possível criar, participar, apropriar-se, transformar e recircular os conteúdos
provenientes das indústrias de mídias (JENKINS, 2009). Disso resulta a possibilidade de o
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público criar um blog sobre seus personagens favoritos, criar memes12 a partir de cenas
célebres, compartilhar no Twitter conteúdos oficiais lançados pela emissora etc. Tal
engajamento é entendido por Fechine e seus coautores como o envolvimento “com
determinado produto da indústria midiática que, tirando proveito das propriedades das mídias
digitais, resulta na sua intervenção sobre e a partir dos conteúdos que vai consumir (um tipo
de agenciamento)” (2013, p.28).
As oportunidades de intervenção do público, como será mostrado ao longo deste
capítulo, não são exclusivas do cenário recente. Em maior ou menor grau, o público sempre
manteve um envolvimento com os conteúdos televisivos, distanciando-se da noção de um
consumidor “passivo”. De acordo com Baccega, o telespectador deve ser entendido, desde
sempre, como um “sujeito ativo (que) não só interpreta, ressignificando, as mensagens da
mídia, como também inclui essa ressignificação no conjunto de suas práticas culturais,
modificando-as ou não” (2009, p.19). Para compreender melhor as principais mudanças
verificadas no cenário atual, lançaremos um breve olhar sobre as transformações da televisão
ao longo do tempo e qual o lugar ocupado pelas extensões transmídia online lançadas pelas
emissoras e pelas interações sociais entre o público, tendo a telenovela como tópico de
interesse em comum.

1.1 RECONFIGURAÇÕES NOS MODOS DE ASSISTIR E PRODUZIR TELEVISÃO
A televisão é algo próprio da vida cotidiana e estudar uma é estudar a outra
(SILVERSTONE, 1994). Com forte caráter doméstico, a TV está inserida nos lares e no dia a
dia das pessoas, coexistindo com os modos como vivemos e organizamos as nossas
atividades. De acordo com Rocha e Silva, existem muitos estudos que apontam para “as
maneiras pelas quais este meio se imiscui na domesticidade dos lares, organizando a rotina,
pautando as discussões, estabelecendo proximidades e distanciamentos dos membros de uma
família, estimulando a reflexividade nos sujeitos” (2012, p.204). Com base nessa perspectiva,
percebe-se que identificar as modificações que marcaram os cotidianos dos telespectadores,
como novos regimes de trabalho, e estudar as transformações que marcaram a televisão, como
o surgimento de novas mídias digitais, permite uma compreensão sobre as mudanças que
marcaram as relações entre o público e a TV, como as formas de participação do público em
torno daquilo que assiste ou acompanha. Essas observações, que, articuladas, ressaltam a
De acordo com Jacks e Oikawa, “Meme é a expressão utilizada para definir aquilo que, literalmente, se
‘espalha’ pela internet numa lógica ‘viral’, ou seja, que alcança uma repercussão rápida e intensa via
compartilhamentos” (2013, p.186), principalmente nas mídias sociais.
12
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visão da comunicação enquanto processo, serão anunciadas separadamente a seguir, apenas
para fins didáticos.
Embora a história da televisão não seja o foco do presente trabalho, algumas passagens
de sua evolução serão destacadas, com o intuito de construir o cenário em que, algumas
décadas depois, emergem os conteúdos transmídia lançados pelas emissoras em torno de suas
programações, como a telenovela. Criada nas primeiras décadas do Século XX, a televisão
teve seu uso ampliado após a Segunda Guerra Mundial, em decorrência dos avanços
tecnológicos e da relativa ampliação da renda das famílias. Embora as primeiras transmissões
tenham sido feitas em salas públicas, o aumento do número de equipamentos e a facilitação de
acesso a eles permitiram que, de um modo geral, os programas pudessem ser assistidos de
casa nos Estados Unidos, a partir da década de 50. Na época, a programação era direcionada
principalmente para as mulheres, que compunham o público que ficava mais tempo em casa,
já que os maridos estariam trabalhando, e as crianças, na escola.
O caráter dispersivo da audiência televisiva começou a ser percebido, já que, embora
estivessem em casa, as mulheres não assistiam atentamente à programação, paradas na frente
do equipamento. Na rotina doméstica, a TV dividia espaço com tarefas cotidianas, como
arrumar o lar, preparar a comida e quaisquer outras atividades que marcassem o dia a dia das
donas de casa. De acordo com o pesquisador Bruno Campanella, em seminário realizado no
CONECO em outubro de 2012, os programas televisivos da época foram concebidos
propositadamente para não atrapalhar essas tarefas; possuíam propostas leves e sem dinâmicas
imersivas, como ocorre com o cinema e o teatro.
Como, em geral, as residências não tinham mais do que um aparelho televisivo, foi-se
criando o hábito de reunir a família na sala o redor da televisão, abrindo espaço para um
ambiente marcado por trocas interacionais sobre os produtos midiáticos. Nesse período, a
programação (principalmente, a noturna), apesar de escassa, era direcionada para a família,
em sinal de percepção do modo como a audiência se organizava em suas casas. Aos poucos, a
televisão começou a reconfigurar hábitos existentes, como reuniões familiares e visitas de
amigos, possibilitando a formação de novas práticas sociais.
Ao se observar tais práticas de assistir à televisão, notamos como as experiências que
marcam esse processo não são somente de ordem cognitiva, mas sensível. A TV conforma
sensibilidades ao permitir que o telespectador se deixe levar, esteticamente, pelo que está
sendo exibido. Não por acaso, conforme aponta Fechine (2006), a prática de assistir televisão
é, por vezes, mais relacionada a momentos distintos do dia, como “após o trabalho” ou
“depois do jantar”, do que ao desejo por ver os programas televisivos em si.
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Admite-se agora que o mero fato de mantermos o televisor ligado pode
produzir por si só um sentido que não depende mais da nossa predisposição
para “assistir a algo” na televisão; depende apenas de nossa experiência de
“ver TV” de modo, deliberadamente, disperso, apenas para “esvaziar a
cabeça”, “não pensar em nada”, para “distrair-se” ou, tão somente, para ter
companhia. O sentido aqui está associado, sobretudo, à maneira ritualizada
de “passar o tempo” com a TV, assim como à sua fruição rítmica (o
“consumo” simplesmente de um fluxo audiovisual) (FECHINE, 2006, p.02).

Com o barateamento dos aparelhos televisivos, as mudanças nas relações de trabalho e
a chegada das novas tecnologias, como o videocassete e, mais tarde, o sistema de televisão a
cabo, as práticas de assistir à televisão na sala de estar, em família, começam a se
reconfigurar. Com um maior número de televisões em casa e programas mais segmentados,
voltados para diferentes nichos, a audiência começa a se fragmentar, individualizando cada
vez mais as formas de ver televisão13. Modifica-se a dinâmica de assistir com familiares e
amigos, reduzindo a possibilidade de interações sociais durante a exibição dos programas.
Com a multiplicação de canais, além da individualização do consumo, fortaleceram-se
outros comportamentos que pontuam a relação do público com a televisão. A primeira delas é
o zapping, em que há a formação de um “mosaico informativo, vindo de muitos canais e
variados gêneros de programação televisiva, evidenciando uma prática de audiência mais
seletiva e volátil” (BORELLI; PRIOLLI, 2000, p.153). Aliado a isso, há a possibilidade de
gravar programas e vê-los fora do fluxo da TV. Esse hábito se dissemina a partir dos anos 70,
com o VHS, depois o DVD e, mais recentemente, com a internet (em que algumas emissoras,
como a Rede Globo, disponibilizam tais materiais na íntegra em seus sites oficiais, geralmente
para assinantes). Salienta-se o papel dos internautas, que gravam e disponibilizam cenas nas
mídias sociais – mesmo que, por vezes, esses conteúdos sejam retirados por questões de
Direito Autoral.
Em meio às práticas de assistir à televisão, há uma forte dimensão de ver os programas
na grade das emissoras, que conforma o tempo em que o contato direto com os produtos
midiáticos se desenvolve. Trata-se da reprodução sequencial dos programas, inseridos em um
fluxo, com hora marcada para começar e terminar. Essa exibição é fluida e não depende da
vontade ou da escolha do telespectador. Dessa dinâmica, resultam duas práticas: na primeira
delas, o público aprende a suprimir a urgência de falar sobre o produto midiático, por vezes,
aguardando até o próximo encontro com outras pessoas para comentar a respeito do que se viu
na televisão. Em segundo, conforme apontam Finger e Souza, há, “eventualmente, a surpresa

13

Sabemos que a segmentação ocorre de modo desigual entre os telespectadores, devido a questões econômicas,
mas não abordaremos essas diferenças neste trabalho, por fugir à discussão pretendida.
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ao ligar o aparelho. Muitas vezes, com o intuito de apenas ver o que está passando naquele
momento, a audiência acaba sendo atraída por um programa que não esperava” (2012, p.381).
Neste contexto, começam a se delinear as principais mudanças que reconfiguram os
modos de assistir à televisão. A primeira diz respeito ao tensionamento da grade televisiva,
que deixa de ser a única forma de ver as programações, conferindo ao público uma maior
liberdade para decidir o quê e quando assistir, além de uma maior independência dos
intervalos comerciais – uma das premissas do modelo video on demand (VOD). Em segundo
lugar, há a multiplicação de telas, em que o conteúdo televisivo passa a poder ser consumido
por outros dispositivos, como smartphones, notebooks e tablets, abrindo espaço para a
mobilidade; a partir deste momento, o espectador poderia acompanhar as programações em
trânsito, fora da ambiência doméstica.
A terceira e última dimensão envolve as possibilidades trazidas pela TV Digital, que
está em implantação no Brasil. Além de reconfigurações técnicas, como maior definição de
imagem/som e multiprogramação, a digitalização da TV brasileira trará mudanças nos modos
como tradicionalmente se interagiu com os conteúdos televisivos, ao permitir, entre outros
pontos, que as pessoas participem de chats pela televisão em paralelo à transmissão de
programas diversos, como telenovelas e telejornais. Como é recente, as implicações desta
mudança estão se conformando na sociedade e, neste momento, foge aos fins deste trabalho
ater-se com mais profundidade às características desta tecnologia.
Perante essas transformações, iniciam-se especulações sobre uma possível morte da
televisão, hipótese descartada por autores como Miller: “Suspeito que estamos testemunhando
uma transformação da TV, ao invés do seu falecimento” (2009, p.22), afirma o autor, em
referência ao crescimento do alcance do meio e ao potencial dos conteúdos televisivos de
impactarem e dialogarem com outras mídias. Neste cenário de transformações articuladas
entre âmbitos como produção e recepção, é importante ressaltar que a expressão “assistir
televisão” deve ser entendida por um viés que ultrapasse um olhar tecnológico (LOTZ, 2007),
o que nos convoca a perceber a TV como mais do que um equipamento audiovisual, de uso
doméstico, marcado por uma grade de programação – dimensões que já não mais dialogam
com a experiência televisual que muitos têm na contemporaneidade. É preciso levar em
consideração “o conjunto de comportamentos e práticas associadas com seu uso” (LOTZ,
2007, p.29), o que nos pede uma atenção para as características e dinâmicas que assinalam os
âmbitos de produção e consumo da indústria televisiva.
A despeito dessas mudanças, a expressão “assistir à televisão” continua
sendo apropriada, mas o seu significado deve ser estendido para além da

27

imagem clássica – aquela dos telespectadores sentados em seu sofá, em
frente ao aparelho, esperando o seu programa começar e desligando-o
quando terminar. Essa prática ainda é uma realidade para muitos
telespectadores e dificilmente deixará de existir por completo, pois ela
coexiste com outras práticas proporcionadas por tecnologias que permitem
ao telespectador assistir quando e onde desejar o programa escolhido
(LESSA, 2013, p.53).

Como visto, entender a televisão, e mais especificamente, as ficções seriadas
televisivas contemporâneas, ultrapassa um viés tecnológico. De um lado, há um público que
lida com diferentes ritualidades de consumo, indicando que o modo como se assiste televisão
depende de vários fatores. A partir da internet, com a possibilidade de se manifestar em
diferentes momentos, os telespectadores acabam se dividindo entre aqueles que mantêm os
hábitos de consumo anteriores e aqueles que começam, via novas mídias digitais, a terem
mais autonomia, a sobreporem atividades e a se envolverem mais com aquilo que assistem.
Segundo Chagas, o “anseio por participação levou o telespectador a buscar outros meios onde
pudesse ter um papel mais ativo e, na internet, ele encontrou espaço para ‘falar’, trocar
informações e produzir conteúdo” (2010, p.05). Tendo isso em vista, Murray (2003) propôs a
expressão Interator para se referir ao espectador-internauta que tem essa postura mais intensa,
lidando com mídias distintas e participando, pela internet, de modos atípicos de interação com
o conteúdo desses diferentes meios, como o televisivo.
Do outro lado, temos as equipes de criação e realização, que vivenciam mudanças na
lógica de produção para lidar com essas novas formas de consumo e com os desafios
decorrentes deste cenário. Neste caminho, as emissoras televisivas começaram a investir mais
nas possibilidades ligadas à convergência midiática, incentivando que o público use as novas
mídias de forma simultânea e/ou complementar à sua programação, como forma de oferecer
novas experiências para o público e atender às demandas dos interatores. Para Machado,
[...] o surgimento no cenário audiovisual de novos protagonistas, os
interatores, está forçando mudanças cada vez mais radicais em direção a
modelos de conteúdos que possam ser buscados a qualquer momento, em
qualquer lugar, fruídos da maneira como cada um quiser e abertos à
intervenção ativa dos participantes. Esse novo tipo de consumidor/produtor
está exigindo experiências midiáticas de uma mobilidade mais fluída, formas
de economia mais individualizadas, que permitam a cada um compor suas
próprias grades de programas e decidir a sua maneira particular de como vai
interagir com elas (MACHADO, 2011, p.87).

Há outros motivos que impulsionam as reorganizações da instância produtiva: a
necessidade de manter e/ou não perder audiência; o interesse de diversificar e incentivar o
consumo de seus produtos (SILVERSTONE, 1994); a busca por estar presente em um canal
de mídia que, em meio às incertezas do cenário, possa representar um mercado fundamental
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para um conteúdo televisivo (JENKINS, 2009); o desejo de atender às demandas de um
público que já espera poder participar mais ativamente de uma história (BIEGING, 2013); a
intenção de potencializar as formas de interação com o público (BIEGING, 2013); a
preocupação de realizar ações combinadas para atingir nichos de mercado, localizados
remotamente (MASSAROLO, 2013); e a busca por conferir uma roupagem mais
contemporânea a formatos e gêneros midiáticos mais tradicionais, preservando sua relevância
em tempos de convergência e transmidiação (BACCEGA et al, 2013). Tomando as palavras
de Itania Gomes, em A televisão não está lá fora, as reconfigurações na lógica produtiva
ocorrem nesse cenário, “em que gêneros, processos e produtos televisivos tradicionais
convivem com uma crescente hibridização das produções, em que novos formatos de
programação são experimentados, em que outras apropriações da audiência se configuram
[...]” (2012, p.267).

1.2 TRANSMIDIAÇÃO E TELENOVELAS

Em face das transformações e desafios pelos quais a televisão está passando, as
emissoras têm buscado reinventar as telenovelas para assegurar ao público a oportunidade de
saber mais sobre as tramas, experimentar as atividades vividas pelos personagens, participar
de ações promocionais, tecer especulações sobre os próximos capítulos, entre uma série de
outras atividades. Neste caminho, as estratégias de transmidiação têm se destacado nas
emissoras no Brasil, a exemplo da criação do Departamento Transmídia da Rede Globo, em
2010, que busca seguir esta tendência e levar ao público novos formatos, mais abertos, que
permitam o diálogo entre escritores, produtores, diretores, atores e o público.
Neste trabalho, demonstramos uma forte aproximação com as reflexões conduzidas
pela professora Yvana Fechine, da UFPE, que defende que o conceito mais basilar para a
compreensão do fenômeno aqui estudado é o de transmidiação, de onde se derivam outras
expressões, como televisão transmídia e conteúdos transmídia. Quando falamos de Televisão
Transmídia, expressão usada por autores como Evans (2011), estamos nos referindo à
distribuição de conteúdos televisivos para outras mídias, a partir de estratégias distintas, com
o objetivo de fornecer uma experiência a mais para o público. A posição que assumimos aqui
é a de que:
Entendemos transmidiação como um modelo de produção orientado pela
distribuição em distintas mídias e plataformas tecnológicas de conteúdos
associados entre si e cuja articulação está ancorada em estratégias e práticas
interacionais propiciadas pela cultura participativa estimulada pelo ambiente
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de convergência. Por envolver uma cadeia criativa multiplataforma, esse
modelo de produção é adotado mais frequentemente por corporações que
atuam em distintas mídias (FECHINE et al, 2013, p.26).

O conceito de transmidiação não é consensual entre os pesquisadores da área e, por
isso, antes de avançarmos na compreensão do fenômeno, é importante retomar alguns
percursos teóricos e imprecisões terminológicas, a fim de estabelecermos as bases que
nortearão este trabalho. Refletindo sobre o tema, Fechine et al (2013) apontam que uma das
razões para essa imprecisão ocorreu pelo rápido espalhamento do termo ‘transmídia’,
popularizado após a primeira publicação de Jenkins sobre o tema, em 2003. O pesquisador
fazia referência à ‘narrativa transmídia’ no contexto norte-americano, nomenclatura que
acabou sendo confundida como o sinônimo da própria transmidiação como um todo –
conjunto do qual faz parte. De acordo com a autora, “as expressões ‘transmídia’ e
‘transmidiação’ foram adquirindo tamanho grau de generalização que passaram a se confundir
com as noções mais amplas de convergência de mídias ou cultura participativa” (2013, p.22),
que, conforme aponta, são requisitos para o surgimento do próprio fenômeno que estamos
buscando compreender.
A fim de avançar no estabelecimento de delimitações conceituais, o primeiro passo é
compreender o que Jenkins entende por narrativa transmídia – transmedia storytelling –, a
partir do aperfeiçoamento do conceito, realizado no livro Cultura da Convergência, publicado
no Brasil pela primeira vez em 2008. Para o autor, é uma história que percorre várias mídias,
expandindo o universo ficcional daquela que chama de nave-mãe (texto principal, que serve
de referência). Trata-se, entre tantos casos, de um vídeo no YouTube narrando o passado de
um personagem de uma série ou de uma história em quadrinhos online que conte como seria
uma versão alternativa do desfecho de um filme. Destacamos, contudo, que o diálogo entre
mídias não é um processo novo na televisão: desde a década de 60, por exemplo, há a
produção de trilhas sonoras específicas para as telenovelas, narrando histórias exibidas na TV,
o que demonstra uma preocupação anterior com o diálogo entre diferentes plataformas.
Ao entrecruzamento de mídias para contar histórias, complementando-as ou desdobrandoas, somam-se algumas importantes noções, defendidas por Jenkins, que podem ser articuladas
tanto ao conceito de narrativa transmídia, quanto ao fenômeno mais amplo, de
Transmidiação: a) Mídia regente (existência de uma mídia principal, detentora do texto de
referência, a partir do qual os outros estarão articulados); b) Compreensão aditiva
(propriedade de os textos permitirem que o público compreenda algo mais sobre a história); c)
Sentido único e compartilhado (cada texto deve ser compreendido isoladamente − evitando
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redundância e agindo independentemente de se conhecer o texto principal −, e, ao mesmo
tempo, manter uma coesão com o conjunto, a partir de suas relações intertextuais); d)
Especificidade (cada meio apresenta suas próprias características, que contribuem para que a
história possa ser explorada de maneiras distintas). Fechine e Figueirôa (2011) adicionam uma
quinta noção: e) Proximidade (o grau de adjacência e dependência de uma mídia para outra
pode variar).
Existem, no entanto, conteúdos que não narram uma história, mas que percorrem
múltiplas plataformas, atendendo aos elementos que caracterizariam, de modo mais amplo, o
processo da transmidiação. São ilustrações disso o jogo dos 7 Erros criado a partir dos
cenários de uma novela, os memes concebidos parodiando cenas célebres de uma minissérie,
um site fictício pensado para simular um empreendimento existente somente em um seriado
etc. Tais conteúdos, na perspectiva teórica que adotaremos neste trabalho, podem ser
considerados transmídia. Neste sentido, convém ressaltar o trabalho de Long (2007), que
defende que a expressão “transmídia” deve ser usada como um adjetivo que qualifica aqueles
conteúdos que fazem parte do fenômeno da transmidiação, do qual também fazem parte os
materiais descritos por Jenkins como narrativa transmídia, bem como áreas e materiais ligados
a outros meios, além do televisivo.
Tendo em vista esse cenário, tem-se claro que a análise dos conteúdos presentes nos sites
das telenovelas da Rede Globo requer um breve entendimento de duas dimensões: a interação
social em ambientes digitais, que é estimulada por parte das experiências lançadas pela
emissora, e as especificidades do gênero telenovela, que dialogam com as estratégias que
estão sendo concebidas em torno desses programas televisivos.

1.3 TELEVISÃO E INTERAÇÃO SOCIAL

No cenário de formulação de estratégias transmídia, um dos caminhos encontrados
para conceber conteúdos multiplataformas é o fomento à interação14, em que o público é
convidado a interagir, de diferentes formas e em diferentes graus, com e/ou a partir dos
conteúdos televisivos. Para compreender as formas de interações incentivadas pelas instâncias
produtoras das indústrias de mídia, partimos das afirmações de Thompson (1998), que reflete
sobre o tema levando em consideração dimensões como a relação espaço-tempo, deixas
simbólicas, orientação da atividade e o modelo da interação (dialógico ou monológico).
14

Sabe-se que há uma extensa discussão sobre a noção de Interação, em especial no campo de estudos da
Cibercultura, mas, para fins deste trabalho, não nos aprofundaremos essas abordagens.
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O autor tece três tipos possíveis de interação: face a face (marcada por situações
presenciais, em que interagentes dividem o mesmo tempo e espaço, estabelecendo uma
relação dialógica e marcada por deixas simbólicas); interação mediada (marcada por situações
remotas, via um instrumento técnico, em que interagentes mantêm uma relação dialógica, mas
não dividem o mesmo tempo e/ou espaço e, portanto, não fazem uso de deixas simbólicas) e
interação quase mediada (marcada por situações que se disseminam no espaço e no tempo, via
meios de comunicação de massa, estabelecendo uma relação monológica seguindo o modelo
de ‘um para todos’). De acordo com Aquino Bittencourt, é preciso repensar o caráter
unilateral do fluxo de mensagens televisivas “na medida em que mais e mais consumidores
não só atuam no ambiente online produzindo conteúdo como também esse ambiente online
passa a ser propício para a televisão como meio (...) (de) monitorar a recepção de suas
mensagens” (2012, p. 131).
Embora não seja uma prática nova, já que há muitos anos a televisão busca formas de
interagir com o público, a exemplo do envio de cartas e das ligações, como no programa
Intercine (em que telespectadores escolhiam filme a ser exibido), as novas mídias
potencializaram as formas de envolver as pessoas em torno de suas programações,
corroborando um caráter já antigo da televisão. Neste momento, Jenkins (2009) faz uma
interessante distinção entre as noções de Interatividade e Participação, em que esta
representaria a atuação do público na produção e distribuição de conteúdos (Ex. Envio de
sugestões), e aquela, em um viés mais técnico, a interação do público com as tecnologias de
comunicação (Ex. Trocar de canal). 15

Da mesma forma que Participação está contida

na esfera da Interatividade, a noção de Compartilhamento se constitui como uma subcategoria
deste último conceito, referindo-se à possibilidade de o público disseminar conteúdos.
O compartilhamento se dá pela troca de informações, de mensagens, de
conversações que fluem através não só de canais oficialmente estabelecidos
pelos produtores dos produtos midiáticos, mas pelos canais de comunicação
criados pelos consumidores dos conteúdos que circulam pela televisão e pela
web, de modo que esse compartilhamento deriva diretamente da
interatividade estabelecida entre produtores e consumidores de conteúdos
através da web e das tecnologias digitais de comunicação (AQUINO
BITTENCOURT, 2012, p.133-134).

15

Reconhecemos que, na literatura, reside uma vasta discussão sobre os conceitos de Interatividade e
Participação, relacionando-os a outros, como Interação. Por acreditarmos que essas reflexões fogem ao problema
de pesquisa central do presente trabalho, optamos por deixar tais problematizações para outros estudos, em que
poderemos nos aprofundar mais sobre o tema. Para o problema de pesquisa deste trabalho, focaremos nossas
discussões apenas sobre o conceito de Interação Social, como se verá mais adiante.
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A dimensão do compartilhamento chama atenção para outra característica da TV: o
caráter social dos seus programas e, mais especificamente, das ficções seriadas. Se, por um
lado, o estar junto é um dos valores que marcam os diferentes modos de assistir às ficções
seriadas televisivas, por outro, as tecnologias digitais abrem espaço para um alargamento
dessa experiência socializada, que agora pode driblar limitações geográficas e temporais entre
os interagentes, redimensionando a noção de presença. Ademais, ao privilegiar conceitos
como interatividade, participação e compartilhamento, a internet potencializa as formas de
interação entre o público, viabilizadas por recursos como a construção de perfis em sites de
rede social16 − em que é possível ter acesso e publicar conteúdos em formatos diversos, além
de escolher com quem se deseja interagir (LIN; LU, 2011; BAKER; WHITE, 2010; BOYD;
ELLISON, 2007; ELLISON et al, 2007; PFEIL et al, 2009).
Interagir com outras pessoas, a partir daquilo que se assiste na televisão, não é uma
prática nova. Autores de diferentes contextos apontam a sociabilidade entre os telespectadores
como uma forte característica da TV, o que nos leva ao entendimento de que a interação
social talvez se configure como uma das marcas mais proeminentes e estáveis da experiência
do público com o meio. Outros pesquisadores vão além e ressaltam a televisão como uma das
principais dimensões que une indivíduos, que, com a programação televisiva, podem
participar de uma atividade coletiva e experiência em comum (WOLTON, 1996; BAUMAN,
2001), capaz de fortalecer vínculos e laços, fomentando sentimento de partilha (mo, 2010).
Nota-se, assim, uma forte dimensão sensível17 na experiência socializada de assistir à
televisão. “Ver TV em companhia de alguém não significa frequentemente estar junto daquele
alguém, e as descrições de situações frequentemente revelam pessoas que se sentem ‘together
alone’, i.e., juntas sozinhas” (CASTRO, 1994, p.137).
Largamente trabalhada entre pesquisadores de diversos campos do saber, tais como a
Sociologia, Psicologia Social, Antropologia Social, Comunicação e Sociolinguística, a noção
de Interação Social não é integralmente vista com consenso entre teóricos, que, no entanto,
parecem concordar no entendimento desta prática enquanto uma “ação mútua e
interdependente”. De acordo com Joseph (2000), a interação social seria composta por alguns
elementos, a saber: um conjunto de unidades que interagem entre si; um conjunto de regras
que estruturam as orientações dessas unidades e a própria interação; e, por fim, um sistema ou
16

Segundo as pesquisadoras Danah Boyd e Nicole Ellison, os Sites de Redes Sociais (SRS) são serviços de web
que permitem aos usuários: (1) construir um perfil público ou semi-público dentro de um sistema conectado, (2)
articular uma lista de outros usuários com os quais eles compartilham uma conexão e (3) ver e se mover pela sua
lista de conexões e pela dos outros usuários (BOYD; ELLISON, 2007, p.02).
17
Questões relacionadas às sensibilidades estéticas características dos novos modos de ver televisão não serão
abordadas neste trabalho por fugirem do seu escopo
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um processo ordenado de interação; um ambiente no qual os componentes se apresentam e
onde há efetivamente as trocas sistemáticas. Tal acepção tende a ser refinada a partir de como
as interações efetivamente ocorrem, o que destaca a importância de localizar os contextos e os
ambientes nos quais elas emergem.
Em suportes digitais, a interação social assume alguns contornos distintos daqueles
presentes nas experiências face a face, advindos principalmente das potencialidades trazidas
pela Cibercultura e, mais precisamente, pela chamada Web 2.0. Sob essa perspectiva,
destacam-se reconfigurações como: ressignificação da noção de presença, ao permitir um
alargamento das fronteiras geográficas; liberação do pólo emissor; acentuação da
comunicação assíncrona; novas possibilidades para a comunicação síncrona; ampliações de
dimensões como velocidade, registro, interatividade, alcance; abertura para mais atividades
multitarefas. Do ponto de vista da televisão, de acordo com Schatz et al (2010), a interação
entre o público pode ser classificada de duas formas, a saber: sociabilidade direta, quando a
interação é simultânea à transmissão de um programa, e sociabilidade indireta, quando a
interação ocorre antes/depois do programa.
Em um cenário marcado por reconfigurações nas práticas interacionais que ocorrem
por meio da tecnologia digital, é natural compreender que as interações sociais online em
torno das telenovelas vão apresentar particularidades em relação aos modos como,
historicamente, as pessoas interagiram em torno delas. Isso quer dizer que, ao alargar
fronteiras geográficas, a comunicação por meios digitais facilita que pessoas que não se
conhecem e que não estão dividindo um mesmo ambiente físico tenham uma conversa sobre o
capítulo que está passando na televisão – reconfigurando práticas tradicionais como o assistir
na sala com a família ou no isolamento do quarto, bem como reservar os intervalos comerciais
para interagir com outras pessoas.
Criar estratégias paras que as pessoas interajam em torno da televisão deixa que as
telenovelas e outras ficções seriadas televisivas adentrem mais na cotidianidade do público.
Para Baym (1993), dividir informações nas mídias sociais contribui para atualizar aqueles que
não estão vendo os capítulos ou episódios de uma narrativa ficcional, permitindo que eles
acompanhem a trama, ampliando a audiência. E é nesse contexto, em que a interação com o
público é mais fomentada pela instância produtiva, a partir do qual emergem os processos de
transmidiação.
Além do vínculo com o cotidiano, os processos de transmidiação mantêm uma relação
direta com os gêneros e formatos com os quais estão articulados. Pensar conteúdos transmídia
para uma telenovela e um seriado envolve diferenças fundamentais: é preciso compreender a
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natureza e as características do produto a ser analisado, de modo que se torne possível um
maior entendimento acerca das estratégias transmídia empregadas. A seguir, apresentaremos
brevemente algumas características que, historicamente, foram conformando o gênero
telenovela e que, no momento de concepção das estratégias, trazem importantes desafios e
reflexões para os produtores de conteúdo transmídia.

1.4 FICÇÕES SERIADAS TELEVISIVAS: A NATUREZA DA TELENOVELA

Apresentando características diversas, as ficções seriadas podem ser diferentes entre si
tanto através do contexto comunicacional em que estão inseridas, quanto por meio do suporte
expressivo que as veicula. Neste trabalho, as reflexões foram direcionadas para as narrativas
ficcionais seriadas televisivas, cuja definição aqui utilizada será tomada a partir dos conceitos
desenvolvidos por Pallottini (1998). Segundo a autora, “o programa televisivo de ficção é a
história, mais ou menos longa, mais ou menos fracionada, inventada por um ou mais autores,
representada por atores, que transmite com linguagem e recursos de TV, para contar uma
fábula, um enredo (…)” (PALLOTTINI, 1998, p.23).
Em linhas gerais, pode-se pensar em dois grandes modelos ficcionais na
teledramaturgia: o seriado e o não-seriado18. Em meio às narrativas seriadas, a elaboração
ficcional da TV apresenta diferentes estratégias de enunciação, o que permite delinear
distintos formatos. A caracterização aqui adotada é a mesma proposta por Pallottini, que
buscou fazer uma distinção segundo características formais, deixando de lado uma repartição
presa aos conteúdos transmitidos.
Assim, o que se fará nessa oportunidade é tratar de classificar programas
ficcionais de tv por intermédio de suas características de extensão,
tratamento do material, unidade, tipos de trama e subtrama, maneiras de
criar, apresentar e desenvolver os personagens, modos de organização e
estruturação do conjunto – por meio, enfim, da linguagem própria de TV
(PALLOTTINI, 1998, p.25).

Gênero de ficção seriada mais popular no Brasil, a telenovela apresenta um grande
número de tramas, que vão delineando conflitos principais e secundários: enquanto estes são
resolvidos e substituídos ao longo da história, aqueles dão unidade à narrativa e se desenrolam
até os últimos capítulos, quando ganham um desfecho. Dividida em núcleos temáticos, a obra

Comumente chamado de ‘unitário’, o formato não-seriado é a ficção levada ao ar de uma só vez, apresentando
em si mesmo uma estrutura com início, meio e fim. No Brasil, Pallottini (1998) aponta exemplos como Garota
de Capa (1998), A Farsa da Boa Preguiça (1995) e os episódios do programa Você Decide, exibido durante
cerca de sete anos pela Rede Globo.
18
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conta com diversos grupos de personagens e ambiências, desenvolvidos paralelamente. O
formato seriado, o elevado número de capítulos (no corpus deste trabalho, a média foi de
aproximadamente 190) e de frequência de exibição (segunda-feira a sábado), que não costums
ser interrompida em feriados ou datas festivas, contribuem para uma das características mais
comuns em torno da telenovela: a busca por manter os telespectadores interessados, o que
passa por estimular que ele continue vendo aos capítulos, relembre aquilo que já ocorreu há
um tempo ou aquilo que foi exibido quando o telespectador não assistiu ao programa.
Enquanto produtos inseridos na lógica do mercado, sendo responsáveis por grande
parte das receitas das emissoras, as telenovelas articulam uma lógica criativa e comercial,
sendo escritas na medida em que estão sendo exibidas. Tal dinâmica abre precedentes para
que as impressões, desejos e observações dos telespectadores possam ser incorporados ao
programa, redirecionando os dispositivos/recursos presentes na obra (especialmente os
narrativos). As noções sobre a audiência são incorporadas à produção, configurando, um
intenso jogo de intercâmbio simbólico, em que a mídia e a sociedade trocam e reforçam
ideias, conceitos e valores (THOMPSON, 1998, p.19).
Se consideramos a relevância do internauta brasileiro nas redes digitais
relacionando-a com a necessidade por parte dos responsáveis pela narrativa
em aberto das telenovelas em receber continuamente feedback do público, as
interações on-line entre os espectadores-internautas funcionam como fonte
de monitoramento em tempo real. Embora sem relevância estatística, este
tipo de acompanhamento dos comentários on-line sobre cada capítulo ajuda
a conhecer o diversificado segmento de público composto pela nova classe
média (BACCEGA et al, 2013, p.74).

Diferente do cinema, em que toda a estrutura é construída para direcionar a atenção do
público para o filme, a TV encontra em cada residência ou situação da recepção uma série de
distrações, que interferem no modo como a audiência acompanha os programas. Diante disso,
a produção televisual se viu obrigada a repensar a sua organização, buscando formas de
facilitar a compreensão do público. Uma das soluções encontradas foi o uso constante de
reiterações, como Machado explica com clareza no artigo “Pode-se falar em gêneros na
televisão?”:
Um produto adequado aos modelos correntes de difusão não pode assumir
uma forma linear, progressiva, com efeitos de continuidade rigidamente
amarrados como no cinema, ou então o telespectador perderá o fio da meada
cada vez que a sua atenção se desviar da tela pequena. A televisão logra
melhores resultados quanto mais a sua programação for do tipo recorrente,
circular, reiterando idéias e sensações a cada novo plano, ou então quando
ela assume a dispersão, organizando a mensagem em painéis fragmentários e
híbridos, como na técnica da collage (MACHADO, A., 1999, p.154).
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A natureza dispersiva da recepção é levada em conta por outros recursos televisuais.
Além de serem divididas em capítulos, as telenovelas são fragmentadas em blocos, dando vez
aos intervalos comerciais. Embora estejam associados à natureza comercial da televisão, os
breaks apresentam outra funcionalidade ligada ao papel organizativo nestas obras. Através
dessas interrupções, o telespectador encontra um momento para “respirar”, o que reduz as
chances de dispersão ao longo do que está sendo exibido. Tais pausas representam uma
estratégia para aumentar o interesse do público, que se vê constantemente interpelado pelo
uso de ganchos no final de cada bloco. Ao trabalhar com as expectativas, o gancho aumenta o
interesse do telespectador em continuar acompanhando a trama.
A variedade do público que assiste e acompanha as telenovelas é um fator marcante do
gênero, exibido pela televisão aberta e agregador de pessoas de diferentes idades, classes
socioeconômicas e interesses. No que tange ao conhecimento acerca da comunicação digital e
das mídias sociais, estamos falando de um público bastante diverso, o que implica que nem
todos interagem da mesma forma com a telenovela e que, por isso, deve-se haver um estímulo
e facilitação por parte da instância de criação e produção.
Sendo a telenovela um produto voltado para o grande público, as intenções
de seus produtores ao inserir elementos da cultura digital na teleficção
podem ser compreendidas por meio de um duplo viés. Para o telespectador
que já é usuário de mídias digitais, busca-se sua identificação ao trazer para
a novela a representação de práticas do cotidiano. Já para o telespectador não
iniciado, o passo a passo da interação com essas ferramentas é didaticamente
encenado [...] Trata-se, portanto, de simultaneamente interpretar e interpelar
o espectador-internauta. Deste modo, a telenovela participa igualmente de
constituição deste tipo de espectador e da consolidação do uso das novas
mídias no dia a dia do público que acompanha o gênero (BACCEGA et al,
2013, p.75).

É nesse contexto em que estão localizadas as extensões transmídia online das
telenovelas, que acabam dialogando com as características do gênero, com as particularidades
que marcam a ambiência digital e com os modos de assistir à televisão que se inserem nesse
cenário. Do ponto de vista da construção dessas extensões, que, como visto, exercem um
importante papel para fomentar experiências interacionais, podemos recorrer às classificações
propostas por Fechine et al (2013), que apresentam as seguintes estratégias: Propagação e
Expansão, ambas divididas em subcategorias a partir dos tipos de materiais produzidos, como
detalharemos no capítulo seguinte. Enquanto a lógica de Propagação tem relação com a
ressonância e a retroalimentação de conteúdos, a exemplo de listas online relembrando fatos
mais marcantes da novela, a Expansão dialoga com a complementação e/ou desdobramento
do universo ficcional, como a criação de webséries que preenchem lacunas deixadas pela
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narrativa carro-chefe. Assumimos extensões transmídia enquanto conteúdos que tendem a
percorrer múltiplas plataformas midiáticas, podendo assumir lógicas distintas, como de
desdobramento e ressonância do texto principal de uma obra (FECHINE; FIGUEIRÔA,
2011), que serão examinadas neste trabalho.
Entendendo que os interatores são fundamentais para a realização dessas extensões
transmídia online, já que, conforme indica Jenkins (2009), são os consumidores que
concretizam os modos como as mídias serão usadas, evidencia-se a importância de
compreender quem constitui o público-alvo dessas iniciativas, entendendo, como dito
anteriormente, que o público da telenovela é bastante diversificado e que é preciso identificar
que conjunto é esse de pessoas a quem se destina as ações transmídia. Reconhece-se que:
As práticas transmídias, por sua vez, correspondem à performance dos
destinatários-consumidores, envolvendo sempre algum tipo de intervenção
sobre ou a partir dos conteúdos que lhe foram propostos pelo destinadorprodutor. Com base na observação realizada, essa performance exige ou um
esforço de articulação ou um tipo de atuação do destinatário. As
intervenções que se dão nos moldes de uma articulação exigem disposição
para buscar e associar conteúdos complementares ou adicionais em outras
plataformas, estabelecendo, nesse exercício, novas relações de sentido
(FECHINE et al, 2013, p.30).

Neste percurso, a noção de comunidade interpretativa nos é muito útil, sendo
entendida como “o agrupamento de indivíduos com interesses e ações comuns, unidos por
alguma forma de mecanismo de adesão” (BOOTH, 2010, p.22), estabelecendo a ambiência
em que se observam prioritariamente as experiências dos fãs. Reconhecemos a existência de
discussões em torno daquilo que efetivamente caracterizaria um fã, mas, para os objetivos
deste trabalho, vamos nos ater as definições de Lopes e coautores:
A distinção entre espectador e fã é feita através do grau e natureza do
envolvimento com as narrativas televisivas e expressa-se por meio da
produção de conteúdos, também chamado de trabalho dos fãs. Para Dutton
et al (2011), ser um fã não é assumir uma identidade singular, mas
desempenhar performance ao participar de atividades específicas de grupos.
Pessoas envolvidas em discussões sobre programas de TV, games e outros
apresentam diferentes níveis de engajamento (LOPES et al, 2013, p. 139140).

Notamos, assim, que os fãs correspondem à parcela do público que não se restringe a
assistir à telenovela, estabelecendo, por outro lado, um envolvimento maior com o programa,
que culmina em um maior engajamento com o produto – em torno do qual estão as extensões
transmídia online. É o fã o principal responsável por aproximar os polos de produção e
recepção, ao adentrar na produção de conteúdos não oficiais, vinculados à sua obra de
admiração, podendo “[...] resumir episódios, discutir sobre roteiros, criar fan fiction [contos
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feitos por fãs envolvendo os personagens], gravar suas próprias trilhas sonoras, fazer seus
próprios filmes” (JENKINS, 2009, p.44). Esses conteúdos, considerados como não-oficiais,
escapam ao controle da emissora, podendo ou não estar alinhados aos objetivos de
comunicação e marketing da organização – caso haja um alinhamento, as fronteiras entre
produção e recepção podem se atenuar, já que os realizadores eventualmente incorporam tais
conteúdos nas páginas oficiais vinculadas às ficções seriadas televisivas.
Ao passo em que identificamos o público prioritário das extensões transmídia online,
cabe aqui realizar uma importante ressalva, consentida por Fechine et al (2013). Os recortes
conceituais adotados neste trabalho demonstraram que, ao falarmos em transmidiação,
estamos nos referindo a conteúdos que são pensados por uma instância realizadora, dotada de
estratégia e objetivos comerciais. Como, por outro lado, não podemos desconsiderar o lugar
dos conteúdos não-oficiais, que, por vezes, dialogam com as próprias iniciativas da instância
produtora, entenderemos esses materiais como parte do universo existente ao redor das ações
estrategicamente concebidas pela emissora.
Destaca-se, desta forma, o papel de proeminência da organização que concebe as
ações transmídia. Para produzir essas extensões, em adequação aos objetivos empresariais de
comunicação/marketing e demonstrando pertinência com as especificidades do gênero
telenovela, das características da própria obra, da ambiência digital e das competências do
público, há o investimento em equipes especializadas e em planejamentos orientados, que
buscam direcionar estratégias e vencer os desafios trazidos pela convergência midiática e
cultura participativa. Nasce, assim, o que chamamos de Projeto Transmídia, termo usado por
autores Fechine e Figueirôa (2011), Souza, Lessa e Araújo (2013) e Scolari (2013).
Para ambos os tipos de extensão, os setores das empresas responsáveis
precisam desenvolver estratégias específicas, muitas vezes criando um grupo
particular para cada uma dessas áreas – um elenco de trabalhadores
especializados nos meandros do marketing e, em outra frente, um grupo de
profissionais com expertises relacionadas à narração ficcional –, ambos
competentes quanto ao uso dos recursos comunicacionais que a ambiência
digital e suas ferramentas oferecem. A gestão empresarial da criação e o uso
combinado dessas diferentes modalidades de extensão (ficcionais e
informativas) serão denominados aqui de Projeto Transmídia (SOUZA;
LESSA; ARAÚJO, 2013, p.306).

Em sintonia com esta perspectiva, a Rede Globo vem investindo em um conjunto de
ações transmídia online para suas novelas, segundo as diferentes faixas de horário de
exibição. Nas iniciativas lançadas ao longo dos anos, houve um esforço da emissora em
experimentar diferentes conteúdos dentro das lógicas de Propagação e Expansão, o que levou
Fechine et al (2013) a propor uma categorização para as aplicações mais recorrentes dentro de
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cada uma dessas duas lógicas macro. No capítulo seguinte, buscaremos não só detalhar essas
categorizações, como indicar os modos como a Rede Globo vem construindo diferentes
formas de envolver o público ao longo dos anos, em especial, a partir das telenovelas.
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CAPÍTULO 2. REDE GLOBO E TRANSMIDIAÇÃO
É no diversificado cenário de transformações em torno da televisão, conforme visto no
item anterior, em que se encontra a Rede Globo, a maior emissora de televisão aberta do
Brasil. No primeiro tópico deste capítulo, intitulado A Rede Globo no cenário de
convergência midiática, traremos apontamentos sobre a trajetória da emissora na relação com
as novas mídias, evidenciando, sempre que possível, o lugar da interação com o telespectador
pela internet. No item seguinte, denominado Experiências das telenovelas da Rede Globo no
universo transmídia online, abordaremos as novelas que registraram iniciativas inaugurais,
recorrentes, singulares e/ou mais exitosas em seus respectivos sites oficiais, contribuindo para
posicionar a emissora como bastante atuante neste cenário de transmidiação. No tópico
seguinte, nomeado de Iniciativas transmídia: estratégias em jogo, direcionaremos nosso olhar
para as estratégias que têm sido utilizadas nas experiências transmídia lançadas pelas
telenovelas da Rede Globo, seguindo categorização proposta por Fechine et al (2013).

2.1. A REDE GLOBO NO CENÁRIO DE CONVERGÊNCIA MIDIÁTICA
Aprofundar-se nos modos como as telenovelas da Rede Globo vêm lidando com as
novas mídias e a participação do telespectador será uma tarefa melhor compreendida se, num
primeiro momento, tecermos breves considerações sobre a empresa, que hoje se firma como a
terceira maior emissora de televisão comercial do mundo. Antes de realizar as devidas
considerações, reconhecemos que, dada à complexidade dos processos comunicacionais em
que a Rede Globo está inserida, não há neste momento o objetivo de analisar as dinâmicas
gerenciais da empresa ou de exaurir todas as experiências lançadas por ela em relação às
novas mídias; busca-se, por outro lado, indicar alguns caminhos que contribuem para
compreendermos melhor as estratégias que as telenovelas da emissora têm adotado na
produção das suas extensões transmídia online.
Com uma vasta programação, mas com destaque (inclusive, internacional) na
produção de telenovelas, a Rede Globo detém o título de uma das maiores produtoras de
programas próprios em todo o mundo, atingindo 88% de conteúdo de sua autoria no horário
nobre (MATTOS, 2007). Com uma grade de programação pensada para diferentes públicos, a
emissora tem hoje cobertura em 98,44% do território nacional e concentra a maior
participação na audiência entre as emissoras abertas nacionais, bem como a maior parte da
verba destinada a anúncios publicitários. Nos últimos anos, assim como outras emissoras
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nacionais e internacionais, a empresa tem passado por significativas transformações nos
modos de produzir, distribuir e consumir televisão, que ressignificam o lugar do telespectador,
como veremos adiante com mais profundidade.
Apesar de muitos autores apontarem que as novas mídias potencializam as
possibilidades de interação com o público, visualizar a trajetória da Rede Globo demonstra
que a busca pelo diálogo entre mídias e pela participação do telespectador não é um fenômeno
recente e exclusivo da internet, e, sim, um conjunto de práticas que, ao longo dos anos, vem
se fortalecendo em diferentes âmbitos da programação da emissora. Do jornalismo ao
entretenimento, assistimos a abertura de espaços para que o público possa interagir a partir de
formatos distintos, como enquetes, games, emissão de depoimentos, envio de conteúdos
audiovisuais. Para Fechine, tal interatividade pode ser pensada como procedimento
(tecnológico) e processo (comunicacional) de troca de conhecimento, ideias e sentimentos
provocados pela vontade de intervir (FECHINE, 2009. p.153).
Em um cenário desprovido do fácil acesso à internet, a Rede Globo criou tradição de
interagir com o telespectador a partir de recursos como cartas e telefonemas. Como um dos
casos mais emblemáticos, há o Você Decide (1992 – 2000), programa semanal que exibia uma
história com dois possíveis finais, nos quais o público, através de chamadas telefônicas, elegia
uma das alternativas e assistia ao desfecho mais votado. Embora o alcance do programa fosse
limitado a 200 mil ligações, a abertura para a interação permitia que o telespectador tivesse a
experiência de que estava participando da tomada de decisão (ainda que de modo restrito, já
que os finais eram preestabelecidos pela emissora). Outro programa popular que mantinha o
uso do telefone é o Criança Esperança. Criado em 1986 e vigente até hoje, o programa
apresenta uma maratona de artistas de diferentes segmentos, que se apresentam e convocam
os telespectadores para realizarem doações através de ligações.
A partir do ano 2000, com o crescimento da internet e dos dispositivos móveis no
Brasil, a participação do público ganhou mais espaço e formatos na programação televisiva.
Essas mudanças foram potencializadas a partir do lançamento do site globo.com, em março
daquele ano. O portal passou a dialogar com todos os conteúdos das organizações Globo,
estabelecendo uma ambiência digital para que o público pudesse buscar mais informações e
interagir com os programas.
De lá para cá, a Rede Globo começou a investir em conteúdos exclusivos para seus
websites, incluindo enquetes, votações, envio de conteúdos e opiniões/sugestões –
estimulando práticas, até então, apenas realizadas por cartas, telefonemas e entrevistas
diversas. De lá para cá, cada vez mais a emissora trouxe a noção de interatividade para
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programas de diferentes gêneros, criando novas práticas de fazer televisão. O telespectador
participa e acompanha suas escolhas, seja através de enquetes sobre o melhor ator do ano, da
votação dos participantes do reality show, da escolha do próximo destino do repórter e em
uma série de outras possibilidades.
Nas transmissões de futebol, por exemplo, durante a exibição, ao vivo, os usuários
podem enviar perguntas através do site e das mídias sociais para os comentaristas, que
selecionam e respondem ao longo da partida. Já no G1, principal portal de notícias da
emissora, há uma sessão chamada VC no G1, voltada para jornalismo cidadão, permitindo que
usuários compartilhem vídeos, fotos e informações sobre assuntos variados de diversas partes
do Brasil. O Fantástico, além de divulgar na web trechos de reportagens que serão veiculadas
posteriormente, possibilita a interação entre apresentadores, entrevistados e telespectadores
através de chats, no site do programa, e nas mídias sociais, como Facebook e Twitter. Além
disso, o programa conta com quadros baseados em conteúdos gerados por usuários, como é o
caso do Bola cheia, Bola murcha, no qual são enviados vídeos de gols realizados ou filmados
pelos internautas.
Em outros casos, como The Voice Brasil, a relação entre a TV e as mídias sociais
demonstra ser mais íntima. No decorrer do programa, os usuários comentam acerca dos
participantes, através do Twitter, usando a hashtag #TheVoiceBrasil. Alguns tuítes são
selecionados e exibidos ao vivo durante as apresentações. No fim de cada bloco, o programa
mostra dados coletados nas mídias sociais, como qual foi o cantor mais citado pelos
telespectadores no Twitter. Já o Big Brother Brasil, comumente considerado o Super Bowl
brasileiro, bateu recorde no Trending Topics do Twitter, sendo um dos temas da Globo mais
mencionados pelos usuários em 2013. Além de decidir quem deve ser eliminado, o público já
pôde acompanhar os blogs dos participantes, com informações adicionais sobre a vida de
cada, e ligar para ouvir o que um deles estava falando naquele exato momento.
Os casos acima demonstram que há tanto um processo corporativo, de cima para
baixo, quanto um processo de consumidor, de baixo para cima.
Empresas midiáticas estão aprendendo a acelerar o fluxo de conteúdo
midiático pelos canais de distribuição para aumentar as oportunidades de
lucros, ampliar mercados e consolidar seus compromissos com o público.
Consumidores estão aprendendo a utilizar as diferentes tecnologias para ter
um controle mais completo sobre o fluxo da mídia e para interagir com
outros consumidores (JENKINS, 2009, p.44).

As formas de interatividade com o público ganham uma redefinição a partir da
televisão digital, que começou a funcionar comercialmente em São Paulo, em 2007. A
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influência da TV digital nos modos de produzir e consumir televisão no Brasil está se
formatando, conforme anteriormente mencionado. Entre as novas funcionalidades esperadas,
podemos listar a imagem e som de alta definição (High Definition), já presente em diversas
regiões do país; a multiprogramação, caracterizada pela transmissão de múltiplos conteúdos
por um mesmo canal; a mobilidade, principalmente como aumento do acesso à internet via
celulares; e a interatividade, que, apesar da falta de consenso, “pode ser entendida, de maneira
simplificada, como potencial que tem uma mídia de recepcionar a influência dos usuários
sobre os seus conteúdos” (MOREIRA, 2012, p.199).
O processo de implantação da TV Digital na Rede Globo começou em 1994,
com a realização das primeiras reuniões visando a compreensão estratégica
da nova tecnologia e seu impacto sobre a Rede. Carlos de Brito, assessor da
direção geral de engenharia, relatou que ficou claro para os envolvidos que
se tratava de uma mudança com potencial transformador, mas que, por outro
lado, o processo teria de considerar o status da Globo. Valores, processos e
cultura também seriam “digitalizados”. Ficou claro, ainda, que a mudança
levaria vários anos (CHIMENTI et. al, 2012, p.07).

Em paralelo às transformações que vão demarcando a TV digital, abrindo portas para
novos níveis e interatividade, a Rede Globo segue passando por mudanças. Assumindo um
novo momento, a empresa passou por uma reformulação em abril de 2011 e mudou seu
tradicional slogan de “A gente se vê por aqui” para “A gente se liga em você”, criado pela
Central Globo de Comunicação (CGCOM) − mostrando como, na visão da emissora, há uma
relação próxima, de conexão, com o público.
A substituição do “a gente se vê por aqui” pelo “a gente se liga em você”
alterou uma lógica que funcionou durante anos, trouxe um novo estatuto da
Globo enquanto forma cultural. Com a nova assinatura, a emissora desloca
para o público o centro de sua atenção. Obviamente, trata-se de um recurso
linguístico e sabe-se que a reconfiguração não foi feita do acaso, mas
obedeceu a algumas condições de emergência como vimos anteriormente
(MOREIRA, 2012, p.204).

Dois anos depois, em janeiro de 2013, mais alterações: alguns funcionários-chave, que
faziam parte da empresa há décadas, pediram afastamento – o que nos demonstra que, a partir
deste ano, profissionais com trajetórias distintas assumem papéis importantes e decisivos nas
escolhas futuras da Rede Globo. Durval Honório, diretor da Central Globo de Controle de
Qualidade, desempenhava a função de garantir que os programas estivessem alinhados com o
Padrão Globo de Qualidade. Em seu lugar, assumiu Luis Erlanger, até então diretor da Central
Globo de Comunicação. De acordo com o comunicado emitido pela emissora, a área passou a
se chamar Central Globo de Análise e Controle de Qualidade (CGACQ).
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Substituindo Erlanger, o publicitário Sergio Valente assumiu o posto, que preza por
delinear a estratégia de relacionamento com o público. Já Roberto Buzzoni, que ocupou o
cargo de diretor da Central Globo de Programação, foi substituído por Amauri Soares, atual
diretor de Projetos e Eventos Especiais. Na nova função, o profissional segue com a missão de
montar a grade de programação que melhor esteja em sintonia com os gostos e expectativas
do público. Todas essas articulações foram tecidas pelo novo diretor geral da emissora, Carlos
Henrique Schroder, que substituiu, também em 2013, Octavio Florisbal19.
Com a cúpula reformulada, a Rede Globo traz para os profissionais recémposicionados uma série de desafios, presentes em um contexto pontuado pela ambiência
digital. As reconfigurações se articulam a um processo de readaptação das emissoras diante de
um consumo de conteúdos realizado, cada vez mais, via internet e dispositivos móveis.
Lidando com os desafios
O cenário de transformações que marcam a televisão traz desafios às emissoras, que
percebem a importância de adaptar as suas lógicas produtivas às necessidades deste novo
contexto. Rever as práticas e os processos que, durante décadas, marcaram as formas de se
pensar as ficções seriadas televisivas exige das empresas uma postura diferente para
responder a perguntas como: de que modo manter a atenção do telespectador em um cenário
marcado por uma maior presença de outras mídias? Como trabalhar a interatividade, em
diferentes níveis, com o público? De que maneira estender a experiência de consumo em
torno das produções, indo além do fluxo da grade de programação? Como medir a audiência
multiplataforma? O que fazer com um público que comenta, analisa, elogia e critica nas
mídias sociais aquilo que assiste?
Partindo de questões como essas, as emissoras são provocadas não só do ponto de
vista comercial, mas em relação à capacitação das próprias equipes que as compõem, que
devem estar preparadas para as exigências contemporâneas. Entre os desafios citados, o
diretor de Marketing da Rede Globo, Roberto Schimidt, afirma que “a comunicação digital
vem crescendo, e o desafio dos profissionais da área é criar pontes entre as mídias tradicionais
e novas mídias para atingir o maior número de público possível”20.
Neste cenário de transformações, a audiência talvez se configure como uma das
principais preocupações para as emissoras abertas. No começo de 2013, a Rede Globo
19
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registrou o pior Ibope de sua história: 14,7% – uma queda de 10%, em relação ao ano
anterior, e de 30%, em relação à década passada. Embora a queda seja percentual, já que hoje
falamos de um número absoluto maior de telespectadores, tal redução foi verificada em outras
emissoras abertas nacionais, e algumas hipóteses para tanto são levantadas pelo mercado. De
acordo com Roberto Henrique, ex-Diretor de Tecnologia da empresa, existem três fatores
envolvidos nessa redução de audiência21: uma medição mais apurada, ao contrário das que
eram realizadas inicialmente; uma concorrência mais acirrada com outras emissoras, que
constroem grades de programação similares as da Globo; e as novas mídias, objeto direto da
problemática deste trabalho. Já para o jornalista Ricardo Feltrin, colunista do UOL, os dados
de queda sistemática de audiência da Rede Globo, registrados pelo Ibope, foram o estopim
para as mudanças realizadas em 2013, com Carlos Henrique Schroder assumindo a direção
geral da emissora22.
A diversificação de plataformas traz tensionamentos para a aferição da audiência.
Tendo isso em vista, a Rede Globo investe em medições transversais, que contemplem não
apenas as pessoas que estão assistindo à televisão, mas os outros espaços em que os conteúdos
da emissora circulam. “O foco passa a ser o conteúdo e não mais na mídia”, explicou
Emanuel Castro, diretor de novas mídias esportivas da Rede Globo23.
Em paralelo à queda da audiência e à dificuldade de mensurar o consumo
multiplataforma, a Rede Globo lida com uma concorrência que, crescentemente, vem se
capacitando, desenvolvendo conglomerados de comunicação e atingindo mais pessoas – em
alguns casos, inclusive, nas ficções seriadas, carro-chefe da Globo. Com iniciativas como o
CQC (Custe o Que Custar) e o Pânico nas versões 3.0, em referência à integração com as
ambiências digitais, a Band percebeu a necessidade de mudar as suas dinâmicas de produção e
distribuição de conteúdo, adequando-se às transformações crescentes na forma de consumir
televisão. De acordo com Edson Kikuchi, Diretor de Desenvolvimento de Produtos Digitais
da organização, essas mudanças passam pela produção de conteúdos multiplataformas, que
atendem a demandas mais específicas do público24. “Não podemos mais pensar na TV aberta
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apenas como uma distribuição linear. A produção de conteúdo deve ser pensada para todas as
telas”, afirma25.
As falas de Kikuchi estão embasadas num posicionamento maior da Band, que, de
acordo com o seu vice-presidente executivo, Walter Ceneviva, possui um projeto multimídia
integrado para todo o grupo, incluindo rádio, TV e internet26. Em sintonia, o engenheiro João
Vandoros, também da Rede Bandeirantes, afirmou que a organização apoia o uso da
interatividade. Em referência ao desenvolvimento de aplicações para a TV Digital, o
profissional conta que “além de melhorar nossas aplicações, pretendemos também criar
interatividade exclusiva para cada programa que apresentamos. Estas ações não se limitarão à
TV Digital; acreditamos fortemente em novas mídias como a TV Conectada (ou Broadband
TV)”, atesta27.
A Record, por sua vez, planeja a produção de conteúdo dentro de um processo maior
de convergência, envolvendo mobile, games e smart TVs. De acordo com Antônio Guerreiro,
diretor de novas mídias do grupo no qual a emissora se insere, há, sim, o desafio de montar
um braço multiplataforma, que permita o lançamento de um produto televisivo em outras
mídias, como a internet. O setor, criado há pouco tempo, sinaliza os próximos passos da
empresa, que, de acordo com sua assessoria de imprensa, busca avançar em um trabalho de
conteúdo, independentemente das plataformas em que eles são veiculados28.
Atentos a esses dados, concorrentes e percepções, os profissionais da Rede Globo se
mostram empenhados em defender o lugar da televisão e a perspectiva de que ela não será
substituída por outras tecnologias da Comunicação, mas que está passando por uma série de
transformações. Essa reflexão indica que as tecnologias digitais introduzem rupturas e
continuidades nos modos de produção, distribuição e consumo dos conteúdos televisivos,
sem, deste modo, partir de uma visão de substituição de uma mídia por outra. A noção de
continuidade é reiterada por Carlos Brito, diretor de planejamento, controle e engenharia da
Rede Globo, ao afirmar que, na medida em que o novo aparece, o antigo se reposiciona.
Segundo ele, “este reposicionamento acontece devido à vasta distribuição de conteúdo que
temos atualmente”29.
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Nesta trajetória, a Rede Globo tem respondido às novas questões com algumas
práticas. A primeira delas é a lógica da experimentação. “As emissoras têm trabalhado essa
convergência entre os meios, produzindo conteúdo e aprendendo ao mesmo tempo”30,
afirma Schimidt. Nos testes realizados, há a percepção de que os obstáculos devem ir sendo
superados aos poucos. Questionada sobre as mudanças que impactariam no formato de
produção da emissora e, em última instância, no próprio modelo de negócios existente,
Mônica Albuquerque, então diretora de comunicação corporativa da empresa, afirmou: “já
nos demos conta e sabemos dos impactos que isso trará e já estamos nos preparando para esta
batalha. Mas vamos lutando contra um leão de cada vez”31.
Um dos pontos mais urgentes adotados pela emissora é a busca por melhorar as
competências do quadro profissional. A Globo Universidade, programa que aborda o ensino, a
pesquisa e os projetos científicos no meio acadêmico, mantém parceria com a Universidade
do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos), que recebeu alguns profissionais da emissora para
conferirem aulas na Especialização em Televisão e Convergência Digital. O projeto, criado
em 2008, foi desenvolvido perante a necessidade de capacitar profissionais que trabalham
com televisão, instruindo-os a lidar com as transformações pelas quais o meio tem passado
nos últimos anos.
Além de parcerias com cursos de pós-graduação, a Globo Universidade tem oferecido
apoio a eventos na área, como ocorreu em agosto de 2011, no Seminário Internacional
Regiões Narrativas: Cultura e Subjetividade no Mundo Virtual, na Universidade Federal do
Rio de Janeiro (UFRJ). A iniciativa reuniu nomes como David Charles, diretor de criação e
escritor que trabalhou no processo transmídia do filme Avatar, e Maurício Mota, criador do
grupo The Alchemists (parceiro da emissora naquela ocasião), que discutiram “o impacto da
comunicação convergente, capaz de ampliar o ciclo de vida do conteúdo Narrativo, mobilizar
a audiência e transformar pessoas comuns em protagonistas de histórias espalhadas por
diferentes plataformas”, informou o site da instituição32.
A capacitação também tem sido conferida para os próprios profissionais da casa, a
partir de oferecimento de workshops. Um desses eventos foi realizado em fevereiro 2010, na
Central Globo de Produção (RJ) com Jeff Gomez – que foi responsável por projetos como a
Fábrica da Felicidade, da Coca-Cola, e ações de promoção para o filme Transformers. Na
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ocasião, Gomez demonstrou as possibilidades narrativas de um contexto multiplataforma, que
contribui para o engajamento de fãs com o produto. O destaque para capacitação interna,
contudo, parece ter ficado por conta da empresa especializada em transmídia The Alchemists,
do já referido Maurício Mota e do norte-americano Mark Warshaw, que prestou consultoria
para programas da Rede Globo na criação das estratégias em outras plataformas.
Enquanto competências estão sendo estimuladas e desenvolvidas, em torno das
transformações que marcam a televisão, nem todas as novas demandas do público estão sendo
incorporadas pela Rede Globo em curto prazo. Apesar de crescer o número de pessoas que
desejam consumir conteúdos não-lineares (on demand)33, a emissora entendeu que o
oferecimento desses materiais poderia gerar conflitos com alguns de seus interesses. “Como
temos ainda muito bons números de audiência na TV aberta, e temos bons números de
audiência na internet, com o jornalismo, o esporte e o entretenimento, não podemos fazer uma
autofagia, não podemos estimular o nosso telespectador a deixar de ver televisão linear, ao
vivo, para ver depois, porque isso aqui (a TV linear) vale muito mais que o outro lado”,
afirmou o antigo diretor-geral da empresa, Octávio Florisbal, em referência ao porquê ter
recusado a proposta de outras organizações para oferecer este serviço com conteúdos da Rede
Globo. Em seguida, completou: “temos de ver como criar o nosso próprio video on demand.
Agora, fora do lar, temos todo o interesse em cultivar esse hábito”34.
Adotando a postura pré-anunciada pelo ex-diretor, a Rede Globo lançou, em 2012, um
aplicativo móvel próprio, oferecendo conteúdos fora do fluxo televisivo. Batizada de Globo
TV+, a aplicação começou a funcionar somente em Minas Gerais, em fase de testes,
permitindo que o usuário pudesse escolher o quê e quando assistir à programação da emissora
– quem pagasse uma mensalidade, assistiria aos conteúdos na íntegra; para os usuários que
não assinassem o serviço, somente seriam disponibilizados trechos dos programas. De acordo
com Luiz Cláudio Latge, diretor-executivo de jornalismo e representante do comitê de
internet da empresa, “as informações que vamos colher nessa praça, sobre a maneira de o
público consumir este serviço, serão um indicativo do comportamento dos assinantes em todo
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o país”35. Esse aplicativo apresenta recursos adicionais em relação ao intitulado Globo TV,
também pertencente à organização, mas sem dispor do serviço on demand.
Para Latge, o aplicativo é “um desenvolvimento natural dos produtos de internet da
Rede Globo, que deseja que a experiência de consumir a sua programação seja cada vez mais
plural”36, afirmou. Do ponto de vista das experiências fora do lar, a Anatel fez projeção de
que, até a Copa de 2014, a TV móvel já estivesse nas mãos de 100 milhões de brasileiros. A
Motorola Mobility (2012) foi mais comedida em sua pesquisa: 34% dos brasileiros mantêm o
hábito de usar TV móvel, seguido por 25% dos argentinos e 19% no México. A taxa do
consumidor brasileiro chega bem próximo da média global, de 37%.
À luz das reflexões de Bruno Campanella (2007), a busca da Globo por atingir o
público em diferentes momentos e lugares parece estar relacionada com algumas
preocupações que, em meados das primeiras décadas dos anos 2000, já tocavam outros
âmbitos da emissora.
Independente dos percalços sofridos pela Globo nos últimos anos, o processo
de convergência digital das mídias continua sendo uma prioridade.
Entretanto, como o foco agora está na produção de conteúdo, a busca por
canais alternativos para distribuí-lo passa a ser crucial para o grupo
(CAMPANELLA, 2007, p.06).

Com planos similares, a Rede Globo tem investido em outras soluções que possam
atuar em paralelo ao fluxo televisivo. De acordo com Nelson Faria Junior, diretor de
Tecnologia e Inovação da emissora, por meio das aplicações móveis, os telespectadores têm a
possibilidade de usufruir de conteúdos e serviços que a TV aberta não abarca. Uma ilustração
disso é o Globo com_vc, aplicação gratuita desenvolvida para dispositivos portáteis, em que o
público pode acompanhar a programação, ter conversas online em torno daquilo que está
sendo exibido na TV e receber notificações informando quando começam os programas
desejados.
Toda a busca pela diversificação de conteúdos e pontos de contato com o telespectador
não está desprovida de interesses comerciais. O uso de dispositivos móveis, em paralelo ao
consumo televisivo, representa uma oportunidade de venda para a televisão. De acordo com
Junior, “a segunda tela combina muito com a compra por impulso. A pessoa está ali assistindo
TV, vê um carro qualquer e pode receber informações na hora, podendo fechar a compra via
35
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dispositivo”37. O executivo narra que, diferente da Globo Marcas, em que pessoas têm que
abrir o site para efetuar uma compra, há um interesse da emissora em ter aplicações de
segunda tela cujos conteúdos se renovem, conforme o fluxo televisivo.

Mídias sociais: um convite à interação
Nas estratégias da Globo, as mídias sociais representam um importante campo de
atuação nas novas mídias, tendo, segundo Sergio Valente, diretor de comunicação da
emissora, enriquecido a forma de ver televisão, dando um novo dinamismo às conversas38.
Em sinal de tal importância, em 2009, a organização criou um departamento para as mídias
sociais, responsável pela comunicação institucional da empresa e pelo monitoramento de
menções, realizadas na web, sobre a organização e seus programas. Com produção de
relatórios diários, a emissora é informada sobre os temas mais falados e as percepções dos
internautas acerca da programação. Como esforço adicional do núcleo, a Globo mantém hoje
presença ativa em mídias sociais como Twitter39, Google+40 e Facebook41, canais onde
compartilha a sua programação42.
Para Daniela Pereira, gerente de conteúdo transmídia da Rede Globo, “a interação com
os fãs é essencial e, por isso, a meta é focar nesse ponto nas redes sociais [online]”43. Como
desafio cotidiano, a profissional afirmou que, embora a interação não ocorresse na proporção
desejada pela empresa, havia uma dificuldade para responder as pessoas que abordavam
online a emissora – que, em janeiro de 2014, tinha mais de 5 milhões de seguidores no
Twitter. De acordo com Luís Erlanger, diretor da Central Globo de Comunicação, a empresa
tem utilizado as mídias sociais para promover suas ficções seriadas e conversar com o
público. “Ninguém está mais interessado na plataforma, e, sim, no conteúdo, que precisa ser
bom”, indica44.
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Com a popularização das mídias sociais, a Rede Globo seguiu os passos de outras
organizações de comunicação (como BBC e The New York Times) e lançou, em setembro de
2009, políticas internas para o uso das mídias sociais45. Afirmando ter como objetivo
“proteger seus conteúdos – fruto do esforço individual de centenas de colaboradores – da
exploração indevida por terceiros, assim como preservar seus Princípios e Valores e a
independência da sua linha editorial”, a emissora afirma aos seus contratados que informações
relacionadas à empresa só devem ser postadas se previamente autorizadas e que os perfis e
páginas dos programas e peças de promoção não deverão levar os internautas para
plataformas de terceiros – fato este que motivou uma série de discussões na internet.
Nos anos seguintes, a emissora adotou outras medidas relacionadas às mídias sociais.
Na Publicidade, desde março de 2011, determinou-se que o aparecimento nos anúncios de
marcas de ambientes de sociabilidade online deveria ser considerado multiplicidade – nome
atribuído à prática de promover mais de uma marca em um só anúncio, o que leva o
anunciante a desembolsar um investimento maior, como ocorre há décadas com a emissora.
Já em abril de 2013, por decisões editoriais e comerciais, a Rede Globo optou por
retirar os links que estavam sendo compartilhados por páginas de sua autoria, no Facebook.
Na ocasião, o CEO do Globo.com, Juarez Queiroz, argumentou que apenas de 1% a 2% do
público total dos sites eram provenientes desta rede social online; que nem todos os conteúdos
publicados pela emissora chegavam a todos que estavam vinculados a ela neste site; e que o
formato do Facebook permite que anúncios de outras empresas, inclusive concorrentes,
possam ser exibidos para a base de fãs da emissora. “Aquilo que construímos com cuidado e
mantemos protegido torna-se público. Mais ainda: uma empresa que não fez uma fanpage,
não construiu uma base grande de fãs, pode entrar lá e mandar uma publicidade para o meu
público”46, afirma o CEO.
Um mês depois, em maio de 2013, mais uma definição da emissora: desta vez, houve a
proibição de que os sites de redes sociais Facebook e Twitter fossem mencionados em sua
programação. No lugar das marcas, os profissionais foram orientados a usar “grande rede
social” e “rede social de mensagens curtas”, respectivamente. A medida não se aplicou para
outros sites, como o YouTube, com quem a emissora já realizou ações em parceria. A
concessão ao site de compartilhamento de vídeos, no entanto, não se estendeu à permissão
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para que os usuários pudessem postar conteúdos da Rede Globo nesta mídia social. De acordo
com o colunista do UOL, Ricardo Feltrin, “sempre que descobre um vídeo de algum trecho de
programa ou novela, postado por terceiros, ela [Rede Globo] pede à direção do canal para que
o retire do ar”47. As práticas descritas acima foram recebidas na imprensa e nas mídias sociais
com desconfiança por parte do público. Negando boicote a esses sites, a “Rede Globo faz
questão de ressaltar que em nenhum momento tem a intenção de censurar ou impedir a
divulgação de endereços, perfis ou das redes sociais em si atreladas à publicidade de seus
clientes, porém, encaixa a menção da identidade das redes sociais, em áudio ou vídeo, como
condizente ao seu critério de multiplicidade”, afirma a Revista Exame48.
Nesse cenário, estão as extensões transmídia online, que dialogam com as dinâmicas e
posicionamentos da Rede Globo expostos anteriormente, contribuindo para estender a
experiência do público com a programação televisiva. Trata-se de um conjunto de iniciativas
que têm contribuído para que a emissora lide com os desafios trazidos pela convergência
midiática e pela cultura participativa, em que emerge um novo telespectador: o que participa
mais ativamente das tramas por meio da ambiência online.
Levando em conta a descentralização da produção e do consumo no contexto
das novas mídias, Luiz Gleiser, diretor de Núcleo da TV Globo, afirma que
há algum tempo a maior emissora de TV aberta do Brasil busca atingir o
usuário em toda parte. De forma estratégica, há a necessidade de ativar
mecanismos de participação num contexto de acentuadas transições, em que
as formas discursivas deixam de existir em um centro único para habitar
vários “lugares”. A interatividade e a integração das redes sociais são
mecanismos dessas novas demandas (ACIR; SOBRINHO, 2011, p.83).

Percebe-se, neste percurso, um grande esforço da emissora para inserir as suas ficções
seriadas televisivas nas mídias digitais, desdobrando-as na internet a partir de diferentes
estratégias. Em sintonia com os objetivos deste trabalho, as discussões serão direcionadas, a
partir de agora, para as telenovelas, gênero televisivo em que a Rede Globo se destaca
nacional e internacionalmente. Para tanto, no próximo tópico, apontaremos como as
iniciativas transmídia têm se desenvolvido ao longo do tempo em tais programações, em
atenção ao desafio de criar, em diferentes plataformas, conteúdos atrativos, conectados entre
si e pertinentes à trama e ao gênero televisivo. Neste horizonte, indicaremos as telenovelas e
as experiências que foram observadas por pesquisadores da área, especialmente os vinculados
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ao Obitel Brasil, que, nos últimos anos, têm se debruçado sobre as interfaces entre a
transmidiação e as ficções seriadas televisivas.

2.2. TELENOVELAS E EXTENSÕES TRANSMÍDIA ONLINE: PRIMEIROS
PASSOS

A inserção da teledramaturgia da Rede Globo nas mídias digitais foi sendo construída
aos poucos, em atenção aos desafios e oportunidades trazidos pela convergência midiática e
cultura participativa. Nesta perspectiva, as reflexões a seguir evidenciarão como as
telenovelas começaram a produzir extensões transmídia em seus sites oficiais, o que permitenos compreender o que está sendo estimulado na relação com o público que está consumindo
conteúdos em outros meios além da TV.
Tal qual se destacou no tópico anterior, entender de que modo as telenovelas globais
começaram a adentrar no cenário de transmidiação solicita uma compreensão anterior sobre
as práticas e posições da emissora que tocam diretamente esse novo sistema criativo. Em
entrevistas para o Obitel Brasil, realizadas entre junho de 2012 e agosto de 2013, Alex
Medeiros, com contribuição de Gustavo Gontijo, realçaram como a emissora entende o
conceito de transmídia, o que é fundamental para compreender de que modo as telenovelas
analisadas da Rede Globo estão concebendo as suas extensões transmídia online.
O principal conceito é que qualquer ação transmídia deve refletir e expandir
a experiência do produto da TV aberta, mas sem nunca ferir ou ir contra a
obra original. Além disso, a experiência em cada plataforma adicional deve
ser relevante dentro do universo da plataforma, e não apenas uma veiculação
de conteúdo “requentado” da internet. Consideramos que as estratégias
transmídias reforçam, com toda a certeza, a programação. Relembram o
internauta do seu compromisso na televisão e o “prendem” durante a
exibição do programa (GONTIJO; MEDEIROS, 2013, p.346).

Um momento-chave dos avanços da Rede Globo na transmidiação foi criar o
Departamento Transmídia em 2010, resultado de reflexões e grupos de estudos que a
organização mantém desde 2007. Surgiu, assim, um novo profissional na empresa,
responsável pelo planejamento e implementação de conteúdos transmídia, direcionando seus
esforços para pensar as extensões multiplataformas das telenovelas, como será melhor
descrito no item a seguir. Esses profissionais, que são poucos e recebem investimentos em sua
formação, compõem um quadro integrado à equipe de cada telenovela, trabalhando em
conjunto com os autores e diretores das tramas, que validam os projetos concebidos. Trata-se
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de um setor ligado à Central Globo de Desenvolvimento Artístico (CGDA), que responde à
Central Globo de Produção (CGP).
Embora a relação entre a teledramaturgia e a internet tenha se intensificado após a
criação desse departamento, os avanços das telenovelas em direção ao ciberespaço
começaram a ocorrer um pouco antes, a partir de ações pontuais e experimentais, cujos alguns
casos serão citados a seguir. Em 2006, a novela Duas Caras contou com um blog do autor,
Aguinaldo Silva, que interagia com o público, buscando feedbacks. Neste mesmo ano, em
Páginas da Vida, o site da trama dispunha de recursos para ouvir a opinião do público e foram
produzidos conteúdos especiais, reunindo informações sobre a Síndrome de Down, um dos
temas abordados na novela. Em 2008, Três Irmãs teve uma aplicação, batizada de game
Surfínia e, em 2009, na Malhação, lançou uma websérie. No ano seguinte, em 2009, as
telenovelas das 21h começam a adquirir mais força nas extensões transmídia online, quando
se destacam duas obras, que contribuíram, inclusive, para o embaralhamento entre as
fronteiras da realidade e da ficção: Caminho das Índias, de Glória Perez, e Viver a Vida, de
Manoel Carlos.
Em Caminho das Índias, houve a produção de um blog e um perfil no Twitter do
personagem Indra (André Arteche), que retratava o cotidiano do jovem, mas sem demonstrar
muitos vínculos diretos com a narrativa em si. Nesta novela, foi criada uma página batizada
de Conexão Índia, que abordava práticas e aspectos da cultura indiana, em referência ao país
que era retratado na obra. Já em Viver a Vida, uma das telenovelas mais citadas nos trabalhos
envolvendo extensões transmídia online, a lógica dos blogs continuou, desta vez com o
Sonhos de Luciana. Na página, a personagem, interpretada pela atriz Aline Moraes, narrava os
desafios e o dia a dia de sua vida após um acidente de ônibus, que a deixou tetraplégica.
Abrindo espaço para a interação com o público, os internautas deixaram centenas de
comentários de apoio à personagem e compartilharam histórias pessoais. Interessante destacar
como a própria trama, ao longo de seus capítulos, incentivava que os telespectadores
acessassem à página, de modo que pudessem consumir conteúdos que estavam sendo
postados em outra mídia (internet). O blog, por sua vez, mostrou vínculos mais profundos e
distintos com a história passada na televisão: a página antecipou o noivado de Luciana com
Miguel (Mateus Solano), cena que, mais tarde, foi exibida pelo capítulo.
As mudanças mais significativas nessas ações ocorreram a partir de Passione, em
2010, quando se iniciou a produção sistemática de conteúdos multiplataformas: a) De modo
inaugural, a Rede Globo passou a exibir cenas estendidas no site da novela (JACKS;
RONSINI, 2011), em que os personagens continuavam cenas transmitidas pela televisão, mas,
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desta vez, a partir de monólogos dirigidos para a câmera e passados com exclusividade no site
da trama; b) Houve o desenvolvimento de aplicativos para a interação com o público,
fomentando a descoberta de mistérios da novela (Ex. Qual era o segredo de Gerson,
interpretado por Marcello Antony); c) Criação de um perfil no Twitter da própria novela
(@Passioneoficial), além de perfis de personagens (@FatimaLobato, @FredLobato e
@medeiros_clara), que interagiam entre si e iam narrando os seus cotidianos; d) Criação de
um blog para e estilista Melina (Mayana Moura), no qual a personagem reunia informações
sobre moda, constituindo um espaço comercial para a obra, já que havia ações vinculadas à
marca C&A. Todas essas iniciativas foram atreladas ao site desta novela, que representou um
marco para as páginas oficiais das obras seguintes, que passaram a contar com novos
conteúdos e recursos.
Baseado em Passione, é possível afirmar que os sites das telenovelas da
Globo irão propor ao leitor novos lugares e formas de assistir à “TV”, em
que cada fragmento permite o acesso à narrativa central; e esta, por sua vez,
possibilita a compreensão de cada fragmento isoladamente. Um exemplo:
em uma cena de vídeo, no site, pode-se ver Melina (Mayana Moura)
informando à família que se casará com Fred (Reynaldo Gianecchini); esse
fragmento isolado só pode ser compreendido claramente por quem conhece
as personagens e baseado na narrativa principal; mas se configura, ao mesmo
tempo, em uma forma de acessar a narrativa principal, a partir de um trecho
disponível em outra plataforma, que não a televisão (BORELLI, 2011, p.81).

As primeiras experimentações, o marco de Passione e a criação do Departamento
Transmídia da Rede Globo contribuíram para ampliar o conhecimento sobre as estratégias e
as plataformas que circundam as extensões transmídia online das telenovelas globais. Neste
percurso, houve alguns desafios enfrentados. Primeiramente, existia a preocupação de
entender as diferenças entre os formatos de ficção seriada: enquanto nos seriados norteamericanos havia um maior intervalo entre a exibição dos episódios e temporadas, as
telenovelas brasileiras apresentavam transmissão diária, o que imprime um ritmo mais
frenético aos realizadores, inclusive, à equipe de conteúdos transmídia. De acordo com Alex
Medeiros e Gustavo Gontijo, “observamos, sim, como algumas empresas internacionais
estavam trabalhando essas questões, mas essencialmente criamos nosso próprio modelo de
atuação com base nas características da empresa e na especificidade dos nossos conteúdos”.
Pensar as especificidades das telenovelas requer uma atenção especial para o intenso
ritmo de produção dos capítulos. “A prioridade sempre é do produto original da TV aberta, e a
adequação da implementação de ações transmídia deve se adequar aos processos já existentes.
Não podemos criar uma linha de produção paralela para essas ações, o que seria
contraproducente”, afirma a dupla Medeiros e Gontijo. O denso fluxo de transmissão dos
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capítulos tende a gerar ações que sejam menos complexas, imprimindo agilidade à produção
de boa parte das extensões transmídia, criadas para acompanhar os fatos que cotidianamente
se desenrolam nas tramas. Os executivos da emissora destacam que há uma busca por
adequação ao produto, o que pode levar a escolha de ferramentas e abordagens diversas (ex.
novelas de época não são pouco propensas ao Twitter), mas sempre em atenção a dois
aspectos distintos, que pedem uma maleabilidade dos produtores transmídia: a) mudanças que
marcam a internet, destacando as formas de consumo e os hábitos dos internautas; e b) caráter
aberto da telenovela, já que é escrita na medida em que é exibida, o que pode solicitar ajustes
e adequações a determinados desafios ou oportunidades.
As telenovelas que sucederam tais primeiras experimentações, bem como a criação do
Departamento Transmídia, já buscaram atender a essas premissas, abrindo espaço para que as
tramas das 21h, tal qual analisaremos no capítulo seguinte, pudessem adotar estratégias em
consonância com as expectativas e demandas ligadas ao horário nobre da empresa. Para
ilustrar os caminhos percorridos pelo Departamento, serão elencadas a seguir iniciativas
recorrentes e exitosas que a emissora tem adotado em tramas exibidas em outros horários,
demonstrando parte dos esforços que estão sendo empreendidos. Abordaremos casos pontuais
das seguintes novelas: a) das 18h, Araguaia, de Walter Negrão, Cordel Encantado, de Thelma
Guedes e Duca Rachid, A Vida da Gente, de Lícia Manzo, Amor Eterno Amor, de Elizabeth
Jhin, Lado a Lado, de João Ximenes Braga e Cláudia Lage, Flor do Caribe, de Walther
Negrão, e Joia Rara, de Thelma Guedes e Duca Rachid; b) das 19h, TiTiTi, de Maria
Adelaide Amaral, Morde & Assopra, de Walcyr Carrasco, Aquele Beijo, de Miguel Falabella,
Cheias de Charme, de Filipe Miguez e Izabel de Oliveira, Guerra dos Sexos, de Sílvio de
Abreu, e Sangue Bom, de Maria Adelaide Amaral e Vincent Villari; e c) das 23h, O Astro, de
Alcides Nogueira e Geraldo Carneiro, Gabriela, de Walcyr Carrasco, e Saramandaia, de
Ricardo Linhares.
Assim como em experiências anteriores, as extensões transmídia online continuaram a
investir em blogs e perfis de personagens nas mídias sociais. Em TiTiTi, foram criados perfis
no Twitter para as revistas fictícias Moda Brasil e Drix Magazine, reunindo notícias sobre o
mundo da moda, e para os personagens principais Jacques Leclair (Alexandre Borges) e
Victor Valentim (Murilo Benício), que conversavam com os seguidores, narravam seus
cotidianos e interagiam entre si discutindo, assim como na TV. Em seus blogs, os
personagens faziam referências a fatos que ocorreram ou que ocorreriam na trama,
demonstrando uma dinâmica de retroalimentação entre as mídias, em que cada plataforma
deixa pistas para que o público acesse a outra. Como forma de estimular que as pessoas
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soubessem e acessassem esses conteúdos disponibilizados em outras mídias, era comum que
os capítulos fizessem referência a esses canais na internet, despertando o conhecimento e
interesse do telespectador para acompanhar tais espaços. Mas não são somente os personagens
principais tiveram blogs: ainda em TiTiTi, houve a criação do blog da Estela (Mila Moreira),
que, apesar de ser uma personagem secundária, ganhou um realce maior na internet ao narrar
seu cotidiano e permitir um aprofundamento em sua história.
Não podemos esquecer também da vida pessoal dessa personagem; na
telenovela, Estela é a mãe de Renato, pai do filho de Marcela, personagem
de bastante destaque na trama. Mais uma vez, enquanto na telenovela as
relações familiares são tratadas de maneira superficial, no blog temos acesso
a diversos pormenores de sua vida com o filho, marido, nora e neto. Ela é
também amiga da personagem Jaqueline, uma das protagonistas da trama, a
quem dedica vários posts. Assim, o blog preenche vários espaços deixados
pela narrativa televisiva em relação à personagem, fazendo com que o
espectador se desloque de plataforma midiática. Mas, quase sempre, como já
mencionado, faz com que ele se lembre de retornar à narrativa principal, por
exemplo, citando eventos e publicando fotos e vídeos da trama televisiva
(MURAKAMI, 2012, p.65).

A criação de sites ficcionais também esteve presente, contribuindo, tal qual os blogs e
contas em mídias sociais, para que os limites entre a novela e a realidade do telespectador se
atenuassem. Em Flor do Caribe, houve a criação de um site noticioso da cidade Vila dos
Ventos49 e do hotsite da cantora Cristal (Moro Anghileri)50, divulgando seu DVD, shows,
entrevistas, letras e faixa bônus. Já em Morde &Assopra, foi produzido um site para o Spa
Preciosa, reunindo informações sobre as atividades oferecidas no estabelecimento, bem como
detalhamentos sobre a equipe que atuava no local. A página, contudo, já não se encontra
disponível.
Envolvendo os telespectadores na trama, foram propostas campanhas de mobilização.
Em A Vida da Gente, foram criados cards51 com inscrições como ‘Esta pessoa torce para a
Ana’ e ‘Esta pessoa torce para a Manu’, como forma de que os internautas se identificassem e
compartilhassem suas preferências nas mídias sociais. Em Cheias de Charme, o público foi
incentivado a compartilhar a hashtag #EmpreguetesLivres para apoiar às protagonistas, que
tinham sido presas na história52. Desejando o compartilhamento nas mídias sociais, as
telenovelas buscaram ressaltar frases e reflexões em torno da trama. Em Lado a Lado, foram
49

Disponível em: <http://tvg.globo.com/novelas/flor-do-caribe/Vila-dos-Ventos/ >. Acesso em 20 de jan. 2014.
Disponível em: <http://especiaiss3.tvg.globo.com/novelas/flor-do-caribe/cristal-dvd-ven-conmigo/index.html>.
Acesso em 20 de jan. 2014.
51
Disponível em: <http://gshow.globo.com/novelas/a-vida-da-gente/Fique-por-dentro/noticia/2012/02/rivalidadeentre-ana-e-manu-divide-publico-e-cria-torcidas-na-internet.html>. Acesso em 20 de jan. 2014.
52
Disponível
em:
<http://gshow.globo.com/novelas/cheias-de-charme/Fique-pordentro/noticia/2012/05/participe-do-movimento-empregueteslivres-na-internet-e-apoie-essa-causa.html>. Acesso
em 20 de jan. 2014.
50

58

produzidos cards com lições do que se aprendeu com os personagens53, em Gabriela,
compilou-se as pérolas de Dodô (Laura Cardoso)54 e, em Cordel Encantado, as frases
marcantes da semana55.
Além das frases, os melhores momentos e as trajetórias dos personagens foram
constantemente destacados nas telenovelas. Em Aquele Beijo, foi produzido um vídeo
compilando facetas de Maruschka (Marília Pêra56) e, em Guerra dos Sexos, o mesmo foi feito
com Nieta (Drica Moraes), evidenciando o jeito de falar engraçado da personagem 57. Em
TiTiTi, destacou-se os rumos que triângulo amoroso entre Edgar (Caio Castro), Marcela (Isis
Valverde) e Renato (Guilherme Winter) foram adotando ao longo da novela58. Houve, ainda,
a publicação de conteúdos que detalhassem aspectos da trama, oferecendo mais informações
aos internautas. Em Amor Eterno Amor, o público pôde ler uma lista com curiosidades sobre
o guarda-roupa das personagens, como quantidade de esmaltes, sapatos e bolsas usados59, e,
em Gabriela, foi produzido um mapa interativo de Ilhéus, cidade onde a trama se passa,
permitindo que o público pudesse clicar em determinados locais e obter mais informações a
respeito60. Os detalhamentos também fizeram paralelos com a realidade, como Araguaia, em
que pinturas indígenas foram explicadas61, e em Joia Rara, em que foram criadas plataformas
com detalhamentos sobre o Budismo62 e sobre a História do Brasil63.
Outras iniciativas evidenciaram a interação direta com o público. Em Saramandaia,
foi desenvolvido um aplicativo para ajudar Dona Redonda (Vera Holtz) a comer até
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explodir64; em Amor Eterno Amor, um game para que o internauta tentasse domar um búfalo,
assim como o personagem Rodrigo (Gabriel Braga Nunes)65; em A vida da gente, o público
foi desafiado a acessar um aplicativo e jogar tênis contra Ana (Fernanda Vasconcellos)66.
Algumas aplicações foram diretamente integradas às mídias sociais, permitindo que as
pessoas pudessem interagir umas com as outras. Isso ocorreu em Aquele Beijo, que
disponibilizou um recurso para que os internautas acessassem o Facebook, escolhessem um
tipo de beijo e mandassem para um amigo67.
A participação direta do internauta esteve presente em outras situações. Em Cordel
Encantado, o público pôde enviar um recado para a novela, que seria exibido no site68. Em
Flor do Caribe, o público se envolveu com enquetes como para escolher o casal 69 ou
pretendente70 favoritos. Foram realizados, também, testes de conhecimentos e identificação,
como em Araguaia, para ver qual personagem masculino mais combinava com o internauta71,
e em Guerra dos Sexos, para avaliar os conhecimentos em torno da novela72. Houve, ainda, a
possibilidade de o público realizar customizações diversas, como criar uma abertura de A
Vida da Gente inspirada em sua própria história73 e de transformar uma foto em um quebracabeça, em TiTiTi74.
As novelas também produziram cenas exclusivas para a internet. Em Araguaia, foi
disponibilizado um vídeo com os pensamentos da personagem Nancy (Mariana Rios75). Em
Aquele Beijo, foi exibido um vídeo romântico, simulando um material surpresa preparado por
Vicente (Ricardo Pereira) para seu par, Cláudia (Giovanna Antonelli), em ocasião do
64
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casamento dos dois76. Em Flor do Caribe, foi construída uma plataforma, batizada de
Candinho e o Disco Voador, para compartilhar três vídeos nos quais o personagem narra suas
experiências com extraterrestre77. Em O Astro, foi criada uma websérie, intitulada Sob o
Signo de Ferragus, dividida em sete episódios78. Já o caso mais emblemático parece ter sido o
de Cheias de Charme, amplamente mencionado na academia e na imprensa: foi lançado,
primeiramente no site da novela, um clipe musical interpretado pelas Empreguetes
(personagens da trama), conquistando ampla repercussão nas mídias sociais.

2.3. ESTRATÉGIAS DE CONTEÚDOS TRANSMÍDIA E TELENOVELAS

Ao olhar os tipos de conteúdos mais recorrentes lançados pelas telenovelas, como
brevemente descrito no tópico anterior, nota-se que cada recurso empregado pode privilegiar
estratégias diferentes, ligadas às especificidades do formato telenovela e do próprio enredo de
cada obra. Recorremos, então, ao artigo Como pensar os conteúdos transmídias na
teledramaturgia brasileira? Uma proposta de abordagem a partir das telenovelas da Globo,
publicado no livro Estratégias de Transmidição na Ficção Televisiva Brasileira do Obitel
Brasil, lançado em 2013. Nele, a pesquisadora Yvana Fechine (UFPE) e sua equipe se
dedicaram a mapear o conjunto de estratégias e conteúdos que pudessem circunscrever os
esforços criativos adotados pelas extensões transmídia online das telenovelas da Rede Globo,
em anos posteriores ao lançamento do Departamento Transmídia da emissora.
Os autores recorreram às telenovelas lançadas em 2012 para observar e identificar
categorias que sustentassem as estratégias de conteúdo transmídia que estavam sendo
lançadas pelo sites e perfis oficiais da Rede Globo e de suas obras. Foram escolhidas as
seguintes produções: Amor Eterno Amor, Lado a Lado, Cheias de Charme, Avenida Brasil,
Gabriela e Malhação79. Com a categorização em mãos, Fechine e sua equipe reavaliaram a
sistematização a partir de observações exploratórias em ficções seriadas de 2013, com o
intuito de chegar a um mapa que pudesse dar conta dos materiais transmídia que estavam
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sendo produzidos pelas novelas da Rede Globo – assumindo que, pelo caráter amplo, tais
categorias podem ser direcionadas a outras emissoras e formatos de ficções televisivas.
Corroborando seus estudos anteriores, Fechine et al (2013) observaram que existem
duas estratégias macro de conteúdos em jogo: Propagação e Expansão. A Propagação
representa o conjunto de conteúdos que buscam reverberar a novela, contribuindo para a sua
repercussão no cotidiano do público. Tratam-se de materiais que retroalimentam aquilo que já
foi exibido na televisão. Para Fechine et al, trata-se “de uma estratégia destinada a repercutir
um universo ficcional em redes sociais na web ou fora dela, acionando o gosto dos
consumidores por saberem mais sobre aquilo que consomem nas mídias” (2013, p.33). A
Expansão, por sua vez, constitui os materiais que complementam e/ou desdobram o universo
narrativo, transbordando-o. Há aqui uma interdependência e organicidade entre os materiais
produzidos, o que, para a pesquisadora, “nos permite enxergar o conjunto como um tipo
particular de narrativa que investe na integração entre meios para propor aprofundamentos a
partir dessa distribuição articulada de conteúdos” (p.34).
Em cada estratégia geral, há um conjunto de procedimentos/ações, que permitiram à
pesquisadora avançar nas categorizações, a partir dos tipos de conteúdos verificados nas
telenovelas. A estratégia de Propagação se divide em duas vertentes: a) Conteúdos
reformatados, que correspondem a variações do conteúdo televisivo; e b) Conteúdos
informativos, que não são ficcionais, mas contribuem para entender melhor o universo
proposto pela telenovela. Já a estratégia de Expansão, desdobra-se em mais dois caminhos: a)
Conteúdos de extensão textual, que estendem o texto da nave-mãe, apresentando
desdobramentos narrativos; b) Conteúdos de extensão lúdica, que proporcionam vivências
para o internauta. Cada uma dessas categorias apresenta subdivisões, conforme apontado no
quadro que detalharemos a seguir, fornecendo exemplos para elucidar melhor a
sistematização proposta por Fechine.

Estratégias
Propagação

Conteúdos
Conteúdos Reformatados

Conteúdos Informativo
Expansão

Conteúdos de Extensão
Textual
Conteúdos de Extensão
Lúdica

Antecipação
Recuperação
Remixagem
Contextuais
Promocionais
Extensões narrativas
Extensões diegéticas
Extensões vivenciais
Extensões de marca

Quadro 2 - Estratégias de conteúdo transmídia (Fechine et al., 2013, p.37).
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a) Antecipação: conteúdos que contribuem para adiantar aquilo que será exibido nos
capítulos, incentivando que o público tenha interesse em assistir ao que irá ao ar. Ex.
Gabriela disponibilizou cenas inéditas que iriam ao ar no próximo capítulo80.

b) Recuperação: conteúdos que ajudam o público a relembrar o que já foi exibido,
estimulando que as pessoas continuem acompanhando a telenovela, compreendendo a
trama que está se desenrolando. Ex. TiTiTi lançou um recurso interativo para que o
público pudesse relembrar os principais fatos que marcaram os 100 primeiros
capítulos da novela81.
c) Remixagem: conteúdos que são reformatados a partir do que já foi exibido, criando
releituras e fomentando que o público obtenha sentidos diferentes do original. Ex.
Sangue Bom produziu imagens, com inscrições textuais, criando um manual do ‘mico
na internet’, em que o personagem Filipinho (Josafá Filho) dá dicas de como ganhar
repercussão na web82.
d) Contextuais: conteúdos que ajudam o público a compreender melhor o universo
ficcional criado pelas telenovelas, fornecendo mais informações sobre os contextos em
que a trama se desenvolve. Ex. Amor Eterno Amor criou uma infografia para
apresentar os itens de vestuário mais usados pela vilã da novela83.
e) Promocionais: conteúdos desenvolvidos em torno do que está fora do universo
diegético, permitindo que o público acompanhe os elementos extratextuais que
revelam a encenação presente na telenovela. Ex. Cheia de Charme publicou um
conteúdo com curiosidades sobre o elenco84.
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f) Extensões narrativas: conteúdos que complementem a narrativa, permitindo a criação
de novas histórias, que podem preencher lacunas ou criar desdobramentos possíveis.
Ex. Aquele Beijo produziu um vídeo com uma cena exclusiva, em que Belezinha
(Bruna Marquenzine) manda um recado para os jurados do concurso em que está
participando, Senhorita Rio de Janeiro85.
g) Extensões diegéticas: conteúdos adicionais que tratam elementos ficcionais como se
fossem reais. Ex. Saramandaia disponibilizou uma aplicação para que os internautas
pudessem assinar um abaixo-assinado, exigindo que o delegado da novela investigasse
a fuga de um prisioneiro86.
h) Extensões vivenciais: conteúdos que demandam que o público interaja diretamente
com iniciativas vinculadas à obra. Ex. A Vida da Gente ofereceu um jogo em que os
internautas deveriam achar os sete erros entre duas fotos dos cenários da novela87.
i) Extensões de marca: conteúdos que destacam a relação do público com a marca da
novela ou da emissora. Ex. Morde & Assopra permitiu que os internautas pudessem
baixar papéis de parede, assinados pela novela, para os seus computadores88.

A partir das discussões e das categorias apresentadas, o próximo capítulo fará a análise
das extensões transmídia online das telenovelas das 21h, lançadas no primeiro ano após a
criação do Departamento Transmídia da Rede Globo. Serão analisadas as extensões
transmídia disponíveis nos sites oficiais de Insensato Coração, Fina Estampa, Avenida Brasil,
Salve Jorge e Amor à Vida, buscando compreender como as estratégias de conteúdos
transmídia se desenvolveram nas obras selecionadas, destacando as recorrências e as
mudanças nos recursos empregados e no lugar do fomento à interação social entre os
internautas.
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CAPÍTULO 3. ANÁLISE E RESULTADOS OBTIDOS
O presente trabalho analisou as estratégias das extensões transmídia online de cinco
sites oficiais de telenovelas das 21h da Rede Globo, partindo da categorização proposta por
Fechine et al (2013), buscando identificar as principais aplicações empregadas e as formas
como tais extensões fomentaram interações sociais online entre os internautas. A análise
desses materiais revelou que, ao longo dos anos, houve uma queda no número de conteúdos
produzidos em torno das novelas selecionadas em nosso corpus, o que não nos parece indicar,
por outro lado, uma redução nos investimentos na área. Ao contrário, notamos que parte das
ações lançadas passaram a ser mais elaboradas, contando com formatos diversos e aplicações
com um maior número de recursos e possibilidades de integração às mídias sociais.
Observamos uma predominância de materiais ligados à Propagação (78,1%) em detrimento da
Expansão (21,9%), tendência já apontada por Souza, Lessa e Araújo (2013). Esse retrato,
conforme será demonstrado, parece ter uma relação direta com a própria a busca da emissora
por reiterar os fatos mais importantes já exibidos nos capítulos – o que, em paralelo, não tem
limitado a abertura de espaços para a experimentação de novas formas de envolver o público
na ambiência online.

Gráfico 1 - Propagação e Expansão.

Observando a evolução das extensões online ao longo da exibição de cada novela de
2011 a 2013, destacamos que, ao final de 2013, em paralelo à redução no número de
extensões, houve o surgimento de um equilíbrio na quantidade de materiais produzidos nas
categorizações de segundo nível, proposta por Fechine (conteúdos reformatados,

65

informativos, textuais e lúdicos). Analisando o período globalmente, notamos que, enquanto
os conteúdos que surgem em desdobramento daquilo que já foi exibido na televisão
(Propagação – Reformatado) se demarca como a estratégia de conteúdo mais recorrente ao
longo do período analisado (56,8%), as iniciativas que expandem a narrativa a partir de novos
elementos ficcionais se configuram como o conjunto de ações menos lançadas em nosso
corpus de análise (3,5%). Essa tendência parece reforçar uma das indicações do trabalho de
Souza, Lessa e Araújo (2013), que aponta uma particularidade do formato para este quadro: as
telenovelas já apresentam uma série de tramas e, com isso, parece não ser prioritária a
preocupação de criar mais narrativas, e, sim, de pensar em formas de trabalhar a partir daquilo
que já existe de histórias produzidas.

Gráfico 2 - Tipos de Conteúdos.

Nas páginas seguintes, apresentaremos o detalhamento da análise sobre as estratégias
de conteúdos transmídia que se desenvolveram em Insensato Coração, Fina Estampa,
Avenida Brasil, Salve Jorge e Amor à Vida, indicando quais foram as aplicações mais
recorrentes e diversas nas categorias de Antecipação, Recuperação, Remixagem, Contextual,
Promocional, Narrativo, Diegético, Vivencial e Marca.
3.1. CONTEÚDOS REFORMATADOS
Os conteúdos reformatados avaliados, que operam a partir de materiais que já foram
ou serão exibidos na televisão, foram responsáveis por 56,8% das extensões lançadas.
Notamos dois movimentos nesta categoria. De um lado, observamos uma queda crescente no
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número de conteúdos de Recuperação. Por outro, percebemos a ascensão de conteúdos
ligados a uma lógica da Remixagem, o que, em grande parte pode ser explicado pela
observação e incorporação de práticas que os próprios internautas mantêm na web, e que as
telenovelas, a partir de suas dinâmicas de transmidiação, buscam estar em sintonia. Em 2013,
percebemos que os conteúdos de Antecipação, Recuperação e Remixagem caminharam para
um equilíbrio no número de materiais lançados, o que, potencialmente, pode ter levado ao
balanceamento verificado, no mesmo ano, nas categorias macro de conteúdos reformatados,
informativos, textuais e lúdicos.

Gráfico 3 - Propagação - Conteúdos Reformatados.

A seguir, analisaremos cada um dos três tipos de conteúdos reformatados.

3.1.1 ANTECIPAÇÃO

Os conteúdos de Antecipação foram encontrados em 6,7% das extensões analisadas
nas cinco novelas, o que confere à categoria a quinta posição nos tipos de materiais mais
produzidos ao longo do período examinado. Ao olharmos transversalmente os números brutos
dos conteúdos de Antecipação lançados, observamos que Fina Estampa foi a novela que mais
produziu iniciativas que adiantassem aquilo que seria exibido na televisão (40,7%), em
detrimento de Insensato Coração, que produziu quantitativamente cerca de oito vezes menos
(5,1%). Quanto tecemos essa análise em cada novela,

buscando identificar a

representatividade da Antecipação nos outros tipos de conteúdos produzidos, percebemos que,
se em Insensato Coração, obra mais antiga estudada neste trabalho, essa categoria foi
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responsável por 1,8% dos conteúdos, em Amor à Vida, produção mais recente, esta
representatividade subiu para 13,0%, maior índice encontrado nas obras analisadas − e
significativamente superior à média identificada em nosso corpus (7,4%).
Ao longo das novelas, privilegiou-se o desenvolvimento de conteúdos mais simples,
com destaques para textos, por vezes ilustrados com fotos e vídeos. Não houve o
desenvolvimento de aplicativos ou sites para a apresentação daquilo que aconteceria nas
tramas, tampouco foi privilegiada a publicação de vídeos com excertos de cenas que seriam
exibidas. Em Insensato Coração, observamos que as extensões se restringiram aos momentos
de abertura e encerramento da novela, preocupação que esteve presente nas demais produções
estudadas. Já Fina Estampa, que se destacou pela alta produção de conteúdos nesta categoria,
investiu essencialmente em materiais sobre a reta final da obra89. Em Avenida Brasil, houve a
produção de conteúdos que interpelassem o público, trazendo-o para tecer conjecturas sobre
os próximos passos da trama. Em Salve Jorge, a principal diferença foi o oferecimento de
mais informações que a maior parte das demais novelas o fez, o que contribuiu para
contextualizar os internautas em relação aos teasers que estavam sendo oferecidos. E, por fim,
em Amor à Vida, notamos que a representatividade da categoria ocorreu devido à queda no
número de extensões produzidas, bem como à redução da quantidade de conteúdos vinculados
a outras abordagens, como Recuperação – ressaltamos que não encontramos usos
diferenciados desta categoria na novela.
Ao observamos mais detalhadamente as aplicações, parece-nos não fazer sentido que,
nas telenovelas, em que os intervalos entre capítulos são muito curtos, exista um grande
investimento em produzir muitos conteúdos que antecipem fatos da trama, já que esses
materiais teriam pouco tempo para o consumo, o que imprimiria um ritmo mais frenético de
produção. Vemos uma maior preocupação em lançar iniciativas pontuais, ligadas
especialmente a marcos e situações-chave das tramas. Foram produzidos conteúdos de
Antecipação para se demarcar momentos de: a) abertura e encerramento das obras; b) grandes
passagens de tempo; c) geração e resolução de conflitos; d) especulações. Cada uma dessas
abordagens será melhor descrita a seguir, buscando salientar os modos como foram
construídas e o lugar do fomento à interação social online neste processo.
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Notamos que o grande número de extensões desenvolvidas aqui não ocorreu devido a uma ênfase em si para a
Antecipação; as outras categorias também foram muito fomentadas, o que levou a novela a ser responsável por
39,3% das extensões analisadas neste trabalho.
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Aplicações
Antecipar fatos para apresentar novas novelas e estimular que o público acompanhe as
retas finais das tramas se mostrou como uma das aplicações mais usadas nos objetos
analisados. Logo em Insensato Coração, faltando poucos dias para a estreia do primeiro
capítulo, o site da novela publicou quatro vídeos90, hoje não mais disponíveis para exibição,
apresentando os principais personagens e tramas em que estavam envolvidos. Em Fina
Estampa, os momentos finais foram antecipados a partir de depoimentos de Aguinaldo Silva,
narrando como seria o desfecho do casal protagonista91 e que haveria mais mortes na trama92.
Para demarcar esses momentos de encerramento, não foram publicados vídeos e fotos das
cenas que seriam exibidas: todo o conteúdo foi trabalhado de maneira textual e com fotos de
acervo.
Em momentos marcantes da trama, os conteúdos de Antecipação contribuíram para
estimular a curiosidade do público, principalmente mediante acontecimentos que reunissem
algumas reviravoltas. Em 23 de maio de 2013, Amor à Vida registrou uma passagem no
tempo: a partir desta data, o público passou a acompanhar o que aconteceria depois de 12 anos
da história. Para contextualizar o telespectador, munindo-o de informações sobre o que estaria
por vir nesta nova fase, publicou-se uma matéria93 apresentando as novas tramas, personagens
recém-chegados e uma galeria de fotos (Figura 1), mostrando como ficou o visual de alguns
dos protagonistas com o passar dos anos. Construir situações de passagens no tempo nas
telenovelas requer cuidados especiais, de modo que o telespectador não se confunda com as
mudanças. As extensões transmídia aparecem como uma forma adicional de ajudar o público
a compreender as transformações verificadas, estimulando a manutenção do interesse na
trama (BORELLI, 2011).
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Figura 1 – Captura de tela com galeria de fotos, em Amor à Vida.

Momentos-chave de geração ou resolução de conflitos, em geral amplamente aguardados
pelo público e divulgados pela imprensa, também foram acompanhados de conteúdos
transmídia. Em Avenida Brasil, foi exibido um vídeo com uma prévia da continuidade do
conflito de Carminha (Adriana Esteves), que descobriu que Nina e Max estavam juntos numa
lancha94. O material, com duração de 16 segundos, foi publicado com exclusividade no site da
novela e mostrava flashes da vilã transtornada, questionando “eu tô vivendo um pesadelo, é
isso?”. Ao final, a peça exibia a mensagem “Nesta quarta-feira. Você não pode perder” –
recurso semelhante às chamadas das novelas da Rede Globo, ao longo da programação da
própria emissora, estimulando que o público acompanhe o próximo capítulo. Em Amor à
Vida, foi publicado um conteúdo destacando a decisão de Nicole (Marina Ruy Barbosa) de
não raspar a cabeça em virtude do câncer em estado terminal que acometia a personagem95.
Interessante observar que a escolha por antecipar este fato pode ter uma relação com o
universo extratextual, uma vez que a imprensa havia fortemente repercutido a expectativa e a
dúvida da intérprete em cortar ou não os cabelos – especulação que acreditamos ter
contribuído para um maior interesse do público para este assunto.
O quarto uso identificado em Antecipação foi a possibilidade de fomentar que o público
fizesse especulações a partir do adiantamento de fatos que iriam ao ar. Embora em Insensato
Coração e Fina Estampa houvesse conteúdos ligados a quem seria o assassino(a) da
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personagem Norma96, interpretada por Glória Pires, e a quem seria o amante de Crô 97, vivido
por Marcelo Serrado, a partir de Avenida Brasil algumas publicações começaram a usar
conteúdos diversificados para criar e manter o interesse do internauta. Nesta novela, um dos
mais emblemáticos embates de Nina (Débora Falabela) e Carminha foi marcado pela criação
de expectativa no público a partir de uma imagem98 (Figura 2) com Nina deitada e
inusitadamente coberta por terra, intrigando o internauta sobre a cena e o que aconteceria na
sequência. Em outro momento, um conteúdo antecipou fotos de Nina bem produzida, com
roupa e maquiagem diferentes de como a personagem se apresentava habitualmente,
introduzindo o seguinte questionamento ao público: “Por que será que ela está toda
arrumada?”99. Os conteúdos teasers, ao alimentarem a expectativa do público, tendem a criar
um estímulo para que as pessoas especulem sobre o que ocorrerá naquele próximo capítulo.
Acreditamos que, ao fomentar essa curiosidade, tais materiais acabam contribuindo para que
as pessoas se inclinem a interagir umas com as outras, tecendo conjecturas e dialogando em
torno da telenovela.

Figura 2 – Captura de tela com cena futura de Nina, em Avenida Brasil.
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Já em Salve Jorge, o público foi informado antecipadamente que o tráfico faria uma
nova vítima na novela. No site, foi compartilhada uma lista de personagens que poderiam ser
assassinados e outra dos que poderiam ser os responsáveis pelo crime100 (Figura 3). Além de
elencar nomes possíveis da vítima e do(a) criminoso(a), o texto contextualizou o internauta,
recuperando informações sobre o porquê de cada personagem estar nesta relação. Como mais
um conteúdo adicional, publicou-se um vídeo com mensagem similar, de 1:29min,
anunciando o fato e mostrando, a partir de cenas originalmente exibidas na emissora, os
personagens que poderiam estar envolvidos no crime que se sucederá. Percebemos um maior
grau de elaboração nesta iniciativa, em que foram produzidos conteúdos especiais, com
chamadas e cenas já exibidas dos personagens, com o intuito de interpelar o público a partir
de um estímulo audiovisual, que convidava o internauta a tentar adivinhar quem seria a
vítima.

Figura 3 – Captura de tela com possíveis vítimas em capítulo futuro de Salve Jorge.

Esses dois fatos ilustram uma observação que será melhor demonstrada adiante: em
conteúdos específicos, como o de Antecipação, é possível encontrar o uso concomitante de
outras abordagens, a exemplo de materiais envolvendo Recuperação e Remixagem –
categorias que serão mais bem explanadas a seguir. Observamos que a criação de conteúdos
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mais ricos de informações podem atenuar as fronteiras entre as categorias propostas por
Fechine e equipe, situação que, ao que nos parece, mantém relação direta com a própria
dinâmica das narrativas, em que as tramas são compostas por fatos encadeados e,
naturalmente, para que o público tenha mais expectativa sobre o que virá, é importante se ter
clareza sobre aquilo que já ocorreu – perspectiva que, conforme identificamos, pode ser
trabalhada em um mesmo conteúdo, que conteria mais informações, ou em materiais distintos.
Em nossa visão, uma vantagem que percebemos nesta proximidade é a garantia de que o
público terá acesso às duas vertentes de informação, já que, em tese, não há como assegurar
que o internauta que leu sobre o que acontecerá na novela tenha informações sobre o que já
ocorreu.
No que tange à nossa preocupação com o fomento à interação social, percebemos que
as extensões analisadas não privilegiaram o uso de recursos que contribuíssem, mais
diretamente, para que os internautas pudessem interagir entre si, tendo as novelas como tópico
de interesse em comum. Destacamos, neste caminho, o uso de botões de compartilhamento
nas mídias sociais ao longo das matérias produzidas –funcionalidade presente nas demais
categorias que serão aqui analisadas adiante. Como diferença, notamos uma preocupação
inicial em interpelar o internauta com perguntas instigantes, como no teaser em que Nina foi
soterrada, o que poderia se configurar como um estímulo para que tais questões fossem
compartilhadas e debatidas com outras pessoas que estivessem interessadas em saber ou
opinar sobre o que aconteceria.

3.1.2. RECUPERAÇÃO

Os conteúdos de Recuperação foram encontrados em 44,1% das extensões analisadas em
nosso corpus, sendo a categoria com maior representatividade no período de nosso interesse.
Observando a quantidade de materiais produzidos, notamos uma grande variação entre as
novelas: enquanto Fina Estampa foi responsável por 55,8% dos conteúdos de Recuperação
identificados, Amor à Vida lançou apenas 2,0%. Restringindo o olhar para cada novela, a
representatividade da Recuperação parece seguir a mesma diferença: 62,5% dos conteúdos
que Fina Estampa produziu atendiam ao objetivo maior de retomar fatos já exibidos na trama,
enquanto apenas 11,6% dos materiais de Amor à Vida possuíram o mesmo intuito. Parece
existir aqui a tendência de produzir menos nesta categoria, o que pode ser corroborado pelos
números de Insensato Coração, em que 62,2% das extensões recuperavam o que já tinha sido
transmitido pela televisão, e de Avenida Brasil e Salve Jorge, que apresentaram índices de
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21,5% e 19,9%, respectivamente –o que evidencia uma significativa queda ao longo dos anos,
culminando numa média 35,5% de extensões de Recuperação por novela.
Os conteúdos se destacaram de maneiras distintas em cada obra. Em Insensato
Coração e Fina Estampa, responsáveis juntas por 81,9% dos conteúdos de Recuperação,
vimos como houve um grande investimento na série de postagens “O que rolou na web”, que
compilava as impressões que os internautas estavam tendo dos fatos que iam se desenrolando
nos capítulos. Com as novelas seguintes, os comentários pontuais dos internautas foram sendo
menos incorporados às estratégias de conteúdo, que, por outro lado, abriu espaço para a
inserção de práticas e linguagens presentes nas mídias sociais. A maior variação de formas
para recuperar fatos se iniciou a partir de Avenida Brasil, que trabalhou mais imageticamente
e com listas diversas, indo além do realce a fatos que haviam ocorrido nos capítulos:
começou-se a recordar outras dimensões, como e pérolas dos personagens. Salve Jorge, por
sua vez, seguiu uma linha bastante similar, porém, trazendo formatos diversos de suporte aos
conteúdos de Recuperação: foram desenvolvidas páginas para web em que o usuário acessava
conteúdos em diferentes formatos (fotos, textos, vídeos), instaurando a possibilidade de o
internauta navegar por esses materiais. Já Amor à Vida, mostrou-se mais direta: produziu
menos extensões desta categoria, mas diversificou as estratégias empregadas nas iniciativas
lançadas.
Sabemos que a telenovela, com seu emaranhado de histórias em paralelo, ritmo
intenso de exibição e elevado número de capítulos, disponibiliza muito conteúdo para os
telespectadores. Como forma de manter e incentivar o interesse do público, criam-se
estratégias diversas, muitas fomentadas pela grade de programação da própria emissora, para
que o telespectador acompanhe a trama – ainda que, por vezes, não assistindo-a. Notamos que
a natureza reiterativa das novelas desembarca nos conteúdos transmídia, que podem assumir
uma lógica de recuperação do que já foi exibido. Identificamos nesta pesquisa que os
materiais desta categoria foram direcionados principalmente para rememorar: a) primeiro ou
último capítulo; b) reta final; c) melhores momentos ao longo dos capítulos; d) fatos que
ocorreram em capítulos exibidos nos feriados; e) principais situações que antecederam o
capítulo 100.

Aplicações
Tal qual a estratégia de Antecipação foi usada em momentos de abertura e encerramento
das novelas, a Recuperação esteve presente para permitir que o público pudesse rever o
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primeiro capítulo logo após a sua exibição, como em Avenida Brasil101 e Amor à Vida102, ou o
último, como em Insensato Coração103, corroborando a preocupação de dar insumos para que
o público comece a acompanhar as histórias, bem como compreenda como elas terminaram.
Após o encerramento da trama, as novelas rememoraram alguns fatos pontuais, como o de
Crô ter herdado a fortuna de Teresa Cristina (Cristiane Torloni) e não ter revelado a
identidade de seu amante104, em Fina Estampa. Adotando uma tática distinta, o site de Salve
Jorge, antes da exibição do capítulo final, publicou uma matéria convocando os internautas
para lembrarem o início da trama, como uma forma de se preparar para o final105, e, após o
encerramento da novela, publicou uma matéria com o título “Vale a pena ver de novo”106,
compilando em vídeo os melhores banhos de sol de Lurdinha (Bruna Marquezine) e Vanúbia
(Roberta Rodrigues)107.
Buscando munir o público de informações que permitissem a compreensão da reta final
das novelas, minimizando esquecimentos e preenchendo as lacunas do que não foi assistido, a
estratégia de Recuperação recorreu à formulação de listas, em diferentes formatos, para
relembrar acontecimentos marcantes. Foram lançados conteúdos que interpelavam o público
com abordagens como “Você se lembra de todas as maldades de Léo?”108, em Insensato
Coração; “Relembre as maldades de Tereza Cristina e fique de queixo caído” 109, em Fina
Estampa; “Relembre os grandes confrontos entre Nina e Carminha”110, em Avenida Brasil; e
“Top 5 maldades de Lívia”111, em Salve Jorge – em todas essas iniciativas, notamos uma forte
saliência dos conflitos e do lugar da vilania, dimensões responsáveis pela condução das
tramas até às situações de desenlace. O lugar dos romances também foi privilegiado, como
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em uma série de vídeos que relembraram o triângulo amoroso de André (Lázaro Ramos),
Carol (Camila Pitanga) e Raul (Antônio Fagundes)112, em Insensato Coração; os momentos
mais ardentes113 e quem se relacionou com quem114, em Fina Estampa; os pares românticos
que se formaram115, em Avenida Brasil; e a história de amor de Helô (Giovana Antonelli)116,
em Salve Jorge.
Acreditamos que, com o desafio de manter o público estimulado em tantos capítulos, os
conteúdos de Recuperação demonstram ter importantes questões, como o que deve ser
abordado prioritariamente, com qual nível de detalhamento e com qual roupagem, de modo
que sejam produzidos materiais atrativos e que, por si só, não acabem confundindo pelo
excesso de informação. As listas nos parecem um caminho eficaz: além de simples e fácil
entendimento, tais materiais reforçam uma prática já comum na web, que é a de compilar
fatos e ideias, produzindo conteúdos práticos e rápidos de serem consumidos em meio ao
grande número de informações disponíveis na rede. Chamamos atenção para o modo como
muitas listas foram concebidas nessas extensões, trabalhando a partir de temas específicos e
explorando formatos variados, o que abre espaço para a experimentação e avaliação dos
resultados das ações junto ao público.
A observação transversal desses conteúdos permite-nos observar que, num primeiro
momento, em Insensato Coração e Fina Estampa, havia uma maior recorrência de aplicações
em que os usuários poderiam usar recursos interativos para navegar pelos fatos, selecionar
aquele sobre o qual se desejaria saber mais e, após o clique, acompanhar mais conteúdos
sobre a ocorrência escolhida. Nestas aplicações, como se poderá visualizar nas imagens
adiante (Figuras 4 e 5), não havia espaços para comentários ou para compartilhamento dos
conteúdos nas mídias sociais: eram iniciativas fechadas em si mesmas, contrariando a busca
direta pela sociabilidade, que acabou se mostrando, nas novelas mais recentes, como uma
forte tendência.
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Figura 4 – Captura de tela com histórico de Tereza Cristina, em Fina Estampa.

Figura 5 – Captura de tela com destaque para uma das maldades de Tereza Cristina, em Fina Estampa.

Em Avenida Brasil e Salve Jorge, houve o investimento paralelo em outros materiais,
como vídeos, que reuniam cenas das novelas editadas no formato “Top 5” e imagens que
exploravam linguagens variadas, como infografias (Figura 6), e quadrinhos (Figura 7). Neste
momento, ressaltamos o investimento em conteúdos mais visuais, que contribuem para que as
informações possam ser assimiladas mais facilmente pelos internautas. Diferente do que
veremos em outras situações, as peças que foram produzidas, nesta aplicação, não foram
adequadas aos formatos ideais das mídias sociais, o que pode reforçar a ideia de uma atenção
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reduzida, até o momento, ao compartilhamento deste conteúdo em ambientes de sociabilidade
online. Outra hipótese que levantamos é a de que, neste momento, a preocupação vigente
pode ter sido atrair internautas para o site, a fim de consumir tal conteúdo, o que não seria tão
simples de implementar se os materiais produzidos fossem amplamente divulgados, na
íntegra, na rede.

Figura 6 – Captura de tela do Pegômetro, ilustração que destacava os envolvimentos entre os personagens de
Avenida Brasil.
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Figura 7 – Captura de tela com a história de dois personagens, contada em quadrinhos, em Salve Jorge.

Embora a maior parte das aplicações analisadas não apresentem fomento à interação
social entre os internautas, observou-se que, em Insensato Coração, houve a busca por
disponibilizar o botão de compartilhamento em um aplicativo que convidava o usuário a
relembrar os barracos que marcaram a boate Barão da Gamboa, selecionando aquela que
deveria ser uma manchete de jornal117 (Figura 8). Ao simular como ficaria o informativo, o
internauta poderia compartilhar a iniciativa com a sua rede social no Twitter, Facebook ou
117
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Orkut. No Twitter, os usuários eram fomentados a compartilhar a mensagem “Barão da
Gamboa nas manchetes! Veja o que foi notícia, babado e confusão na famosa boate de
#InsensatoCoração. (link para a simulação)”, em que o uso da hashtag com o nome da novela
contribuía para a encontrabilidade da iniciativa nas buscas desta mídia social, bem como para
a ampliação do número de interações em torno da obra. No Orkut, a mensagem era similar:
“Barão da Gamboa nas manchetes! Veja o que foi notícia, babado e confusão na famosa boate
de Insensato Coração”. No Facebook, o recurso de compartilhamento disponibilizado pela
aplicação já não está mais ativo.

Figura 8 – Captura de tela de aplicação com manchetes de jornal, em Insensato Coração.

Os melhores momentos do dia a dia, que levavam em consideração o desenrolar de
arcos narrativos menores, foram explorados pelos materiais de Recuperação. Num primeiro
momento, em Insensato Coração e Fina Estampa, parte dos conteúdos cotidianos
evidenciavam os destaques dos capítulos a partir de comentários feitos por internautas no
Twitter, ilustrados por vídeos com cenas da novela. As identificações dos usuários no site
eram fornecidas, o que abria espaço para, caso fosse desejado, que as pessoas pudessem
interagir ou acompanhar os tuítes postados por outras. Tal iniciativa suavizou o discurso
oficial da novela ao apresentá-la pelos olhos do público, o que pode incentivar que outras
pessoas assistam à trama, já que notariam que as histórias estariam sendo discutidas por
muitos telespectadores.
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Data de publicação

18/08/11

19/03/12

Excerto

“...Natalie (Deborah Secco) armou para cima de Bibi (Maria
Clara Gueiros) e Douglas (Ricardo Tozzi). Se a intenção dela era
fazer com que a cunhada traísse o irmão, o tiro saiu pela
culatra. @Fatimiccichelli gostou da fidelidade da socialite:
"Ebaaaaaa...
Ela
vai
respeitar
o
Douglas",
escreveu.@SammyFernandes também aprovou: "Bibi resistiu a
tentação e não decepcionou". Já Douglas não perdeu tempo em
defender seu território e partiu para cima de Manolo (Kiko
Pissolato). Na torcida,@Kanandabraga comentou: "que isso
Douglas?ahh queria que um douglas desse fizesse isso por
mim!"...”. 118
“Depois de Crô (Marcelo Serrado) implorar para Celeste (Dira
Paes) aceitar Baltazar (Alexandre Nero) de volta em casa,
"Celeste
aceitou
o
pedido
com
condições",
registrou@kapulinha. "Celeste deixou o Baltazar voltar. Como
hóspede", acrescentou@baah_evellyn, durante exibição do
capítulo de #finaestampa desta segunda-feira (19/03). A moça se
impôs como nunca ao grosseirão e agradou: "É isso aí Celeste!
Adorei :'Tapa não é carinho' ", repetiu @NoemiGarciab, em seu
microblog. "Dor, mágoa e desprezo demoram pra passar",
completou @_iuji.” 119
Quadro 3 - Identificação de usuários nas mídias sociais.

Outra forma comum de retomar corriqueiramente os melhores momentos dos capítulos
foi a partir da compilação das frases que ganharam evidência no período abordado. Isso pôde
ser observado em Insensato Coração120, que recuperou vídeos e citações dos personagens que
marcaram o casamento de Marina (Paola Oliveira). A tática mais clássica, inclusive
fortemente presente em Amor à Vida, foi ilustrar textos com vídeos de cenas reproduzidas da
televisão, seja a partir do que foi exibido em um determinado capítulo121, seja a partir de listas
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temáticas, como os momentos mais marcantes da vida de Nicole122 e as piores traições
ocorridas123.
Fatos isolados, por sua vez, foram recordados a partir de táticas distintas, cada vez
mais imagéticas, como dito, a partir de Avenida Brasil. Nessa novela, a sequência em que
Nina consegue enganar Max (Marcelo Novaes) foi recuperada a partir da exibição de uma
imagem da referida cena. Na foto, a protagonista aparecia ao lado de uma das frases usadas na
ocasião, que resumia bem todo o jogo de manipulação que marcou o acontecimento124 (Figura
9). Em Salve Jorge, as abordagens continuaram próximas às da novela anterior, mas
trouxeram uma mudança fundamental: uma aproximação com a linguagem usada pelos
internautas na web. Exemplo disso é que, ao expor a imagem de uma cena que se desejava
recuperar, optou-se por usar uma frase que promovesse uma maior identificação com o
público. Tratava-se da aguardada cena em que a policial Jô (Tammy Gtrechen) se fantasiava
de Lohana para dançar Conga, Conga, Conga em uma boate, música sucesso na voz da mãe
da atriz125. No texto que descrevia o conteúdo, é possível notar a flexibilização da linguagem
mais formal e, ao mesmo tempo, o claro fomento ao compartilhamento do conteúdo nas
mídias sociais: “Kkkkk... ADOROU? Então, COMPARTILHA! ;)” (Figura 10).
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Figura 9 – Captura de tela da imagem que ilustra momentos em que Nina manipulou Max, em Avenida Brasil.

Figura 10 - Captura de tela da imagem usada para ilustrar a apresentação de Lohana, em Salve Jorge.
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Se um dos principais objetivos da estratégia de Recuperação é permitir que o público
mantenha o entendimento sobre as tramas cardeais das telenovelas, notou-se existir mais
recentemente a preocupação de que os feriados não atrapalhem essa compreensão mais ampla,
motivo pelo qual Salve Jorge compilou, em vídeos e descrições textuais, os momentos-chave
exibidos no Carnaval126, bem como Amor à Vida o fez no feriado de Corpus Christi127. Esse
fato evidencia as dificuldades enfrentadas pelas telenovelas, em que os capítulos praticamente
diários não são interrompidos em períodos que, tradicionalmente, parte do público não estaria
em frente da televisão. Além de não concentrar grandes conflitos/ resoluções nesses períodos,
cria-se formas de revisitar os fatos que aí ocorreram, situação em que as extensões transmídia
novamente servem como auxílio.
A dimensão do capítulo 100 se mostrou bastante emblemática nas telenovelas analisadas.
Em Fina Estampa, foram publicados uma série de conteúdos especiais em comemoração à
data, como uma aplicação (sem opção de compartilhamento em mídias sociais) em que o
internauta poderia selecionar e ler sobre 100 fatos exibidos128 e um vídeo em que o elenco era
desafiado a contar os 100 primeiros capítulos em 100 segundos129. Já em Salve Jorge, na
proximidade do capítulo 100, houve o lançamento de uma linha do tempo130, narrando a
trajetória de Morena (Nanda Costa) com fotos, vídeos e depoimentos, à luz da dinâmica dos
perfis do Facebook (Figura 11). Ao compartilhar a iniciativa nesta mídia social e no Orkut, o
internauta era estimulado a publicar a mensagem “Salve Jorge - A Saga de Morena. Veja a
linha do tempo da Morena e acompanhe os fatos mais marcantes da vida dela”. No Twitter, a
mensagem

era

“Veja

a

linha

do

tempo

da

Morena.

http://especiaiss3.tvg.globo.com/novelas/salve-jorge/a-saga-de-morena/”, não contendo perfis
em mídias sociais ou hashtags vinculadas à novela. Na mesma ocasião, foi lançada uma
aplicação intitulada Dossiê do Tráfico131 (Figura 12), que simulava um conjunto de arquivos
que reunia informações sobre as traficadas, os traficantes e as vítimas da operação retratada na
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novela, contendo informações textuais, fotos e vídeos. A aplicação poderia ser compartilhada
no Facebook, Orkut, Twitter e Google+.

Figura 11 – Captura de tela da aplicação usada para relembrar a trajetória de Morena, em Salve Jorge.

Figura 12 – Captura de tela da aplicação que relembrava a trama do tráfico de mulheres, em Salve Jorge.

3.1.3. REMIXAGEM

As extensões de Remixagem estiveram presentes em 6,0% dos conteúdos identificados em
nosso corpus, sendo a categoria com menor expressividade entre as de Propagação. Nas
novelas analisadas, observamos que Salve Jorge foi a que mais produziu iniciativas que
ressignificassem aquilo que já tivesse sido exibido na TV (45,3%), em detrimento de Fina
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Estampa, que não produziu conteúdos remixados. Analisando a representatividade desta
categoria em cada novela, percebemos o lugar proeminente de Amor à Vida, em que 15,9%
dos conteúdos eram adaptados, enquanto em Salve Jorge, 17,0% − uma pequena diferença
percentual em comparação à elevada discrepância no número de conteúdos produzidos: em
comparação à novela de Walcyr Carrasco, a obra de Glória Perez produziu 118,1% a mais de
extensões de Remixagem. Importante notar que esses dados evidenciam um potencial
crescimento da representatividade da categoria ao longo dos anos, principalmente se
pensarmos que Amor à Vida estava em exibição no momento de coleta dos dados e que a
média de conteúdos remixados é 8,8% por novela.
Os conteúdos de Remixagem, ao longo das extensões transmídia analisadas, se revelaram
cada vez mais presentes e, ao mesmo tempo, em diálogo com outras categorias, como
Antecipação e Recuperação, servindo a diferentes propósitos, como contribuir para que o
público se sinta com maior expectativa em relação aos fatos futuros da trama e que relembre
momentos importantes da narrativa. Como é uma categoria em aparente experimentação, os
conteúdos que seguem essa linha estão sendo explorados de maneira bastante diversificada,
como será demonstrado a seguir, dentro de cada funcionalidade identificada. As principais
aplicações identificadas foram para elaborar: a) listas de fatos já exibidos; b) clipes; c)
simulações; d) imagens de impacto.

Aplicações
Conforme descrito anteriormente, identificamos, em nossa análise, uma flexibilização
entre as categorias idealizadas por Fechine, que não devem ser vistas de modo engessado. Ao
longo das novelas selecionadas, observamos que alguns conteúdos começaram a adotar a
estratégia de Remixagem mostrando, em algum grau, o vínculo com a proposta dos conteúdos
de Recuperação. Em Avenida Brasil, uma prática comum foi selecionar cenas já exibidas e
embalá-las em listas produzidas em vídeo, como o festival de humilhações sofridas por
Carminha132, e o jeito ácido como as mães da novela tratam suas filhas133 − editados
especialmente para a web. Em Salve Jorge, houve a produção de um material similar, desta
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vez destacando, ao som de funk e com uma acelerada edição, as agressões físicas em que os
vilões estiveram envolvidos ao longo da trama134 e os melhores bordões135.
Ainda em Salve Jorge, foram criados manuais como as dicas de etiqueta de Lurdinha136
(Figura 13), buscando reunir algumas cenas da personagem, divididas por vinhetas: Como se
comportar na casa do namorado, Como mediar conflitos, Como demonstrar espírito esportivo,
Como lidar com famosos, e Como recusar uma proposta de emprego. Vale citar que a lógica
do manual também foi empregada, nesta novela, a partir da exibição de imagens e frases da
vilã Lívia (Cláudia Raia), ilustrando reflexões sobre como agir na vida137 (Figura 14).
Categorizamos ambos materiais como Remixagem pela adaptação exclusiva pelas quais as
cenas originais passaram, em que foram ressignificadas, ganhando um viés lúdico e deixando,
assim, de atender apenas ao objetivo de rememorar o público sobre os fatos que já
aconteceram na história.

Figura 13 – Captura de tela do vídeo com dicas de etiqueta, encenado por Lurdinha, em Salve Jorge.
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Figura 14 – Captura de tela com imagem de frase célebre de Lívia Marini, em Salve Jorge.

A produção de vídeos para o site, a partir de cenas exibidas originalmente na televisão,
trouxe outras abordagens, como em Insensato Coração, em que houve dois recursos distintos
daqueles tradicionalmente usados pelas demais novelas analisadas. Um deles foi a realização
de um clipe exclusivo para a personagem Natalie Lamour, a partir de uma música que a
cantora Gabriela Petry criou, inspirada na personagem138, o que indicou uma relativa abertura
de espaço para a produção de fãs e o consequente aproveitamento de conteúdo de terceiros. A
produção de clipes exclusivos para as personagens, destacando as músicas que foram seus
temas, foi encontrada nos conteúdos analisados, o que, mais uma vez, demonstra a
incorporação de práticas já comuns na web − alguns internautas compilam as melhores cenas
de determinados personagens e, nas mídias sociais, lançam um vídeo ao som da trilha sonora
correspondente na novela. Em Salve Jorge, a personagem Aisha (Dani Moreno) teve as suas
cenas rememoradas assim, sem diálogos, ao som de Ride de Lana Del Rey139. Em Amor à
Vida, Valdirene (Tatá Werneck) também recebeu um clipe, acompanhado da música
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Piradinha de Gabriel Valim140. Neste segundo caso, tratava-se de uma matéria produzida a
partir de um conteúdo originalmente produzido pelo Vídeo Show, mostrando a prática da
emissora de retroalimentação entre os seus programas. No conteúdo, foi destacado um dos
trechos da entrevista concedida pela atriz, além do link para que o internauta pudesse conferir
a participação dela na atração.
Os conteúdos de Remixagem também atenderam a propósitos de simulação, permitindo
brincadeiras com a trama e os personagens. Foi lançado em Insensato Coração um vídeo,
hoje não mais disponível, intitulado “Divirta-se com a pegação de Bibi e André”141. O
material simulava como seria a paquera entre os dois maiores conquistadores da trama,
criando situações que não ocorreram realmente na novela. Cabe ressaltar que, em Amor à
Vida, a prática de simular foi novamente empregada, desta vez a partir de imagens com falas
dos personagens, forjando um diálogo entre Valdirene e Félix (Mateus Solano)142 (Figura 15).
Essa postura, já comum em outros programas da emissora, como o Vídeo Show, evidencia
uma transferência para a web de conteúdos que a Rede Globo já detinha em sua programação,
ao permitir que o público, a exemplo deste quadro do programa vespertino, pudesse
vislumbrar encontros e diálogos inexistentes e que são concebidos com um propósito lúdico.
Reforça-se um espaço para se brincar com a trama e experenciar situações inexistentes,
fomentando processos de fabulação entre os internautas.
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Figura 15 – Captura de tela com imagens de Valdirene e Félix, supostamente interagindo, em Amor à Vida.

A quarta e última aplicação identificada foi a disponibilização de ‘imagens de efeito’, o
que envolveu táticas distintas. Em Salve Jorge, foi criada uma série de conteúdos, batizada de
#NoveladaGalera, em que a equipe responsável pelas extensões transmídia mapeia no Twitter
os assuntos que estão sendo bastante mencionados sobre a trama e os transforma em imagens
com um forte teor lúdico, compostas por frames de cenas já exibidas, frases relacionadas
(Figura 16) e, por vezes, elementos propensos à lógica do compartilhamento − como a setinha
no alto do canto esquerdo das imagens, em alusão ao meme “Esta Pessoa...”, que convoca os
usuários a dividirem com os amigos, nas mídias sociais, fatos que eles gostariam de relacionar
a si mesmos143 (Figura 17). Esse conteúdo nos remete à ação do ‘O que rolou’ e ‘O que
bombou na web’, identificadas em outras novelas do nosso corpus, mas, agora, diferente do
que ocorreu nesses casos, deixa-se de projetar comentários do público sobre o que aconteceu e
se passa a fazer brincadeiras a partir daquilo que o público mencionou no Twitter.
143

Disponível em:<http://tvg.globo.com/novelas/salve-jorge/Fique-por-dentro/noticia/2013/04/noveladagalerasalve-jorge-2-capitulo.html>. Acesso em 20 de jan. 2014.

90

Figura 16 – Captura de tela com suposto diálogo entre personagens, em Salve Jorge.

Figura 17 – Captura de tela de imagem criada para o compartilhamento, nas mídias sociais, de conteúdos de
Salve Jorge.

Em um desses conteúdos144, o apelo à disseminação das fotos nas mídias sociais é feito de
forma bem clara: “O que bomba na rede vira diversão para você compartilhar”. Neste mesmo
material, há o incentivo para que os internautas continuem falando da novela, em espaços de
sociabilidade online, e abrindo o espaço para que as menções feitas na web possam ser
incorporadas a esta seção. “Curtiu? Compartilhe com a galera. Mande também a sua sugestão e
continue comentando a novela nas redes sociais. Não se esqueça de usar as tags #NoveladaGalera e
144

Disponível em:<http://tvg.globo.com/novelas/salve-jorge/Fique-por-dentro/noticia/2013/05/noveladagalerasalve-jorge-3-capitulo.html>. Acesso em 20 de jan. 2014.
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#SalveJorge” – o que mais uma vez reforça a importância, para a produção de conteúdos, de que as
menções sejam rastreáveis via o uso de hashtags específicas.
Em Amor à Vida, a prática se repetiu, porém trouxe alguns recursos diferentes. A
partir deste momento, as imagens passaram a ser assinadas com a marca da novela,
destacando o site da trama, cuja cor principal serviu para compor a moldura que enquadrava a
composição145 (Figura 18). A hashtag, antes estimulada somente no texto presente na matéria
do site, agora passou a acompanhar a peça gráfica, permitindo que, uma vez que ela comece a
ser disseminada na rede, outros usuários possam localizar mais facilmente a prática de
compartilhamento, reconhecendo do que se trata e ganhando mais insumos para aumentar a
brincadeira.

Figura 18 – Captura de tela de cena de Félix enquadrada em uma moldura de Amor à Vida.

O diálogo mais forte com a web e com as práticas que espontaneamente são realizadas
pelos internautas nas mídias sociais, começou a surgir com mais intensidade um pouco antes:
a partir de Avenida Brasil, que possuía um blog para reunir GIFS, formato de imagem
animada muito usado na internet, especialmente em situações lúdicas146 −e, por vezes, em
torno das telenovelas, a partir de brincadeiras feitas pelo próprio público (Figura 19). A
página reunia breves cenas exibidas nas tramas e as recontextualizava, ao associar as
145

Disponível em:<http://tvg.globo.com/novelas/amor-a-vida/Fique-por-dentro/noticia/2013/06/noveladagaleraconfira-os-desejos-dos-internautas-dessa-semana.html>. Acesso em 20 de jan. 2014.
146
Disponível em:<http://tvg.globo.com/novelas/avenida-brasil/oi-oi-oi/platb/>. Acesso em 20 de jan. 2014.
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situações a momentos extratextuais, promovendo identificação com o internauta – a exemplo
de “quem nunca riu da desgraça alheia?”, ilustrada por Carminha gargalhando, e “quem nunca
quis sumir”, representada por Carminha bebendo álcool diretamente da garrafa e dizendo uma
de suas mais célebres frases ao longo da novela: “toca pro inferno, motorista”. Todas essas
postagens, cujos espaços para comentários estavam desativados, continham links para assistir
à cena completa no site da novela.

Figura 19 – Captura de tela com gifs animados de Avenida Brasil.

93

Em Salve Jorge, um dos conteúdos abordou uma aguardada cena, em que a
protagonista encurralou a vilã, convertendo o episódio numa imagem assinada com a frase
“Recalcada na calçada”147 (Figura 20). No texto, além de incentivar que o internauta
compartilhe a peça com os amigos, há o uso de uma hashtag, #OrgulhoMorena, destacando a
preocupação em gerar tópicos discursivos, já com alguma orientação, para a interação entre os
internautas.

Figura 20 – Captura de tela com conteúdo incentivando que os usuários compartilhem nas mídias sociais a
imagem de Lívia Marini encurradala, em Salve Jorge.

Em Amor à Vida, as frases dos personagens foram recuperadas em imagens cujos
formatos eram adequados ao Facebook, indicando um pensamento voltado para o
compartilhamento dos conteúdos. Se, por um lado, os internautas eram incentivados a
compartilhar o seu “#AmorÀValdirene” a partir de vários cards que destacavam a
personagem148 (Figura 21), por outro, eles tiveram a oportunidade de participar mais do
processo de construção dessas imagens, a partir de uma aplicação específica disponibilizada
pelo site da novela, envolvendo as pérolas de Félix (Figura 22). Com o recurso, as pessoas
147

Disponível em:<http://tvg.globo.com/novelas/salve-jorge/Fique-por-dentro/noticia/2013/05/morena-o-terrordas-recalcadas.html>. Acesso em 20 de jan. 2014.
148
Disponível em:<http://tvg.globo.com/novelas/amor-a-vida/Fique-por-dentro/noticia/2013/06/amoravaldirenerelembre-algumas-falas-da-piradinha-e-divirta-se.html>. Acesso em 20 de jan. 2014.
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puderam escolher quais frases e opções de layout do cartão desejavam. Diferentemente das
frases de Valdirene, com esta aplicação, os usuários poderiam clicar na opção “compartilhar
esta imagem”, editar uma mensagem e enviar diretamente para seu perfil no Facebook,
facilitando, portanto, a disseminação deste conteúdo na web.

Figura 21 – Captura de tela com imagem de frase célebre de Valdirene, em Amor à Vida.

Figura 22 – Captura de tela com aplicativo para customizar imagens com frases célebres de Félix, em Amor à
Vida.
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Nas experiências analisadas, identificamos que houve uma iniciativa que chama a atenção
ao fomento à interação social entre os internautas: Com qual casal você mais se identifica? 149,
de Amor à Vida. Neste conteúdo, produzido em comemoração ao Dia dos Namorados, os
internautas deveriam escolher diretamente com qual namoro, entre os retratados na trama, ele
mais se afeiçoava (Figuras 23 e 24). Todas as peças foram produzidas com o layout e
dimensões das peças web da novela (adequada a sites como Facebook) e devidamente
assinadas pela obra. Diferente de outros cards de Amor à Vida, as imagens não continham
hashtags, o que facilitaria a encontrabilidade de conteúdos sobre a ação. O incentivo textual à
disseminação, contudo, se manteve; a matéria continha trechos como “Compartilhe os cards
preparados especialmente para o Dia dos Namorados!” e “Compartilha, vai! ;)”, que amarravam a
proposta e objetivo da ação.

Figura 23 – Captura de tela com imagem de um romance ‘quente’ de Amor à Vida.

149

Disponível em:<http://tvg.globo.com/novelas/amor-a-vida/Fique-por-dentro/noticia/2013/06/com-que-casalde-amor-a-vida-voce-mais-se-identifica.html>. Acesso em 20 de jan. 2014.
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Figura 24 – Captura de tela com imagem de um romance ‘sincero’ de Amor à Vida.

3.2. CONTEÚDOS INFORMATIVOS

Os conteúdos informativos, que abrangem os Contextuais e Promocionais, foram
responsáveis por 21,3% das extensões identificadas, perdendo apenas para os materiais
reformatados em termos de número de ações desenvolvidas. No período de análise, o
conteúdo Contextual foi aquele que apresentou uma das maiores quedas ao longo do tempo, o
que pode ser explicado pelo lugar saliente que Avenida Brasil ocupou no investimento a esse
tipo abordagem, levando a uma queda natural até Amor à Vida, novela do nosso corpus que
menos lançou extensões transmídia. Já o conteúdo Promocional se manteve estável nas
últimas duas novelas lançadas, Salve Jorge e Amor à Vida.

Gráfico 4 - Propagação - Conteúdos Informativos.
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3.2.1. CONTEXTUAL

Os conteúdos Contextuais foram encontrados em 8,7% das extensões mapeadas.
Percebemos, nesse conjunto, que Avenida Brasil foi a novela que mais produziu iniciativas
que fornecessem informações adicionais sobre ou a partir da diegese (51,9%), em detrimento
de Amor à Vida, que produziu um número mais reduzido de materiais classificados como
Contextuais (3,9%). Analisando a representatividade desta categoria em cada novela, notamos
que, se em Fina Estampa, que mais se destacou quantitativamente nos conteúdos de
Propagação, as informações Contextuais foram responsáveis por 1,7% dos conteúdos
presentes na seção Fique por Dentro, em Avenida Brasil, o elevado número de extensões
produzidas nesta categoria foi acompanhado por uma grande representatividade, 24,5%, em
meio aos outros materiais produzidos por esta novela −contra 10,0%, da média entre as obras.
Interessante pontuar que, embora Amor à Vida tenha sido a que menos produziu extensões
Contextuais, a representatividade desta categoria internamente à trama foi de 4,3%, percentual
à frente de Insensato Coração, com 3,0% e Fina Estampa, já citada anteriormente.
As cinco novelas analisadas não investiram muito em conteúdos Contextuais com
diversas aplicações e formatos. Insensato Coração, Fina Estampa e Amor à Vida produziram
materiais com abordagens diversas, não existindo um padrão evidente entre tais iniciativas.
Em Avenida Brasil, por outro lado, vimos o realce dado às séries de postagens que eram
produzidas, como os livros que Tufão estava lendo ou informações sobre aquilo que Nina
cozinhava na novela. Salve Jorge, por outro lado, investiu fortemente em extensões
Contextuais, que estavam essencialmente ligadas à perspectiva multicultural da obra e às
causas sociais que, tradicionalmente, Glória Perez aborda em suas tramas.
Foram encontradas duas estratégias principais nos conteúdos que privilegiavam uma
abordagem contextual da novela: de um lado, observamos materiais que contribuíram para que o
público se aprofundasse no universo diegético; do outro, notamos extensões que permitiram que o
internauta trouxesse para a sua realidade elementos que compunham a narrativa principal dos
produtos analisados. Tratam-se, portanto, de dois vetores: enquanto um traz elementos da realidade
para a novela, o outro leva aspectos da história para o cotidiano do público –movimentação que
será melhor detalhada adiante. Neste caminho, observamos que as extensões Contextuais foram
aplicadas, principalmente, para: a) construção de personagens, espaços e tempo; b) diálogo com
universo extradiegético – inserção e extração de elementos.

98

Aplicações
A construção de personagens, espaços e tempo foi um dos usos mais recorrentes dos conteúdos
Contextuais analisados. Em Insensato Coração, foi criada uma infografia estática150 com as
expressões mais usadas por Natalie Lamour, reunindo os termos que contribuíram para a
constituição de uma personagem espevitada. Em Fina Estampa, o mesmo recurso foi utilizado,
mas apoiando-se em uma aplicação interativa151, em que o internauta deveria escolher expressões
(como ‘Sereia da Núbia’) e, após clicar nelas, entender o seu significado e o porquê de Crô a usar
para se referir a Tereza Cristina. Em Avenida Brasil e Salve Jorge, foram desenvolvidos conteúdos
para enfatizar o estilo das mulheres de Cadinho (Alexandre Borges)152 e para pontuar a mudança
de estilo da vilã, que deixou os tons pastéis de lado153, e de Jô, que se transformou em Lohana para
uma investigação policial154.
Chama atenção, nesse caminho, o uso de textos nas imagens (Figura 25), como uma frase
aplicada em uma cena da trama, demarcando o mote do conteúdo transmídia (informações sobre a
mudança no visual da personagem) e tornando literal uma expressão idiomática (a vilã, que
realmente é uma assassina, está ‘vestida para matar’). Observamos um olhar atento da emissora a
um dos modos como o público interage nas mídias sociais acerca das telenovelas, criando e
compartilhando conteúdos mais lúdicos, tais quais o criado neste caso de Salve Jorge. A extensão
buscou fomentar trocas sociais entre os internautas, o que é reiterado a partir de mais duas
observações: no texto que acompanhava a imagem, houve um incentivo direto à disseminação da
peça na internet (“Essa tem que compartilhar!!!”), e o próprio arquivo de imagem foi nomeado
pela equipe de produção de conteúdo com um título incluindo a palavra “meme”, o que corrobora
o pensamento de que há uma criação estratégica e inclinada à propagação de conteúdos na web.

150

Disponível em:<http://tvg.globo.com/novelas/insensato-coracao/Fique-por-dentro/noticia/2011/08/reta-finalbarangoia-bafonico-sugar-divirta-se-com-o-dicionario-de-natalie.html>. Acesso em 20 de jan. 2014.
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Figura 25 – Captura de tela com visual de Lívia Marini, em Salve Jorge.

Demonstra-se como uma constante preocupação a busca por contextualizar os espaços
em que as narrativas estão se desenrolando, como as belezas de Florianópolis155, em Insensato
Coração, a Barra da Tijuca que poucos conhecem, em Fina Estampa156, e a Cordilheira dos
Andes e o fictício bairro do Divino157, algumas das paisagens de Avenida Brasil158. Esses
conteúdos envolveram breves textos, sempre ilustrados por fotos que destacavam tais
ambiências. A construção dos cenários específicos já não foi tão recorrente, mas pôde ser
vista em Fina Estampa, com a exibição de fotos da decoração da mansão de Griselda159,
adquirida após a personagem ganhar milhões na loteria.
Um dos destaques da categoria está relacionado à Salve Jorge, em que os conteúdos
Contextuais foram bastante explorados, especialmente no que concerne à busca por fornecer
mais informações sobre a Turquia, país abordado nessa novela. A perspectiva multicultural,
típica das novelas de Glória Perez, pareceu ser uma condição importante para fomentar a
produção de conteúdos que destacassem a história, costumes, gastronomia e pontos turísticos
do país que estava sendo retratado. Neste sentido, foram produzidos vídeos com curiosidades
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sobre a Mesquita Azul160, uma das atrações de Istambul, e informações sobre joias161,
kebabs162 e olhos turcos163, elementos que marcam a cultura local. Seguindo outras novelas,
em que personagens mantinham um vocabulário bem específico, e as extensões transmídia
buscavam dar conta dos significados de tais expressões, em Salve Jorge, houve a produção de
um dicionário interativo com a acepção e a pronúncia de palavras comumente citadas na
novela164.
A construção do tempo não foi um dos usos mais comuns dos conteúdos categorizados
como Contextuais, mas foi empregada quando houve a necessidade de demarcar maiores
passagens de períodos na trama. Pode-se citar o caso de Avenida Brasil, em que, com o intuito
de construir a aura da década de 90, recorreu-se a inserir objetos como celular ‘tijolão’,
relógio com pulseira de borracha e mochila jeans nos cenários da novela, fato que foi descrito
e ilustrado por fotos em uma matéria no site da novela165. A demarcação de tempo esteve
presente no capítulo 100 de Insensato Coração, em que, em comemoração aos fatos que já se
desenrolaram, foram publicados vídeos destacando números curiosos da trama166, como a
quantidade de armações, golpes, traições, flagras, confusões e beijos exibidos. Em ambos os
casos, tratam-se de informações que passam a despertar a curiosidade do público,
incentivando-o a descobrir aquilo que muito provavelmente passaria despercebido na trama.
Os conteúdos Contextuais dialogaram, ainda, com fatos que ocorreram fora das
novelas, como em Salve Jorge, em que foi produzida uma série de matérias, assinada pelo
título “Casos Reais”, retratando situações que efetivamente ocorreram e que tiveram relação
com temas abordados na trama, como os crimes cometidos pela máfia167− reforçando a
preocupação de Glória Perez com causas sociais. Já em Avenida Brasil, um contéudo fez
alusão ao famoso gesto do jogador Bebeto, na Copa do Mundo de 1994, relacionando-o à
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comemoração feita por Tufão em um jogo de futebol168. O diálogo com o que está além do
limite diegético segue, ainda, o caminho contrário, preocupado em fazer com que o internauta
possa trazer para a sua vida cotidiana elementos retratados na novela. Em Fina Estampa, era
possível aprender a receita das famosas empadas exibidas na novela169. Em Avenida Brasil, o
público poderia aprender o hino do time fictício de futebol abordado170.

3.2.2. PROMOCIONAL

Os materiais Promocionais foram identificados em 12,6% das extensões levantadas, sendo
o tipo de conteúdo informativo mais privilegiado. Fina Estampa foi a novela que mais lançou
iniciativas que versassem sobre o fazer a novela (29,5%), em detrimento de Insensato
Coração, que produziu quantitativamente quase três vezes menos (10,7%). Ao restringirmos a
análise a cada obra, destacamos que 27,5% dos conteúdos de Amor à Vida foram
Promocionais, contra 7,3% de Insensato Coração –o que mostra a discrepância entre a
representatividade da categoria entre a novela mais antiga e a mais recente de nosso corpus.
Notamos que ao longo dos anos parece haver um investimento proporcionalmente maior em
conteúdos Promocionais, o que é reforçado pela média identificada em nosso corpus (15,1%),
duas vezes maior que o índice identificado na novela de Gilberto Braga e Ricardo Linhares.
A telenovela é uma superprodução que envolve muitos profissionais e um grande interesse
do público para mergulhar nesta indústria. Parece fazer sentido explorar tais dimensões,
produzindo conteúdos que evidenciem os padrões de qualidade da Rede Globo e satisfaçam a
curiosidade do público. Notamos que, embora haja uma intensa produção de conteúdos
Promocionais, tais materiais não variaram muito, em abordagens ou formatos ao longo dos
anos observados: esta categoria se configura como uma das que menos sofreu transformações
no decorrer das novelas analisadas. A produção de conteúdos que evidenciem o ofício de
fazer a telenovela, neste caminho, teve como finalidade destacar as seguintes dimensões: a)
bastidores b) trilha sonora; c) atores; d) telespectadores; e) retroalimentação.
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Aplicações
Os conteúdos Promocionais foram responsáveis por desvelar o mundo encenado,
evidenciando a construção do universo ficcional das telenovelas a partir de materiais que
destacassem os bastidores em geral. Encontrou-se grande diversidade entre as iniciativas
lançadas: em Insensato Coração, houve conteúdos retratando a gravação das cenas de Jonatas
Faro e Giovana Lancelotti171 e, em Fina Estampa, o público pôde fazer um passeio pela
cidade cenográfica172 e saber o que aconteceu na festa de lançamento da novela173. Em Salve
Jorge, o público pôde conferir como foi a coletiva de imprensa da obra174 e como o Complexo
do Alemão, um dos ambientes retratados na trama, foi recriado175.
Direcionando o nosso olhar para as recorrências, percebemos que a evidência dada a
trilha sonora foi um dos conteúdos mais constantes nas telenovelas analisadas e, ao longo dos
anos, ganhou formas distintas de abordagem. Em Insensato Coração, havia conteúdos que
destacavam a trilha sonora na íntegra, criando uma listagem com os nomes das canções e dos
artistas que as cantam; em alguns casos, eram postados vídeos com algumas das cenas em que
a música esteve presente176. Em Fina Estampa, começaram a ser publicados conteúdos que
abordavam o tema de um personagem e observações dos intérpretes das composições –esse
foi o caso de Latino, afirmando que a sua música já era um sucesso e convidando a atriz
(Carol Macedo) para o show177, e de Tabatha Fher, que é parceira de Jair Oliveira na
interpretação da música que embala a vilã da trama, tecendo comentários sobre a canção178.
Não se pode perder de vista o forte caráter comercial dessas iniciativas, já que elas também se
configuram como uma forma de promover a trilha sonora das novelas, que são historicamente
comercializadas.
Nos conteúdos Promocionais, chamamos atenção para a visibilidade dada aos atores. Ao
longo das novelas, houve a publicação de matérias com os intérpretes comentando a trama,
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como a atriz Helena Ranaldi sobre a morte de sua personagem179, em Fina Estampa, e Marina
Ruy Barbosa, Ricardo Tozzi e Fernanda Machado sobre o triângulo amoroso que vivem em
Amor à Vida180. Além de opiniões, vimos que os conteúdos evidenciaram a entrada de novos
atores181, participações especiais182, curiosidades sobre os intérpretes183 e informações sobre
como eles trabalharam na preparação de seus personagens184.
O lugar dos telespectadores, dimensão pensada e incorporada continuamente ao fazer
telenovela, foi destacado em Amor à Vida, em que, nos primeiros capítulos, foram publicados
vídeos com pessoas de cidades diferentes respondendo o quê, para elas, seria ter amor à vida185. Já
em Insensato Coração, uma matéria chamou a atenção para famosos que assistiam e falavam
sobre a novela nas mídias sociais, como Neymar e Deborah Secco 186. O texto, que falava em
“as reviravoltas de Insensato Coração estão movimentando as redes sociais”, fazia uma clara
alusão à repercussão da novela na internet e incentivava o público a participar desse
movimento, como se pode ver neste trecho da matéria: “Se você também quer comentar tudo o
que acontece em Insensato Coração e ver sua mensagem refletida aqui no nosso site, na hora em
que o capítulo está sendo exibido na TV, use a hashtag #insensatocoracao ou #insensato e divirtase!”. A produção de conteúdos também contemplou materiais que aproximassem os atores e o
público. A interação com os intérpretes foi trabalhada, por exemplo, mesmo que de maneira
pontual, em Salve Jorge. O público foi incentivado a enviar perguntas para a atriz Thammy
Miranda, e as questões selecionadas foram respondidas pela atriz em uma entrevista,
publicada no site187.
A estratégia da Rede Globo de retroalimentação entre seus produtos pôde ser
observada, no que tange às extensões transmídia vinculadas às telenovelas, a partir do
179
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redirecionamento do público para outros programas televisivos. Em Fina Estampa, houve um
bolão com os atores para saber quem seria o vencedor do Big Brother Brasil188; em Avenida
Brasil, foi publicada uma entrevista com Adriana Esteves no Fantástico189. O estímulo para
consumir espaços em que as telenovelas da Rede Globo estavam presentes foi feito a partir de
conteúdos que incentivavam o público a conhecer a página das novelas no Facebook 190, a
saber pelo celular o que acontecia nas tramas191, a visitar a loja da novela192 e a conhecer o
novo site da obra193.

3.3. CONTEÚDOS DE EXTENSÃO TEXTUAL

Os conteúdos textuais foram os menos produzidos nas cinco novelas selecionadas:
apenas 3,5% dos materiais identificados eram extensões narrativas ou diegéticas. Nas obras
analisadas, investiu-se menos em iniciativas que gerassem novas narrativas, situação que se
inverteu apenas em Salve Jorge, como é possível visualizar no gráfico abaixo.

Gráfico 5 - Expansão - Conteúdos de Extensão Textual.

A seguir, apresentaremos ambas categorias.
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3.3.1. NARRATIVO

Os conteúdos Narrativos foram encontrados em 1,0% das extensões, sendo aqueles que
foram produzidos em menor quantidade ao longo do tempo. Neste percurso, Salve Jorge foi a
novela que mais lançou iniciativas que complementassem aquilo que foi exibido na televisão
(88,9%), seguida por Avenida Brasil (11,1%). Enquanto a obra de João Emanuel Carneiro
teve 0,6% de seus conteúdos vinculados à categoria narrativa, a de Glória Perez produziu
5,7%, representatividade esta superior a outra categoria de extensão textual, a Diegética,
conforme será visto no tópico seguinte deste trabalho. Observamos que em Salve Jorge houve
uma maior abertura para experimentações, em que não se criava tanto novos fatos, mas, sim,
reenquadramentos para aqueles que já ocorreram. Intercalava-se, desta maneira, parte de
materiais que já foram exibidos e novas cenas, resultando em materiais exclusivos. As demais
novelas não lançaram extensões narrativas, configurando uma média de 1,3% de conteúdos
Narrativos por obra –o que demonstra que tais extensões não foram empregadas com
frequência no nosso corpus. Tal postura demonstra a preocupação de não desenvolver tanto
novas histórias em face do elevado número de personagens e tramas presentes nas
telenovelas. Foram encontradas duas aplicações nesta categoria: a) cenas estendidas; e b)
cenas adicionais.

Aplicações
Salve Jorge, conforme explanado anteriormente, foi a novela que mais investiu em
extensões narrativas: ao total, foram mapeados oito casos. Uma das iniciativas mais atítpicas
foi a referência a um vídeo feito por Luane Californiana, pseudônimo da jovem carioca Luane
Dias, que ganhou breve fama a partir de conteúdos audiovisuais que publicou em seu canal do
YouTube194. Em um de seus conteúdos, a internauta mandou recados para personagens da
novela, Delzuíte (Solange Badim) e Pescoço (Nando Cunha), mostrando não concordar com a
atitudes que eles estavam adotando na trama195 (Figura 26). O site de Salve Jorge publicou
um vídeo-resposta (Figura 27), com 1:42, em que a personagem Lurdinha comentava as
colocações da internauta, simulando um diálogo a partir da alternância de planos entre as
duas.
Em seu vídeo mais célebre, intitulado ‘as vergonhas do facebook’, a internauta conquistou mais de 4 milhões
de visualizações. Disponível em:<http://www.youtube.com/watch?v=HU0FmnOut2A>. Acesso em 20 de jan.
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Tal conteúdo, que dialoga com o princípio de Multiplicidade de Jenkins, estendeu o
universo ficcional ao criar um momento hipotético da personagem, proporcionando ao
público vivenciar, mesmo que pontualmente, um fato que não foi exibido na televisão aberta.
Ao fazer isso, evidencia-se: a) uma atenção aos conteúdos que estão sendo compartilhados na
internet sobre a novela, especialmente aquelas menções que são feitas por personalidades na
web – pessoas, públicas ou não, que detêm uma grande visibilidade na rede; b) uma busca por
aproximar a novela do público que está presente nas mídias sociais, fazendo referência, na
produção de conteúdos oficiais, a materiais que originalmente foram produzidos por
internautas comuns e que potencialmente poderiam contribuir para criar uma empatia com o
vídeo-resposta e maior disseminação da peça na internet.

Figura 26 – Captura de tela com vídeo de internauta para personagens de Salve Jorge.

Figura 27 – Captura de tela com respostas de Lurdinha para vídeo de internauta, em Salve Jorge.
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A recontextualização de cenas da telenovela, inserindo materiais exclusivos, também
foi usada em Salve Jorge. Foi publicado um vídeo (Figura 28), de 1:53, que destacava a
estreia de Lohana na boate Blue Nights, estabelecimento controlado pela máfia na trama 196. O
conteúdo exibia cenas da policial disfarçada se apresentando na casa noturna, ao som de
“Conga, Conga, Conga”, e de outros personagens comentando a performance da suposta
dançarina, bem como a empolgação do público presente. O vídeo expandiu a trama principal
ao pegar um fato exibido na televisão aberta (a apresentação da policial, que se infiltrou no
local para conduzir uma investigação) e recontextualizá-lo em uma espécie de material de
apresentação da boate, o que foi reforçado pelo lettering “vídeo de circulação interna |
divulgação expressamente proibida” e pelo convite para que o público comparecesse ao local
para assistir à temporada de shows de Lohana.

Figura 28 – Captura de tela do vídeo promocional de Lohana, criado exclusivamente para a web, em Salve Jorge.

Outra extensão narrativa foi lançada a partir de um trecho de um suposto telejornal
turco, destacando um crime que ocorreu e que foi exibido pela televisão aberta: a morte de
Raquel (Ana Beatriz Nogueira)197. No capítulo exibido na TV, o telespectador conferiu o
assassinato conduzido por Lívia e, na internet, pôde acompanhar o fato por outra perspectiva,
a partir da cobertura jornalística em que a própria assassina se mostra abatida pelo crime,
Helô declara que as investigações estão sendo conduzidas, e Élcio (Murilo Rosa) fala sobre
sua relação com a vítima. O material foi apresentado em um vídeo (Figura 29), de 1:43,

196

Disponível em:<http://tvg.globo.com/novelas/salve-jorge/Fique-por-dentro/noticia/2013/04/lohana-estreia-nanoite-de-istambul-confira-o-video-feito-pela-mafia.html>. Acesso em 20 de jan. 2014.
197
Disponível em:<http://tvg.globo.com/novelas/salve-jorge/Fique-por-dentro/noticia/2013/03/morte-de-rachel-enoticia-em-telejornal-turco.html>. Acesso em 20 de jan. 2014.

108

assinado por uma emissora fictícia e repleto de elementos tradicionalmente jornalísticos,
como repórteres, entrevistados, vinhetas, gerador de caracteres etc.

Figura 29 – Captura de tela de reportagem jornalítica, criada exclusivamente para a web, em Salve Jorge.

Entendendo que nem sempre a telenovela dispõe do tempo e ritmo necessários para
expor cenas mais longas, algumas extensões exibiram sequências completas no site que, na
televisão, foram apresentadas mais brevemente. Em Avenida Brasil, foi publicado um vídeo,
de 1:06, com cenas de Nina e Max em um barco198 (Figura 30). Na trama, a protagonista foi
atraída até o local a partir de um plano de Carminha e lá, caindo em uma armadilha, foi
filmada trocando carinhos com o vilão – material que foi assistido, depois, pela família de
Tufão. Embora alguns trechos do conteúdo tenham sido exibidos para o telespectador,
demonstrando que a ação não foi pensada com exclusividade para a web, o internauta pôde
conferir a cenas exclusivas pelo site de Avenida Brasil, agregando valor à iniciativa.
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Figura 30 – Captura de tela do flagra de Nina e Max juntos, exibido de forma estendida na web, em Avenida
Brasil.

3.3.2. DIEGÉTICO

Os conteúdos Diegéticos foram encontrados em 2,5% das extensões identificadas, sendo
aqueles mais produzidos nas extensões textuais. Avenida Brasil foi a novela que mais lançou
iniciativas que adicionassem informações ligadas ao universo ficcional – mas sem incidência
nas ações da trama exibida na TV −, 36,4%, em detrimento de Insensato Coração e Salve
Jorge, ambas com 13,6%. Quando recortamos a análise em cada novela, percebemos que, em
Insensato Coração, essa categoria foi responsável por 1,1% dos conteúdos presentes na seção
Fique por Dentro, enquanto, em Amor à Vida, esta representatividade subiu para 5,8%, maior
índice encontrado nas obras analisadas − e superior à média identificada em nosso corpus
(3,2%).
A representatividade em Amor à Vida, novela mais recente entre as analisadas, nos chama
atenção para uma possível preocupação mais ampla com conteúdos que reforcem a
verossimilhança das tramas, proporcionando ao público o exercício de tecer fábulas e imergir
mais nas novelas (inclusive, tendo em vista objetivos como antecipar e recuperar fatos), e
permitam a extração de elementos ficcionais para o cotidiano. Para tanto, encontramos as
seguintes aplicações nos conteúdos Diegéticos analisados: a) artefatos da trama; b) sites
ficcionais; c) blogs; d) perfis em sites de redes sociais.

Aplicações
As extensões diegéticas promoveram experiências de fabulação para o público a partir
de diversas estratégias. Em uma delas, elementos que eram corriqueiramente abordados na
telenovela ganharam simulações na seção Fique por Dentro, como em Avenida Brasil, em que
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foi possível ver as fotos de Suelen que foram publicadas em um site de fofoca da trama199, o
presente e bilhete que Max deixou para a família200 e a capa de revista em que uma
personagem saiu201. Já em Amor à Vida, o público conferiu imagens feitas no celular de
César202. Todas essas ações foram realizadas a partir da inserção de artefatos, tal qual a
captura de tela de um site fictício, a reconstrução de um visor de um smartphone ou uma
imagem com um manuscrito do personagem. O desenvolvimento desses artefatos, que
brincam com as fronteiras entre realidade e ficção, são importantes para o envolvimento do
público, que, com isso, vivencia de forma estendida o universo ficcional.
Notamos que as ações transmídia simularam muitas instâncias da própria internet: o uso
de sites ficcionais está presente em todas as novelas analisadas. Em Insensato Coração, houve
a produção da página do Bar do Gabino203 (Figura 31), em que os internautas poderiam
acessar conteúdos como as receitas dos bolinhos feitos por Fabíola (Roberta Rodrigues) e ver
fotos/vídeos das apresentações que marcaram presença no estabelecimento. Já a página da
boate Barão da Gamboa204, segundo o site da novela, reunia informações sobre a agenda da
casa noturna e fotos dos frequentadores mais assíduos, como os personagens André Gurgel
(Lazaro Ramos) e Natalie Lamour. Amor à Vida também recorreu à produção de sites de
estabelecimentos, como o Hospital San Magno205 (Figura 32); a fictícia página institucional
reunia informações sobre as instalações, a equipe médica e o combate à dengue e meningite,
além de uma ação promocional com internautas, permitindo o envio de fotos de bebês para
que as imagens fossem exibidas em uma galeria virtual na página.
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Figura 31 – Captura de tela do site ficcional do Bar do Gabino, em Insensato Coração.

Figura 32 – Captura de tela do site ficcional do Hospital San Magno, em Amor à Vida.

Outro recurso comumente utilizado foi a criação de blogs e sites de redes sociais
fictícios, em que os personagens mantinham páginas/perfis em que compartilhavam conteúdos
que poderiam ser acessados pelo público. Em Insensato Coração, foi criado o blog de Natalie
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Lamour206, que, segundo o site da novela, reunia informações sobre seu cotidiano – a página,
contudo, no momento de realização desta pesquisa, já não se encontrava mais disponível para
consulta. Já em Salve Jorge, o blog Comunidade Mundo207 era assinado pelo personagem
Sidney (Mussunzinho), morador e blogueiro do local, que narrava os acontecimentos da trama
a partir do olhar de alguém que ‘vive’ a comunidade. O jovem tratou de temas como o
desaparecimento e o suposto falecimento de Morena (Figura 33), o que acabou levando à
publicação de peças exclusivas, como o santinho que teria sido produzido em razão da morte
da protagonista da novela. Como destaque deste blog, pode-se citar a integração com sites
como Facebook, Twitter e Orkut, uma vez que o internauta poderia compartilhar as postagens,
nestas mídias sociais, diretamente a partir do blog.

Figura 33 – Captura de tela do santinho da suposta morte de Morena, publicado em um blog ficcional, em Salve
Jorge.

A criação de blogs também atendeu a fins publicitários. Em Fina Estampa, o chef
René (Dalton Vigh) ganhou um blog homônimo208, já não mais no ar, em que compartilhava
receitas, histórias de ingredientes e dicas de produtos com os internautas − nos conteúdos, o
206
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personagem destaca o azeite Gallo, promovendo seus atributos. Em Avenida Brasil, o Dicas
da Monalisa209 reunia truques de beleza da personagem de Heloísa Périssé e, ao longo das
postagens, promoveu-se a marca Embelezze. Nos textos, Monalisa narrava a sua história ao
chegar ao Rio de Janeiro, destacando como os cursos profissionalizantes do instituto foram
importantes para a guinada em sua carreira, bem como os produtos, que levam o seu nome,
são ideais para o tratamento de cabelos, incentivando que as internautas os comprem. Os
conteúdos, que não abriam espaço para comentários ou interações nas mídias sociais,
demonstraram ter um relacionamento com blogs reais do segmento de beleza, como Na Fila
do Caixa e Momento Beauté, ao incorporar fotos extraídas dessas páginas, acompanhadas de
mensagens como “PS: Imagens cedidas por Carol Ribas, do blog Na Fila do Caixa” – estratégia
que demonstrou uma busca por associar-se aos conteúdos produzidos por blogueiras expoentes
nas mídias sociais.
No Twitter, foram mapeados dois perfis de personagens, ambos em Fina Estampa: o de
Crô210 e o de Vilma211 (Arlete Salles). Foram publicados, até o momento de realização desta
pesquisa, 641 tuítes de Crô, e a maior parte dessas postagens consistiu em interações entre os
usuários e o personagem, que respondia a comentários e perguntas dos internautas, utilizando, por
vezes, hashtags – o que cria um incentivo para a produção e localização de conteúdos nesta mídia
social (Figura 34). Os conteúdos salientaram os atributos do personagem, como o jeito peculiar de
falar e os apelidos dados à Tereza Cristina. Já o perfil de Vilma reuniu 622 tuítes e produziu
principalmente notícias sobre o trânsito do Rio de Janeiro, prestando informações sobre
engarrafamentos em diferentes pontos da cidade. Os internautas eram incentivados a compartilhar
suas atualizações sobre o trânsito usando a hashtag #modemexpress (Figura 35).

Figura 34 – Captura de tela da interação entre o perfil de Crô e outro internauta no Twitter, em Fina Estampa.
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Figura 35 – Captura de tela do perfil da Modem Express no Twitter, em Fina Estampa.

Em Avenida Brasil, no momento de lançamento da novela, foi lançado um fictício site
de rede social212 (Figura 36), em que os internautas poderiam assistir a um vídeo introdutório
apresentando os personagens e o mote que conduziria os capítulos a partir dali: “Você abriria
mão da sua vida por uma vingança?”. Todas as informações foram passadas simulando a
navegação de Nina por perfis de outros personagens da trama, como Carmen Lúcia, Tufão e
Max, e interações com Martín (Jean Pierre Noher), seu pai adotivo. Recursos comumente
presente em sites de redes sociais populares até então no Brasil, como Orkut e Facebook,
estavam ali indicados, evidenciando uma busca por aproximar-se de características técnicas
comuns em espaços de sociabilidade online que marcam o dia a dia dos internautas no país:
possibilidade de adicionar amigos, criar álbuns de fotos, conferir bio e status de
relacionamento de outras pessoas, curtir e comentar conteúdos, mandar mensagens privadas
etc. Para o internauta que acessou tal extensão transmídia, era permitido navegar pelos perfis
dos personagens, observando uma breve descrição de cada um, interações passadas e relações
mantidas com outros personagens – informações que permitiram que o público conhecesse e
212
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se aprofundasse mais neste universo ficcional. Vale colocar que, tal qual a lógica das mídias
sociais, os internautas poderiam compartilhar a iniciativa em sites como Facebok, Twitter e Orkut.
Em Salve Jorge, a delegada Helô ganhou um perfil num fictício site de rede social213,
evidenciando um diálogo entre duas aplicações dos conteúdos Diegéticos: a criação de sites
ficcionais e a manutenção de perfis dos personagens.

Figura 36 – Captura de tela do perfil de Carminha em site de rede social ficcional, em Avenida Brasil.

3.4. CONTEÚDOS DE EXTENSÃO LÚDICA
As extensões lúdicas foram responsáveis por 18,4% das extensões analisadas, sendo
que, ao longo das novelas, os conteúdos Vivenciais sempre foram produzidos em maior
quantidade que os de Marca.
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Gráfico 6 - Expansão - Conteúdos de Extensão Lúdica.

3.4.1. MARCA

Os conteúdos de Marca foram encontrados em 1,1% dos materiais analisados nas cinco
novelas, sendo o segundo tipo de extensão menos produzido ao longo do período examinado.
Ao olharmos transversalmente os números brutos, percebemos que Avenida Brasil foi a
novela que mais lançou iniciativas que promovessem um envolvimento com a marca (60,0%),
seguida por Salve Jorge (30,0%) e Insensato Coração (10,0%). Observando os materiais de
Marca lançados em cada uma dessas três novelas, vimos que a representatividade destes
materiais foi de 3,7%, 2,1% e 0,6%, respectivamente. Fina Estampa e Amor à Vida não
produziram conteúdos desta modalidade, o que resultou numa média por novela de 1,3%. Esta
categoria evidencia uma forte ligação com a cultura de fãs, inclusive, a partir da filiação a
produtos que envolvam a telenovela e seus personagens enquanto marcas. Foram mapeadas
duas aplicações, envolvendo a disponibilização gratuita de: a) produtos; b) serviços/recursos.

Aplicações
As extensões de Marca não foram muito privilegiadas nas novelas analisadas. Entre as
iniciativas identificadas, destacamos a disponibilização de conteúdos ligados às musas de
Insensato Coração, Natalie Lamour, e de Avenida Brasil, Suelen. Os internautas puderam
realizar o download de, respectivamente, um calendário214 e um papel de parede215,
214
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estendendo a relação com a marca da novela. Outra abordagem verificada foi produzir
conteúdos explicativos para que os sites das novelas Avenida Brasil216 e Salve Jorge217
pudessem ser fixados como páginas iniciais dos internautas, estimulando o aumento no
número de visitas às páginas e o acompanhamento das tramas. Não foram encontradas formas
diferentes de fomento à interação social online.

3.4.2. VIVENCIAL

Os conteúdos que permitem vivências, convidando o público para um envolvimento mais
direto e ativo, foram encontrados em 17,3% das extensões, ocupando o segundo lugar entre as
demais modalidades de extensões produzidas ao longo do período analisado. Fina Estampa,
novamente, foi a novela que mais lançou iniciativas do gênero (41,8%). Chama a atenção
notar que, embora tenha produzido apenas 9,8% dos conteúdos Vivenciais mapeados,
ocupando a última posição entre as novelas selecionadas, Amor à Vida possui a maior
representatividade desta categoria entre às extensões que lançou: 21,7% dos conteúdos de sua
seção Fique por Dentro foram Vivenciais – superior à média de 17,5% do nosso corpus.
Junto com as de Remixagem, as extensões Vivenciais foram as mais produzidas entre
os conteúdos de Expansão e as que passaram por um maior número de mudanças nos modos
como foram construídas e apresentadas para o público ao longo dos anos. Trata-se de uma
categoria que, com exceção de Avenida Brasil, sempre esteve entre as três mais lançadas em
cada uma das novelas selecionadas. Acreditamos que tal expressividade mantém estreita
relação com o caráter cotidiano da telenovela e em como as pessoas se engajam com as
histórias que acompanham no dia a dia. Parece natural, portanto, criar experiências que
reforcem essa vivência, principalmente em um contexto de uma cultura participativa. Como
resultado, identificamos que os conteúdos Vivenciais foram aplicados para promover junto ao
público: a) especulações; b) manifestações de desejos/preferências; c) simulações de
experiências; d) identificação; e) testes de conhecimentos; f) concursos culturais.
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Aplicações
Inicialmente, observou-se como recorrente a busca para que o público compartilhasse
especulações em torno das telenovelas. Em Insensato Coração218 e Fina Estampa219, foi
lançado o Palpitômetro, um aplicativo em que os internautas deveriam se cadastrar e
adivinhar, a cada semana, o que aconteceria com quarto personagens (Figura 37). A cada
rodada, os jogadores que acertassem os palpites acumulavam pontos, que automaticamente
eram exibidos em um ranking geral, que poderia ser customizado mostrando somente os
amigos do internauta. A inserção de elementos de jogos, comparando a pontuação dos
internautas, contribuiu para que os participantes se sentissem estimulados a se engajar com a
iniciativa, buscando superar o placar.
A assinatura da ação, “a melhor disputa de noveleiros da internet”, usada por vezes pelo
site, corroborou a dimensão de capital social da iniciativa, em que um título estava sendo
atribuído ao jogador que acumulasse um maior número de pontos. A possibilidade de
visualizar a pontuação dos amigos, por sua vez, contribuiu para que a iniciativa se tornasse
mais familiar, ao envolver pessoas conhecidas na disputa. Pressupõe-se aqui que a experiência
de competir com pessoas conhecidas poderia servir como uma motivação a mais para a
participação dos usuários, que estabeleceriam interações tendo a novela como interesse em
comum.

Figura 37 – Captura de tela do Palpitômetro, aplicação usada em novelas como Insansato Coração e Fina
Estampa.
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Em Avenida Brasil, a dimensão de especulação assumiu outro formato. O site da novela
lançou iniciativas mais pontuais, imersivas e integradas às mídias sociais. Uma ilustração
disso foi Teoria do Passado de Carminha220 (Figura 38), em que era possível palpitar sobre os
mistérios existentes entre a vilã e personagens como Lucinda (Vera Holtz) e Santiago (Juca de
Oliveira). Para tal, os internautas deveriam acessar a aplicação, escolher três personagens,
selecionar algumas das palavras disponíveis para especular sobre os segredos existentes e
compartilhar o resultado com os amigos. Em O Enigma do Pênalti Perdido 221 (Figura 39), em
que o internauta se conectava com a aplicação a partir de sua conta no Facebook, era possível
palpitar sobre o que foi dito para Adauto para que, anos atrás, ele perdesse um pênalti
decisivo para o time em que jogava.

Figura 38 – Captura de tela de aplicação usada para especular passado de Carminha, em Avenida Brasil.
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Figura 39 – Captura de tela de aplicação usada para especular o porquê de Adauto ter perdido o pênalti, em
Avenida Brasil.

As iniciativas se diferenciaram das ações descritas anteriormente, em Insensato Coração e
Fina Estampa, por serem mais imersivas, criando uma ambiência para que o internauta não só
desse o palpite, mas interagisse com outros recursos da aplicação (ex. selecionar palavras préestabelecidas). Além disso, em Avenida Brasil, houve uma preocupação maior em priorizar
situações específicas e desvendar mistérios que estavam sendo desenvolvidos na trama,
estimulando a curiosidade do público ao longo dos capítulos, em detrimento da perspectiva
das novelas anteriores, em que o Palpitômetro se focou mais em permitir que o público
especulasse sobre o que aconteceria, corriqueiramente, com os personagens nos capítulos
seguintes. Por fim, ao permitir integração com as mídias sociais, notou-se uma maior busca
por estimular que as teorias fossem divididas com outros internautas, como na chamada de
uma das ações, que dizia: “Qual será o segredo? Clique no jogo abaixo, dê seu palpite no jogo e
compartilhe com seus amigos!”.
A abertura de espaço para que os internautas manifestassem seus desejos e preferências
foi uma abordagem recorrente nas novelas analisadas. Observou-se que foram empregados
recursos distintos para permitir que público expressasse suas opiniões. Em Insensato
Coração, destacamos uma aplicação222 (Figura 40) lançada no começo da novela, em que os
internautas poderiam associar os personagens a atributos (Ex. “alpinista social”, “invejosa”),
222
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compartilhar a opinião nas mídias sociais e conferir a quais características eles foram mais
associados por outros internautas. O recurso interativo permitiu que o público utilizasse uma
prática comum em torno das narrativas seriadas (o palpitar sobre os próximos
acontecimentos) para conhecer mais sobre uma trama que acabara de se iniciar. Já em Fina
Estampa, observamos o uso recorrente de enquetes diretas, como quem o público preferia que
fosse o amante de Crô223, que não contaram com integração com espaços de sociabilidade
online.

Figura 40 – Captura de tela com teste para os internautas, em Insensato Coração.

Em Avenida Brasil, identificamos duas abordagens distintas do que destacamos até
então. Uma delas foi a possibilidade de envolver o público na reta final da trama, permitindo
que ele, para opinar sobre quem levou a melhor em cada duelo protagonizado por Nina e
Carminha, assistisse a nove vídeos com as cenas que marcaram a construção dos embates
entre as personagens224. Ao final, era exibido um placar com o resultado da disputa, que
poderia ser compartilhado nas mídias sociais. Destaca-se aqui uma sinergia com a estratégia
de Recuperação, que, neste momento, foi usada com o intuito de proporcionar uma
experiência para os internautas a partir de uma aplicação nova, que convocava diretamente a
participação do público.
Em um segundo caso, observamos que as enquetes poderiam ganhar um papel maior
ao se incorporar as decisões do público na novela. Os internautas foram questionados, por
exemplo, sobre quem desejariam ver congelado ao final dos capítulos de Avenida Brasil225,
223
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em referência ao efeito em que os personagens apareciam em preto e branco em um quadro
com elementos visuais característicos da novela. Além de exibir os candidatos, concedendo
informações sobre cada um deles, o site forneceu hashtags, como #congelaAdautoemAvenida e
#congelaZezeemAvenida, incentivando que os internautas compartilhassem suas torcidas (Figura
41).

Figura 41 – Captura de tela de Zezé congelada no encerramento do capítulo, em Avenida Brasil.

O público também expressou suas preferências em torno daqueles que seriam os atores
mais bonitos de Salve Jorge226 e Amor à Vida227. Batizadas de Batalha de Galãs e Copa dos
Gatos (Figura 42), respectivamente, as iniciativas se basearam mais uma vez nas enquetes,
mas, desta vez, embalando-as em um tema macro e distribuindo-as em etapas, tais quais as
fases de um campeonato. Em cada rodada, dois atores disputaram a preferência dos
internautas e, ao final da brincadeira, um dos intérpretes foi votado como o vencedor.
Diferente de outras estruturas de enquetes observadas, nessas competições, havia o estímulo
ao compartilhamento da ação nas mídias sociais, a partir da disponibilização de ícones de
integração com esses sites (Figura 43).
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Figura 42 – Captura de tela de aplicação para decidir o personagem mais bonito de Amor à Vida.

Figura 43 – Captura de tela com resultados da Copa dos Gatos, em Amor à Vida.

Além de abrir espaço para as especulações e opiniões dos internautas, as extensões
Vivenciais viabilizaram que os internautas imergissem em experiências online que, de algum
modo, dialogassem com as que estavam sendo vivenciadas nas tramas. Ao longo das novelas,
observamos que isso foi feito a partir de jogos simples, que simulavam profissões, práticas ou
hobbies dos personagens, como em Insensato Coração, em que o objetivo era equilibrar Rafa
(Jonatas Faro) em uma prancha de wakeaboard228 (Figuras 44 e 45), em Fina Estampa, em
que os usuários deveriam ajudar Griselda (Lília Cabral) a consertar uma tubulação229, em
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Avenida Brasil, em que os internautas praticaram a coleta seletiva230 e Salve Jorge, em que
era possível decorar garrafas para os pretendentes como o costume turco231 e enfeitar um
cachorro com apetrechos diversos232, tal qual a cadela Emily da novela (Figura 46).

Figura 44 – Captura de tela de aplicação que simulava a prática de wakeaboard, em Insensato Coração.

Figura 45 – Captura de tela com o resultado do desempenho na aplicação que simulava a prática de wakeaboard,
em Insensato Coração.
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Figura 46 – Captura de tela do aplicativo usado para customizar imagens, em Salve Jorge.

Outras aplicações permitiram que o público participasse da construção (no que tange à
seleção do figurino) e dos desafios (no que se relaciona à vida amorosa e ao combate às
maldades) dos personagens. Essa abordagem esteve presente em novelas como Fina Estampa,
com Crô233 e Teodora (Carolina Dieckman)234, e Amor à Vida, com Valdirene235, em que
aplicações interativas disponibilizaram diversas peças de vestuário para que os internautas
montassem o look dos personagens (Figuras 47 e 48). Em Insensato coração, houve um jogo,
inspirado no clássico Pac-Man, que simulava a experiência de ajudar Bibi (Maria Clara
Gueiros) a conquistar Douglas (Ricardo Tozzi)236; em Avenida Brasil, os internautas deveriam
se vingar dos vilões que fizeram mal para Nina, mostrando uma boa pontaria 237; em Amor à
Vida, os usuários foram convocados para ajudar a Perséfone (Fabiana Karla) a conquistar
alguns personagens da novela238.
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Figura 47 – Captura de tela da aplicação usada para vestir Crô virtualmente, em Fina Estampa.

Figura 48 - Captura de tela da aplicação usada para vestir Valdirene virtualmente, em Amor à Vida.

Ao analisar essas iniciativas, percebemos sempre uma busca por aproximar os internautas
dos universos dos personagens e por fazer com que eles experimentem aquilo que está sendo
vivido nas tramas. Essa aproximação, em geral, atua sob a forma de “ajuda”, em que o
público contribui para a realização de uma tarefa. Notamos que esse “auxílio”, em geral, é
“fechado em si mesmo”: as aplicações não permitem que usuários interajam entre si, seja
cooperando, competindo ou conversando ao longo das experiências, e poucas permitiram o
compartilhamento da iniciativa ou dos resultados (Ex. placar, tempo de resolução) nas mídias
sociais.
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Embora já tenhamos observado uma tímida busca por integrar as ações em sites como
Facebook, Twitter e Orkut (em algumas aplicações de Insensato Coração239 era possível
compartilhar a existência do jogo), notamos que, ao longo das novelas, não pareceu existir
uma diretriz clara quanto ao fomento à sociabilidade online a partir dessas simulações. Em
Salve Jorge, a ação de customizar as garrafas se destacou não só por ser integrada ao
Facebook (para participar, o usuário deveria acessar a aplicação a partir de sua conta nesta
mídia social), mas por usar tais ambientes de maneira integrada à proposta da ação, uma vez
que simulou, no álbum deste site, a prática de dar visibilidade às garrafas nos telhados da casa
(Figura 49). Concebeu-se, desta maneira, uma iniciativa em que as mídias sociais atuavam
como parte da ação, e não apenas como uma maneira de promovê-la. Da mesma forma, a
aplicação para enfeitar cachorros se integrou de maneira estratégica às mídias sociais: com o
intuito de facilitar a experiência do internauta, a foto que seria customizada foi extraída dos
álbuns do Facebook dos usuários e, ao fim da personalização, a imagem poderia ser
compartilhada neste site em um card assinado pela novela e pela ação, em específico.

Figura 49 – Captura de tela do aplicativo usado para decorar garrafas, em Salve Jorge.

Em Amor à Vida, parece existir uma preocupação maior com o fomento à sociabilidade
online, e um sinal disso é que aplicações que foram resgatadas de novelas anteriores
ganharam, aqui, recursos de integração com as mídias sociais. Isso pôde ser visto na iniciativa
de Perséfone (Figuras 50 e 51), em que, ao final, a ação era compartilhada na rede, e na
aplicação do vestuário, na qual, além de divulgar a iniciativa em alguns ambientes de
sociabilidade online, era possível compartilhar, no Facebook, o look resultante. Compartilhar
239
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o desempenho parece-nos uma estratégia de fomento à participação dos usuários e de
personalização dos conteúdos compartilhados nas mídias sociais, uma vez que destaca o lugar
do usuário na iniciativa, estimulando a curiosidade em torno da possibilidade de se apropriar
de elementos da telenovela, customizando-os.

Figura 50 – Captura de tela com jogo de Perséfone, em Amor à Vida.

Figura 51 – Captura de tela com resultado do jogo de Perséfone, em Amor à Vida.
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A simulação de experiências também ocorreu em nível extratextual, a partir da aplicação
de Avenida Brasil, que permitia que os usuários congelassem suas fotos240 como acontecia ao
final de cada capítulo com os personagens da trama. Aproveitando-se do sucesso deste
encerramento, que começou a ser espontaneamente customizado e replicado pelos internautas,
a novela criou um recurso oficial para facilitar essa experiência do público. Segundo João
Emanuel Carneiro, em depoimento no site da novela, “um grande número de pessoas começou a
recorrer a programas de edição de imagem para conseguir um efeito parecido nas suas fotos
pessoais e publicá-las nos seus perfis. Decidimos, então, colocar esse recurso disponível no site da
novela”. Para participar, os internautas deveriam acessar a aplicação com um perfil no Facebook,
escolher uma das fotos compartilhadas nos seus álbuns desta mídia social e, ao fim, compartilhar
ou fazer o download da imagem. A iniciativa contribuiu para fomentar mais acessos ao site da
novela, além de potencializar menções e imagens alusivas à obra, ao se aproveitar de uma prática
que já estava ocorrendo nas mídias sociais.
Em sintonia com o lugar de notório de Amor à Vida no fomento à interação social online,
observamos a iniciativa Passeio Virtual241 (Figura 52). Trata-se da criação de uma plataforma
em que os internautas puderam navegar por mapas de São Paulo e do Peru, ambiências
retratadas na novela, e conhecer mais sobre os pontos que servem de pano de fundo para os
fatos que se desenrolam na trama – tal qual os conteúdos Contextuais, de Propagação. É
possível visitar locais como a Liberdade e conferir fotos enviadas por outros usuários,
retratando o bairro – além de enviar a própria imagem. Além disso, o internauta pode visitar
determinados lugares, como o apartamento de Patrícia (Maria Casadevall), e ver quais
personagens já deram check-in neste ambiente, podendo acessar vídeos e imagens
relacionados (Figura 53).
Observa-se, aqui, no Passeio Virtual, um diálogo estreito com um recurso diegético, uma
vez que há a simulação de checkins dados pelos próprios personagens. Essa extensão foi
classificada como Vivencial por permitir que o público participe mais ativamente: ao acessar
pelo Facebook, o internauta pode dar checkin nestes lugares. Há aqui a preocupação de
dialogar com práticas já comuns nas mídias sociais (o informar que se esteve em um
determinado local, tal qual ocorre em sites como Foursquare), proporcionando experiências
mais complexas, que integram diferentes estratégias de conteúdos em sua produção.
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Figura 52 – Captura de tela com mapa virtual de Amor à Vida.

Figura 53 – Captura de tela com informações contidas no mapa virtual de Amor à Vida.

A aproximação com os usuários ocorreu também a partir de iniciativas que avaliassem
com quais personagens ou situações os internautas mais se identificavam. A estrutura desses
testes se manteve bastante similar ao longo das novelas, combinando de 8 a 10 perguntas, com
questionários textuais e um resultado breve, passível de ser compartilhado no Twitter, Orkut e
Facebook. Em Insensato Coração, houve iniciativas como Quem é você em Insensato
Coração242 (Figura 54), Descubra seu perfil243 e Divirta-se com o termômetro da Insensatez244
(Figura 55); em Fina Estampa, Qual o seu grau de finesse245; em Salve Jorge, Que casal é
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você?246; em Amor à Vida, Qual vilão você é?247 e Saiba com qual mulher você se parece248.
Notamos, nessas iniciativas, como a identificação ocorreu mais em relação aos personagens, e
menos em relação a temas (Ex. ‘finesse’, ‘insensatez’), como observado nas duas primeiras
novelas analisadas, o que, em nossa visão, dialoga com o hábito do telespectador de se
transpor, por vezes, para as experiências vividas pelos personagens.

Figura 54 – Captura de tela de teste aplicado para os internautas, em Insensato Coração.

Figura 55 – Captura de tela do resultado do teste aplicado para os internautas, em Insensato Coração.
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Nas experiências analisadas, identificamos que houve uma ação distinta, com ênfase
na interação social entre os internautas: em um aplicativo249 de Amor à Vida, os usuários
deveriam criar um mural associando fotos de seus amigos a apelidos amplamente usados na
novela, como “papai soberano”, “inteligência pura” e “bofe de ouro” (Figuras 56 e 57). Para
isso, os internautas acessariam a iniciativa a partir de sua conta no Facebook, selecionariam os
amigos (e a si mesmo, caso desejasse) e os apelidos com os quais eles mais se identificariam.
O resultado seria a produção de um mural virtual, que poderia ser compartilhado nas mídias
sociais. Ao envolver os amigos mais diretamente na ação, extrapolando o limite de apenas
‘compartilhar um conteúdo com eles’, tal extensão abre espaço para uma nova forma de
fomentar que os usuários se relacionem com os seus pares na web, de modo integrado às
iniciativas produzidas e tendo a novela como pauta.

Figura 56 – Captura de tela com a mecânica de uma aplicação integrada às mídias sociais, em Amor à Vida.
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Figura 57 – Captura de tela com os apelidos que deveriam ser associados aos amigos nas mídias sociais, em
aplicativo de Amor à Vida.

As extensões Vivenciais permitiram que o público testasse seus conhecimentos sobre a
trama, estratégia que foi empregada especialmente nas retas finais das novelas e nas
proximidades do capítulo 100, em sinergia com conteúdos tipicamente de Recuperação. Em
Fina

estampa250,

Avenida

Brasil251

e

Salve

Jorge252,

houve

aplicações

com

perguntas/respostas para avaliar o quanto as pessoas sabiam sobre as novelas, porém sem
integração com as mídias sociais, tal qual aconteceu por vezes nos testes de identificação. Os
questionários foram trabalhados de maneira direta, com questões de múltiplas escolhas,
podendo assumir, por vezes, a dinâmica de um jogo de tabuleiro. Classificamos tais conteúdos
como Vivenciais porque, embora contribuíssem para que o público recapitulasse fatos já
ocorridos, tais materiais convocavam uma participação mais ativa e direta do público,
característica definidora desta categoria lúdica.
Em Salve Jorge, houve o Nanopops253, uma aplicação em que os internautas deveriam
adivinhar quem eram os personagens a partir de avatares deles (Figura 58). Essa iniciativa
mostra a busca por produzir formatos diferentes e o diálogo entre os produtos que compõem a
organização da Globo, uma vez que ações semelhantes foram desenvolvidas para o Big
250
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Brother Brasil 7254, o Globo Esporte255 e o site Ego256. Em Amor à Vida, novamente notamos
uma iniciativa distinta dos padrões observados anteriormente. Na aplicação criada para testar
os conhecimentos dos internautas, em comemoração ao centésimo capítulo257 (Figura 59),
houve a integração da iniciativa com as mídias sociais, exposição de vídeos e áudios nas
perguntas/respostas e criação de uma plataforma com arquitetura da informação e estrutura
visual diferentes dos que foram trabalhados anteriormente.
Os conhecimentos também puderam ser testados a partir de experiências voltadas para
especificidades das tramas, como os cenários. Desta vez, ao invés de avaliar fatos que já
ocorreram nas tramas, as aplicações buscaram criar desafios novos, estimulando que o público
percebesse as diferenças existentes entre duas imagens de um mesmo ambiente. A iniciativa,
baseada no clássico jogo dos 7 erros, foi observada em Avenida Brasil258 e Salve Jorge259
(Figura 60).

Figura 58 – Captura de tela com jogo para adivinhar os personagens, em Salve Jorge.
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Figura 59 – Captura de tela com questionário sobre Amor à Vida.

Figura 60 – Captura de tela com jogo de Sete Erros, usado em novelas como Avenida Brasil e Salve Jorge.

Outros usos, mais pontuais, foram identificados entre às extensões Vivenciais. Em
Fina Estampa, houve a realização de concursos como Qual o segredo de Tereza Cristina260 e
Use a sua criatividade e concorra a kits261, que incentivava que os internautas respondessem
“Por que eu sou uma pessoa de Fina Estampa” no Twitter, usando a hashtag
#SouFinaEstampa, em ocasião da estreia da novela. Em Salve Jorge, os internautas foram
260
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estimulados a mandarem respostas sobre “qual a maior loucura que você faria para conhecer a
Turquia de Salve Jorge” para concorrer a um livro homônimo (um roteiro do país que conta
com depoimentos de Glória Perez e atores da novela que gravaram por lá)262. Os concursos,
além de ampliarem o número de menções às novelas nas mídias sociais, reforçaram a
importância das extensões transmídia para os fãs, uma vez que, acompanhando sempre os
conteúdos produzidos em torno da telenovela, seria possível descobrir e participar de
iniciativas que fossem exclusivas para a internet.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao longo deste trabalho, buscamos analisar as estratégias de conteúdos empregadas na
construção das extensões transmídia localizadas nos sites oficiais das telenovelas das 21h da
Rede Globo. Para tanto, levantamos e categorizamos 886 iniciativas produzidas por Insensato
Coração, Fina Estampa, Avenida Brasil, Salve Jorge e Amor à Vida, com base nos trabalhos
de Fechine et al (2013). A partir de reflexões sobre Transmidiação, Interação Social e sobre a
relação da Rede Globo com o cenário de convergência midiática e cultura participativa,
examinamos os modos como as estratégias de conteúdo foram sendo construídas em nosso
corpus, destacando o lugar do fomento à interação social entre os internautas. No capítulo
anterior, apresentamos os resultados dessa investigação e, com base nas descobertas
encontradas, indicaremos aqui algumas reflexões finais sobre o material estudado.
Ao lançarmos um olhar para cada uma das categorias, notamos que uma mesma
estratégia de conteúdo (Ex. Antecipação) pode ser conquistada de maneiras distintas, a
depender do modo como as ações sejam construídas − e tudo isso, ao final, acaba
conformando diferentes experiências de consumo. Ao buscarmos identificar as aplicações
mais recorrentes dessas estratégias, conseguimos traçar um panorama de como cada uma das
categorias tem sido trabalhada, notando aspectos que têm sido ou não privilegiados neste
processo. Observando o número de extensões online produzidas pelas novelas, percebemos
como, no decorrer dos anos, houve uma redução na quantidade de ações desenvolvidas e, em
paralelo, uma maior elaboração das iniciativas lançadas. Parece emergir uma tendência para a
manutenção das categorias usadas neste trabalho, porém, com algumas reconfigurações ao
longo das tramas. Sintetizaremos, a seguir, uma síntese das recorrências e transformações
verificadas.

Categorias mais utilizadas
Na análise empreendida, percebemos que a cada aproximadamente 3,5 conteúdos de
propagação, foi lançado um de expansão, o que nos mostra a ênfase concedida aos materiais
que objetivam principalmente repercutir as novelas. A categoria de Recuperação foi a mais
produzida, sendo seguida por Vivencial e Promocional. Tais dados nos mostram que a
emissora demonstrou forte preocupação em manter o público atualizado com as histórias,
permitindo que ele possa ter vivências relacionadas com à trama, além de conferir materiais
que desvelem o mundo encenado, destacando os modos de fazer novela. Por outro lado,
quando analisamos as obras mais recentes, a partir de Avenida Brasil, notamos um intenso
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crescimento da categoria de Remixagem, o que parece ser uma orientação da Rede Globo,
trazendo novos conteúdos a partir daquilo que já foi exibido na televisão e dialogando com
práticas espontâneas do público de produção de conteúdos em torno das telenovelas.

Gráfico 7 – Volume das estratégias de conteúdos.

Aproximação das lógicas da internet (e dos internautas)
Nas extensões analisadas, verificamos como houve uma gradativa maior aproximação das
lógicas da internet: nos conteúdos lançados, começaram-se a usar mais hashtags, linguagens
mais leves, emoticons, entre outros recursos tipicamente usados na web. Se a internet é
formada por internautas, vimos como esse direcionamento se estendeu para as práticas
comumente adotadas por esse público, principalmente aquele que assiste ou acompanha as
telenovelas. Observamos como, ao passar dos anos, as extensões transmídia buscaram trazer
conteúdos de terceiros a partir de diferentes recursos. Num primeiro momento, investiu-se em
criar seções como “O que rolou na web”, em que os capítulos eram comentados a partir de
menções colhidas na rede, feitas por internautas comuns.
Aos poucos, começaram a surgir novas formas de trazer conteúdos de terceiros: passou-se
a privilegiar menções recorrentes, sem identificar os usuários que a fizeram, oferecendo um
tratamento visual aos comentários dos internautas – em sintonia com uma busca por
conteúdos mais audiovisuais, como visto em outras categorias. Aqui, optou-se por criar
fotomontagens que continham textos extraídos do público, criando uma série de conteúdos
batizada de #NoveladaGalera. Mostrando uma contínua observação das práticas dos
internautas, a emissora passou a disponibilizar materiais similares aos criados pelos fãs e
disponibilizados na rede, como GIFs e cards com frases dos personagens, destacando
especialmente momentos lúdicos da trama – produções que muitas pessoas, espontaneamente,
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já criam e reproduzem. Neste caminho, alguns casos pontuais foram experimentados, como a
incorporação de vídeos produzidos por fãs. Outras táticas comuns em busca de tais
aproximações foram: a) a simulação de instâncias da própria ambiência em que estão sendo
lançadas, no caso, a internet − o uso de sites ficcionais, como dito, está presente em todas as
novelas cujas extensões transmídia online foram analisadas; b) o reforço dado à lógica de
identificação com o internauta, a partir da publicação de frases em primeira pessoa em peças
gráficas.
As extensões transmídia reforçam um vínculo com a cotidianidade do público, uma vez
que são produzidas continuamente e estimulam que os internautas estejam em contato com
mais conteúdos sobre as tramas que acompanham ou assistem. Mesmo que alguém não
consuma diretamente tais extensões, essas iniciativas, com o estímulo ao compartilhamento
nas mídias sociais, fomentam que pessoas possam impactar suas redes de contato com
conteúdos sobre as telenovelas. Incentiva-se, com o tópico de interesse em comum, o
sentimento de partilha e pertencimento entre os internautas. Com as interações decorrentes
desse processo, as iniciativas revelam um caráter ‘aberto’, tal qual a telenovela, propício à
incorporação dos comentários na internet e à atenção dos hábitos de consumo em torno da
televisão e das ficções seriadas.

Flexibilização das categorias
Ao longo da categorização, observamos como um mesmo conteúdo dialogava, por vezes,
com mais de uma classificação possível, em um mesmo nível. Em extensões que, por
exemplo, eram exibidos álbuns com fotos de personagens ao longo da trama, o internauta
poderia exercer dois movimentos: de um lado, poderia passar as páginas do álbum, tal qual
estivesse fazendo fora do computador (o que caracterizaria esse conteúdo como Diegético), e,
do outro, era possível relembrar os fatos marcantes em que ele esteve envolvido, contribuindo
para que o público continuasse acompanhando a história (o que caracterizaria esse conteúdo
como Recuperação). Da mesma forma, há aproximações possíveis com as categorias de
Remixagem e Vivencial. Assim como um novo clipe para o casal de protagonistas contribui
para refrescar a memória do público (Recuperação) ao mesmo tempo em que remixa cenas já
exibidas na televisão (Remixagem), um aplicativo pode destacar os grandes confrontos entre
duas vilãs (Recuperação) no mesmo instante em que solicita que o internauta vote em quem
‘levou a melhor’ em cada conflito (Vivencial).
Embora, neste trabalho, tenhamos optado por aquela categoria que mais se destacou no
discurso adotado pela emissora no conteúdo analisado, percebemos como há um movimento
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claro em direção à criação de ações que permitam que o público fabule, participe mais
ativamente e confira materiais remixados. Acreditamos que, mais do que tipos de conteúdos,
essas categorias têm se configurado como modos de tratamento dados aos conteúdos –
abordagens essas que, como visto, têm se tornado comuns, especialmente em iniciativas mais
elaboradas, que agregam mais de uma proposta ao mesmo tempo. Desta forma, um conteúdo
poderia rememorar fatos importantes de forma direta ou, ao invés disso, poderia recorrer a
tratamentos diferenciados, em que a busca pela recuperação permitiria, em paralelo, outros
tipos de experiências junto à extensão transmídia. Essa sobreposição de práticas é comum nos
conteúdos analisados, o que nos convida a refinar as categorias utilizadas neste trabalho.

Relações com o texto matriz
Nas estratégias analisadas, notamos uma grande aproximação com as características do
gênero telenovela, destacando as oportunidades e os desafios trazidos pelas especificidades
aqui presentes. Observamos que as extensões transmídia analisadas não privilegiam os
ganchos presentes na trama, o que mantém uma relação com o curto intervalo de tempo entre
as exibições (diárias). O ritmo intenso e o elevado número de capítulos, personagens e tramas
parecem ser responsáveis por outras práticas comuns, como: a) a busca frequente por embalar
cenas já exibidas em conteúdos diferentes ao invés de ter um material 100% novo; b) o desejo
de manter o público atento aos fatos que já foram exibidos, bem como apresentá-lo aos novos
acontecimentos e personagens; c) a tendência por não produzir conteúdos muito elaborados,
que convoquem maiores investimentos de tempo e dinheiro para um possível curto
aproveitamento da ação; d) o lançamento de aplicativos comuns entre as telenovelas, sendo
apenas customizados às novas obras.
Após a identificação com os vínculos com o gênero telenovela e a análise dos modos
como as estratégias de conteúdos foram empregadas, foram identificadas uma série de
aplicações possíveis, que propomos como uma quarta classificação, em desdobramento das
categorizações usadas em nosso trabalho, conforme destacado no quadro abaixo.

Estratégias

Conteúdos

Aplicações

a) abertura e encerramento das obras;
Antecipação

b) grandes passagens de tempo;
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c) geração e resolução de conflitos;
d) especulações.
Conteúdo
Reformatado
a) primeiro e/ou último capítulo;
b) reta final;
Recuperação
c) melhores momentos ao longo dos capítulos;
d) fatos que ocorreram em feriados;
Propagação

e) principais situações que antecederam o capítulo
100;
f) pistas para desvendar mistérios.

Remixagem

a) listas de fatos já exibidos;
b) clipes;
c) simulações;
d) imagens de impacto.

a) construção de personagens, espaços e tempo;
Contextual

b) diálogo com universo extradiegético – inserção
e extração de elementos.

Conteúdo
Informativo
a) bastidores;
Promocional

b) trilha sonora;
c) atores;
d) telespectadores;
e) retroalimentação.

a) Cenas estendidas;
Narrativo

b) Cenas adicional.

Diegético

a) artefatos da trama;

Conteúdo de
Extensão
Textual
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b) sites ficcionais;
c) blogs;
Expansão

d) perfis em sites de redes sociais.

Conteúdo de

Marca

Extensão

a) produtos;
b) serviços/recursos.

Lúdica
a) especulação;
Vivencial

b) desejos/preferências;
c) simulação de experiências;
d) identificação;
e) testes de conhecimentos;
f) concursos culturais.

Quadro 4 - Aplicações das estratégias de conteúdos transmídia.

A quarta classificação proposta contribui para pensar de que modo as extensões
transmídia estão sendo incorporadas em cada novela, construindo um refinamento no quadro
analítico que pode ser empregado em torno dos conteúdos multiplataformas que são propostos
para a teledramaturgia. Espera-se que, em estudos futuros, incluindo outras obras e formatos,
tais aplicações observadas possam ser novamente testadas, em busca de recorrências e
distoâncias que alarguem as novas contribuições para o campo em questão.

Fomento à interação social
A busca por incentivar a interação social entre os internautas, tendo a telenovela como
interesse em comum, foi crescente ao longo dos anos. Observamos que o incentivo à
sociabilidade online pode ocorrer em diferentes contextos: embora historicamente as
telenovelas tenham buscado que as pessoas interagissem com o intuito de propagar à trama,
inserindo-a no dia a dia do público, mais recentemente vemos que a interação social em
ambientes digitais passa a fazer parte de experiências criadas pela emissora, e não somente
um objetivo final. Privilegiou-se, neste caminho, alguns recursos diretos como:
a) Produção de conteúdos propensos ao compartilhamento, o que envolve a criação de
materiais com atenção (1) aos assuntos que já estão naturalmente repercutindo, (2) aos
formatos que estimulam à disseminação (Ex. “Esta pessoa...’) e (3) ao uso de imagens
cujos formatos estejam adequados às dimensões ideais das mídias sociais.
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b) Uso de hashtags, estimulando que o público as use para situações diversas, o que
contribui para que os próprios internautas possam acompanhar menções acerca de um
determinado tópico relacionado à telenovela.
c) Botão de compartilhamento: ao longo das matérias do site, foram disponibilizados
ícones para que o público pudesse dividir, com suas respectivas redes sociais, a ação
encontrada. Em alguns casos, os botões de compartilhamento foram usados para
compartilhar resultados de testes e pontuações de jogos, cumprindo o objetivo de
estimular que outras pessoas conhecessem a iniciativa.
d) Ações integradas aos amigos: algumas extensões transmídia privilegiaram o
envolvimento de outras pessoas em sua execução, como o aplicativo que marcava os
amigos do Facebook e atribuía a eles um adjetivo, incentivando o conhecimento e a
participação na iniciativa.
e) Incentivo textual: um dos mais simples e recorrentes recursos, em que, textualmente,
as matérias das telenovelas incentivavam que o público compartilhasse as iniciativas.
Com base na nossa análise, por outro lado, vimos que as extensões estudadas não
privilegiam a interação social enquanto se assiste aos capítulos ou o estabelecimento de
comunicação síncrona, via a criação de uma ambiência online própria, que promova
diferentes formas de interação social, como um social game ou salas de bate-papo. Ao
contrário, acreditamos que a principal forma de promover a sensação de estar junto ocorre nos
perfis dos internautas nos sites de redes sociais, onde eles são incentivados a interagir uns
com os outros a partir do compartilhamento de conteúdos disponibilizados pela emissora. A
depender da mídia social onde os materiais estejam sendo compartilhados, bem como da
proposta da ação, há um incentivo maior ou menor para que os conteúdos sejam divididos
com pessoas conhecidas ou não, o que traz impacto para as relações que são estabelecidas a
partir da telenovela.
Entender a relação com o site das telenovelas, neste sentido, é fundamental.
Ressaltamos que, apesar de haver um forte objetivo comercial de atrair internautas para os
sites oficiais do nosso corpus, há uma série de aspectos que devem ser levados em
consideração e que conformam as estratégias de conteúdos que são lançadas. Primeiramente,
embora haja um claro fomento ao compartilhamento de conteúdos, notamos como muitas
imagens são disponibilizadas sem opções mais diretas para serem distribuídas nas mídias
sociais, o que começou a mudar a partir da criação de aplicativos que não só gerassem essas
peças, mas que disponibilizassem uma alternativa para o compartilhamento direto. Além
disso, destacamos que, diferente das mídias sociais, os sites têm um caráter menos imediato e
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não são espaços em que o público permanece frequentemente, o que impacta na frequência e
nos tipos de conteúdos que são produzidos e compartilhados: perde-se, com isso,
dinamicidade para aproveitar determinadas oportunidades, como breaks e fins de capítulos,
para interagir com o público –o que é agravado pela ausência de espaços para comentários dos
internautas.
Do ponto de vista de interação com o público, notamos como o site exerce uma dupla
função: ao mesmo tempo em que disponibiliza conteúdos que dialogam com quem tem
conhecimento prévio sobre a trama (Ex. Teasers, em Antecipação), apresenta materiais que
podem ser consumidos por aqueles que não tenham tantas informações sobre a novela (Ex.
Jogos, em Vivencial). A existência de iniciativas mais ou menos elaboradas e integradas às
mídias sociais demonstra um diálogo com o público novo, que deseja participar ativamente, e
tradicional, que deseja apenas saber o que aconteceu em um capítulo perdido –já que o site,
centralizador das iniciativas, atua como uma memória da trama.
Por fim, reforçamos que a crição de ganchos para o fomento à interação social não
garante que, de fato, as pessoas interajam, a exemplo do que propõe Jospeh (2000), em que a
interação social seria marcada pela troca sistemática entre as unidades, entre outros
elementos. Abre-se, assim, a questão: havendo compartilhamento em um ambiente de
sociabilidade, mas não havendo troca sistemática entre os usuários, é suficiente para falar em
interação social? Ou estamos evidenciando a necessidade de alargar o conceito, tendo em
vista as práticas emergentes desta cultura participativa? Questões à parte, que deixaremos
abertas para problematizações futuras, é importante fazer mais uma ressalva: existir o
compartilhamento nas mídias sociais não é condição suficiente para garantir que as pessoas
interajam conforme as diretrizes apontadas pela emissora, como se verá a seguir.

Cultura Participativa
Os modos como as extensões transmídia analisadas abriram espaços para os
internautas levam a uma reflexão sobre a cultura participativa que está em jogo. Observamos
que as extensões demandam uma atividade controlada do público, em que os sites oficiais
concedem limites para a intervenção dos internautas. Os cards com as frases de Félix,
assinados com a marca de Amor à Vida, até podem ser customizados, mas dentro de uma
fronteira: alternam-se as cores e as citações, mas somente entre opções pré-estabelecidas; não
se pode escolher qualquer texto para o cartão, por exemplo. Essa extensão ilustra bem que,
apesar de convocar que as pessoas participem, incentivando também a circulação do conteúdo
nas mídias sociais, tal propagação é fomentada a partir de um espaço definido pela emissora,
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que realiza um forte fomento à interação social, mas tomando como base a disseminação dos
conteúdos que ela mesma produz.
Os materiais produzidos por fãs, em que há efetivamente uma liberdade maior de
intervenção, são pouco incorporados aos conteúdos produzidos pela equipe transmídia da
telenovela. Nos poucos casos em que isso ocorreu, acreditamos aproximação se deu devido a
um alinhamento com os objetivos de comunicação e marketing da emissora, permitindo esse
diálogo. Mesmo para comentários, os espaços abertos para a participação do público são
praticamente inexistentes, o que exalta essa dimensão do controle nos sites oficiais. Chama
nossa atenção, portanto, que o público não é incentivado e convidado a criar, mas, sim, a
participar e difundir aquilo que a própria emissora concebe, de modo a reforçar os discursos e
enquadramento desejados pela Rede Globo. A força da cultura participativa, contudo, se
revela aqui: embora exista esse conjunto de contornos pré-moldados, cabe ao público escolher
participar ou não, compartilhar ou não, bem como expressar fora do site as suas opiniões
sobre os materiais produzidos pelas novelas, podendo também criar seus próprios conteúdos
e/ou remixar os materiais já existentes, propondo outras significações possíveis.

Limitações e Próximos passos
Com os resultados encontrados, tem-se mais claramente as limitações deste trabalho:
a) Não foram levados em consideração os horários, dias e frequências de postagens das
extensões transmídia. Acreditamos que tal direcionamento teria contribuído para melhor
compreender as relações possíveis entre esses dados e as extensões identificadas; b) Não
foram analisadas todos os conteúdos transmídia de Amor à Vida, que estava em exibição ao
longo da realização desta pesquisa; c) O marco temporal selecionado, iniciado no ano
seguinte ao lançamento do Departamento Transmídia da Globo, não permitiu que a novela
Passione fosse incorporada ao corpus, o que acabou deixando de lado uma das obras que,
conforme se descobriu na produção deste trabalho, foi altamente significativa do ponto de
vista dos investimentos na transmidiação –o que nos permitiria um olhar ainda mais preciso
sobre o fenômeno estudado; d) A ausência dos sites das novelas antigas não permitiu que
pudéssemos fazer uma comparação com as extensões transmídia que foram ao ar antes da
criação do Departamento, de modo que pudéssemos tecer, com mais propriedade, os
movimentos claramente trazidos pela criação desta instância na Rede Globo; e) A não
observação das mudanças que ocorreram nos sites ao longo dos anos entre as telenovelas
selecionadas, o que pode ter impactado os dados desta pesquisa; f) A não inclusão de outras
áreas do site, além de Fique por Dentro, não possibilitou que tivéssemos resultados que
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pudessem ser generalizados para todo o site das telenovelas, o que poderia, eventualmente,
problematizar as análises tecidas neste trabalho;
Por outro lado, em paralelo às contribuições trazidas por este trabalho, a presente
pesquisa abre diferentes possibilidades para estudos futuros, focados na transmidiação: a) A
incorporação do estudo dos fãs, buscando entender suas criações e as lógicas nas quais
operam, tendo em vista como essa dimensão influencia as extensões transmídia produzidas
pela Rede Globo; b) O estudo específico das extensões transmídia de cada novela, o que nos
permitiria a compreensão das estratégias de conteúdos que foram empregadas em diferentes
obras, tecendo rupturas e continuidades entre as produções; c) A comparação com as
extensões transmídia online produzidas pelo site inteiro das telenovelas, ou seja, incluindo
todas as seções disponíveis; d) A comparação com as extensões transmídia online produzidas
para outros espaços, como as mídias sociais da Rede Globo; e) A comparação com as
estratégias de conteúdos transmídia de telenovelas de outros horários, destacando as
diferenças existentes em meio aos realizadores e às obras (o que indicaria equipes e
classificações de programas que recebem mais atenção e/ou abertura para a experimentação);
f) A revisão da categorização proposta por Fechine, propondo uma metodologia que possa
levar em consideração à atual flexibilidade demandada pelos conteúdos produzidos pela Rede
Globo; g) A investigação do Projeto Transmídia da emissora, destacando, em paralelo às
extensões transmídia analisadas, as práticas e posições da gestão empresarial e das equipes de
criação e produção dessas iniciativas – estudo cuja importância é reforçada pela forte atuação
da Rede Globo neste cenário, pela busca da emissora por realizar experimentações/interagir
com o público e pelos resultados demonstrados por esta pesquisa, em que se nota uma
tendência a determinadas recorrências entre os materiais analisados.
Pelos caminhos traçados nesta pesquisa, acreditamos que, independente dos estudos
que venham a ser desenvolvidos, as estratégias de conteúdo das emissoras e as práticas dos
fãs deve ocupar um importante espaço nas reflexões, em resposta ao que compõe, no nosso
entendimento, o cerne da transmidiação na indústria de mídia: a articulação dessas duas
dimensões. A partir dos resultados identificados neste trabalho e da realização de pesquisas
futuras como essas, espera-se contribuir para uma melhor compreensão das estratégias e
práticas que estão inseridas no fenômeno da transmidiação das ficções seriadas televisivas,
principalmente no âmbito das telenovelas brasileiras, perspectiva que felizmente ganha cada
vez mais destaque nas pesquisas nacionais.
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APÊNDICES
APÊNDICE A – Dez exemplos de conteúdos categorizados de Insensato Coração.

01

21.08.11

http://tvg.globo.com/nov
elas/insensatocoracao/Fique-pordentro/noticia/2011/08/re
veja-o-ultimo-capitulode-insensato-coracaoaberto-e-na-integra.html

Reveja o último capítulo
de Insensato Coração,
aberto e na íntegra

Propagação

Conteúdo
Reformatado

Recuperação

02

19.08.11

http://tvg.globo.com/nov
elas/insensatocoracao/Fique-pordentro/noticia/2011/08/fi
nal-enquanto-euniceserve-cafe-julioencontra-um-novoamor.html

Final: Enquanto Eunice
serve café, Júlio encontra
um novo amor

Propagação

Conteúdo
Reformatado

Recuperação

03

19.08.11

http://tvg.globo.com/nov
elas/insensatocoracao/Fique-pordentro/noticia/2011/08/fi
nal-pedro-e-marina-temuma-filha.html

Final: Pedro e Marina
têm uma filha

Propagação

Conteúdo
Reformatado

Recuperação

04

19.08.11

http://tvg.globo.com/nov
elas/insensatocoracao/Fique-pordentro/noticia/2011/08/fi
nal-cortez-apodrece-nacadeia.html

Final: Cortez apodrece
na cadeia

Propagação

Conteúdo
Reformatado

Recuperação

05

19.08.11

http://tvg.globo.com/nov
elas/insensatocoracao/Fique-pordentro/noticia/2011/08/c
onfira-o-ranking-dobolao-insensato.html

Confira o ranking do
Bolão Insensato

Expansão

Extensão
Lúdica

Extensão
Vivencial

06

19.08.11

http://tvg.globo.com/nov
elas/insensatocoracao/Fique-pordentro/noticia/2011/08/fi
nal-natalie-e-eleitadeputada-federal-e-cainos-bracos-do-povo.html

Final: Natalie é eleita
deputada federal e cai
nos braços do povo

Propagação

Conteúdo
Reformatado

Recuperação

07

19.08.11

http://tvg.globo.com/nov
elas/insensatocoracao/Fique-pordentro/noticia/2011/08/fi
nal-carol-se-casa-comraul.html

Final: Carol se casa com
Raul

Propagação

Conteúdo
Reformatado

Recuperação

08

19.08.11

http://tvg.globo.com/nov
elas/insensatocoracao/Fique-pordentro/noticia/2011/08/fi
nal-leo-e-morto-nacadeia-mando-decortez.html

Final: Léo é morto na
cadeia a mando de
Horácio Cortez

Propagação

Conteúdo
Reformatado

Recuperação

153

09

19.08.11

http://tvg.globo.com/nov
elas/insensatocoracao/Fique-pordentro/noticia/2011/08/fi
nal-wanda-e-assassinade-norma.html

Final: Wanda é a
assassina de Norma

Propagação

Conteúdo
Reformatado

Recuperação

10

19.08.11

http://tvg.globo.com/nov
elas/insensatocoracao/Fique-pordentro/noticia/2011/08/fi
nal-eduardo-e-hugooficializam-uniao-compresenca-de-kleber.html

Final: Eduardo e Hugo
oficializam união com a
presença de Kléber

Propagação

Conteúdo
Reformatado

Recuperação
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APÊNDICE B – Dez exemplos de conteúdos categorizados de Fina Estampa.

01

27.03.12

http://tvg.globo.com/nov
elas/fina-estampa/Fiquepordentro/noticia/2012/03/b
olao-das-estrelas-bbbcarol-macedo-torce-paraque-fael-venca-oreality.html

Bolão das Estrelas BBB:
Carol Macedo torce para
que Fael vença o reality

Propagação

Conteúdo
Informativo

Promocional

02

24.03.12

http://tvg.globo.com/nov
elas/fina-estampa/Fiquepordentro/noticia/2012/03/c
onfira-o-ranking-e-oresultado-do-bolao-defina-estampa.html

Confira o ranking e o
resultado do Bolão de
Fina Estampa

Propagação

Conteúdo
Informativo

Promocional

03

23.03.12

http://tvg.globo.com/nov
elas/fina-estampa/Fiquepordentro/noticia/2012/03/fi
nal-griselda-termina-aolado-de-guaracy-e-fazbelo-discurso-deetica.html

Propagação

Conteúdo
Reformatado

Recuperação

Veja mais notícias de
fique por dentro »
Final: Griselda termina
ao lado de Guaracy e faz
belo discurso de ética

04

23.03.12

http://tvg.globo.com/nov
elas/fina-estampa/Fiquepordentro/noticia/2012/03/fi
nal-tereza-cristinadesaparece-compereirinha-aposnaufragio-masressurge.html

Final: Tereza Cristina
desaparece com
Pereirinha após
naufrágio, mas ressurge

Propagação

Conteúdo
Reformatado

Recuperação

05

23.03.12

http://tvg.globo.com/nov
elas/fina-estampa/Fiquepordentro/noticia/2012/03/fi
nal-teodora-batiza-seufilho-com-bencao-dafamilia-pereira.html

Final: Teodora batiza seu
filho com a benção da
família Pereira

Propagação

Conteúdo
Reformatado

Recuperação

06

23.03.12

http://tvg.globo.com/nov
elas/fina-estampa/Fiquepordentro/noticia/2012/03/fi
nal-cro-herda-fortuna-detereza-cristina-e-criaong-em-defesa-dosgays.html

Final: Crô herda fortuna
de Tereza Cristina e não
revela quem é seu
amante

Propagação

Conteúdo
Reformatado

Recuperação

07

23.03.12

http://tvg.globo.com/nov
elas/fina-estampa/Fiquepordentro/noticia/2012/03/fi
nal-baltazar-viramotorista-de-cro-eacaba-submisso-

Final: Baltazar vira
motorista de Crô e acaba
submisso a Celeste

Propagação

Conteúdo
Reformatado

Recuperação
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celeste.html
08

23.03.12

http://tvg.globo.com/nov
elas/fina-estampa/Fiquepordentro/noticia/2012/03/fi
nal-paulo-e-estherterminam-juntos-ecomo-pais-devictoria.html

Final: Paulo e Esther
terminam juntos e como
pais de Victoria

Propagação

Conteúdo
Reformatado

Recuperação

09

23.03.12

http://tvg.globo.com/nov
elas/fina-estampa/Fiquepordentro/noticia/2012/03/fi
nal-danielle-revela-enzoque-vai-virar-parteira-naafrica.html

Final: Danielle revela a
Enzo que vai virar
parteira na África

Propagação

Conteúdo
Reformatado

Recuperação

10

23.03.12

http://tvg.globo.com/nov
elas/fina-estampa/Fiquepordentro/noticia/2012/03/fi
nal-wallace-ganhacinturao-e-termina-aolado-de-dagmar.html

Final: Wallace ganha
cinturão e termina ao
lado de Dagmar

Propagação

Conteúdo
Reformatado

Recuperação
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APÊNDICE C – Dez exemplos de conteúdos categorizados de Avenida Brasil.

1

Avenida
Brasil

http://tvg.globo.com/nov
elas/avenidabrasil/Fique-pordentro/noticia/2012/10/re
cordar-e-viver-confira-oantes-e-depois-dospersonagens.html

Recordar é viver!
Confira o antes e depois
dos personagens

Propagação

Conteúdo
reformatado

Remixagem

2

Avenida
Brasil

http://tvg.globo.com/nov
elas/avenidabrasil/Fique-pordentro/noticia/2012/10/a
note-as-receitas-de-ninaque-fizeram-sucesso-emavenida-brasil.html

Anote as receitas de
Nina que fizeram
sucesso em Avenida
Brasil

Propagação

Conteúdo
informativo

Contextual

3

Avenida
Brasil

http://tvg.globo.com/nov
elas/avenidabrasil/Fique-pordentro/noticia/2012/10/re
lembre-os-grandesconfrontos-entre-nina-ecarminha.html

Relembre os grandes
confrontos entre Nina e
Carminha

Propagação

Conteúdo
reformatado

Recuperação

4

Avenida
Brasil

http://tvg.globo.com/nov
elas/avenidabrasil/Fique-pordentro/noticia/2012/10/vi
deo-reveja-o-jeitocarminha-de-lidar-coma-criadagem.html

VÍDEO: Reveja o jeito
Carminha de lidar com a
criadagem

Propagação

Conteúdo
reformatado

Remixagem

5

Avenida
Brasil

http://tvg.globo.com/nov
elas/avenidabrasil/Fique-pordentro/noticia/2012/10/s
aldo-final-confira-ascuriosidades-datrama.html

Saldo Final! Confira as
curiosidades da trama

Propagação

Conteúdo
Informativo

Contextual

6

Avenida
Brasil

http://tvg.globo.com/nov
elas/avenidabrasil/Fique-pordentro/noticia/2012/10/m
onalisa-vai-morar-namansao-de-tufao-ealegria-toma-conta-tolugar.html

Monalisa vai morar com
Tufão e a alegria toma
conta da família

Propagação

Conteúdo
reformatado

Recuperação

7

Avenida
Brasil

http://tvg.globo.com/nov
elas/avenidabrasil/Fique-pordentro/noticia/2012/10/d
eu-a-volta-por-cimaadauto-brilha-e-vira-ocraque-do-divino.html

Deu a volta por cima!
Adauto brilha e vira o
craque do Divino

Propagação

Conteúdo
reformatado

Recuperação

8

Avenida
Brasil

http://tvg.globo.com/nov
elas/avenidabrasil/Fique-por-

Nina e Carminha
superam as diferenças e
se perdoam

Propagação

Conteúdo
reformatado

Recuperação
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dentro/noticia/2012/10/ni
na-e-carminha-superamas-diferencas-e-seperdoam.html
9

Avenida
Brasil

http://tvg.globo.com/nov
elas/avenidabrasil/Fique-pordentro/noticia/2012/10/a
pos-cumprir-pena-peloscrimes-que-cometeucarminha-volta-para-olixao.html

Após cumprir pena pelos
crimes que cometeu,
Carminha volta para o
lixão

Propagação

Conteúdo
reformatado

Recuperação

10

Avenida
Brasil

http://tvg.globo.com/nov
elas/avenidabrasil/Fique-pordentro/noticia/2012/10/fi
nalmente-cadinho-secasa-com-veronicanoemia-e-alexia.html

Finalmente Cadinho se
casa com Verônica,
Noêmia e Alexia

Propagação

Conteúdo
reformatado

Recuperação
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APÊNDICE D – Dez exemplos de conteúdos categorizados de Salve Jorge.

01

Salve Jorge

http://tvg.globo.com/nov
elas/salve-jorge/Fiquepordentro/noticia/2013/05/v
ale-a-pena-ver-de-novoconfira-o-melhor-dosbanhos-de-sol-delurdinha-e-vanubia.html

Vale a pena ver de novo!
Confira o melhor dos
banhos de sol de
Lurdinha e Vanúbia

Propagação

Conteúdo
reformatado

Recuperação

02

Salve Jorge

http://tvg.globo.com/nov
elas/salve-jorge/Fiquepordentro/noticia/2013/05/fi
nal-erica-e-haroldo-seacertam-e-dao-novachance-para-o-amor.html

Final: Érica e Haroldo se
acertam e dão nova
chance para o amor

Propagação

Conteúdo
reformatado

Recuperação

03

Salve Jorge

http://tvg.globo.com/nov
elas/salve-jorge/Fiquepordentro/noticia/2013/05/fi
nal-morena-e-theovencem-todos-osobstaculos-e-sao-felizesao-lado-da-familia.html

Final: Morena e Théo
vencem todos os
obstáculos e são felizes
ao lado da família

Propagação

Conteúdo
reformatado

Recuperação

04

Salve Jorge

http://tvg.globo.com/nov
elas/salve-jorge/Fiquepordentro/noticia/2013/05/fi
nal-felizes-para-semprezyah-e-ayla-esperam-oprimeiro-filho.html

Final: Felizes para
sempre! Zyah e Ayla
esperam o primeiro filho

Propagação

Conteúdo
reformatado

Recuperação

05

Salve Jorge

http://tvg.globo.com/nov
elas/salve-jorge/Fiquepordentro/noticia/2013/05/fi
nal-mais-uma-chance-aoamor-helo-e-stenio-secasam-novamente.html

Final: Mais uma chance
ao amor! Helô e Stenio
se casam novamente

Propagação

Conteúdo
reformatado

Recuperação

06

Salve Jorge

http://tvg.globo.com/nov
elas/salve-jorge/Fiquepordentro/noticia/2013/05/fi
nal-wanda-faz-aarrependida-nacadeia.html

Final: Wanda faz a
arrependida na cadeia

Propagação

Conteúdo
reformatado

Recuperação

07

Salve Jorge

http://tvg.globo.com/nov
elas/salve-jorge/Fiquepordentro/noticia/2013/05/li
via-marini-e-presadurante-numero-destripper.html

Final: Lívia Marini é
presa durante número de
strip-tease em boate de
quinta

Propagação

Conteúdo
reformatado

Recuperação

08

Salve Jorge

http://tvg.globo.com/nov
elas/salve-jorge/Fique-

Final: Russo cai em
armadilha de Jô e apanha

Propagação

Conteúdo
reformatado

Recuperação
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09

Salve Jorge

10

Salve Jorge

pordentro/noticia/2013/05/r
usso-cai-em-armadilhade-jo-e-apanha-dastraficadas.html

das traficadas

http://tvg.globo.com/nov
elas/salve-jorge/Fiquepordentro/noticia/2013/05/re
lembre-os-melhoresbordoes-da-galera-desalve-jorge.html
http://tvg.globo.com/nov
elas/salve-jorge/Fiquepordentro/noticia/2013/05/c
onfira-numeros-curiososde-salve-jorge.html

Relembre os melhores
bordões da galera de
Salve Jorge

Propagação

Conteúdo
reformatado

Remixagem

Confira números
curiosos de Salve Jorge

Propagação

Conteúdo
Informativo

Contextual

160

APÊNDICE E – Dez exemplos de conteúdos categorizados de Amor à Vida.

1

Amor à vida

http://tvg.globo.com/novel
as/amor-a-vida/Fique-pordentro/noticia/2013/12/vist
a-sua-valdirene-escolha-olook-perfeito-e-monte-asua-piradinha.html
http://tvg.globo.com/novel
as/amor-a-vida/Fique-pordentro/noticia/2013/12/env
ie-sua-foto-para-o-passeiovirtual-de-amor-avida.html
http://tvg.globo.com/novel
as/amor-a-vida/Fique-pordentro/noticia/2013/11/val
direne-quer-entrar-no-bbbconfira-o-video-deinscricao-dapiradinha.html
http://tvg.globo.com/novel
as/amor-a-vida/Fique-pordentro/noticia/2013/11/rel
acoes-da-familia-khouryentenda-as-ligacoes-entreos-personagens.html
http://tvg.globo.com/novel
as/amor-a-vida/Fique-pordentro/trilhasonora/noticia/2013/11/tril
ha-sonora-when-i-wasyour-man-de-bruno-marse-tema-de-paloma-ebruno.html
http://tvg.globo.com/novel
as/amor-a-vida/Fique-pordentro/trilhasonora/noticia/2013/11/tril
ha-sonora-busy-for-meembala-as-cenas-de-amorde-persefone-e-daniel.html
http://tvg.globo.com/novel
as/amor-a-vida/Fique-pordentro/trilhasonora/noticia/2013/11/tril
ha-sonora-proud-deheather-small-e-o-temade-niko-e-eron.html

Escolha o look perfeito e
monte a sua piradinha

Expansão

Extensão
Lúdica

Extensão
Vivencial

2

Amor à vida

Envie sua foto para o Passeio
Virtual de Amor à Vida

Expansão

Extensão
Lúdica

Extensão
Vivencial

3

Amor à vida

Valdirene quer entrar no BBB!
Confira o vídeo de inscrição da
piradinha!

Propagação

Conteúdos
reformatados

Recuperação

4

Amor à vida

Relações da família Khoury:
entenda as ligações entre os
personagens

Propagação

Conteúdos
informativos

Contextual

5

Amor à vida

Trilha sonora: 'When I Was Your
Man', de Bruno Mars, é tema de
Paloma e Bruno

Propagação

Conteúdos
informativos

Promocional

6

Amor à vida

Trilha sonora: 'Busy (For Me)'
embala as cenas de amor de
Perséfone e Daniel

Propagação

Conteúdos
informativos

Promocional

7

Amor à vida

Trilha sonora: 'Proud', de
Heather Small, é o tema de
Niko e Eron

Propagação

Conteúdos
informativos

Promocional

8

Amor à vida

http://tvg.globo.com/novel
as/amor-a-vida/Fique-pordentro/trilhasonora/noticia/2013/11/tril
ha-sonora-david-bowie-eo-cara-para-qualquermomento-no-bar-dosmedicos.html

Trilha sonora: David
Bowie é o cara para
qualquer momento no bar
dos médicos

Propagação

Conteúdos
informativos

Promocional

9

Amor à vida

http://tvg.globo.com/novel
as/amor-a-vida/Fique-pordentro/trilhasonora/noticia/2013/10/tril

Trilha sonora: hit 'Brand
New Me', de Alicia Keys,
é tema do amor de Michel
e Patrícia

Propagação

Conteúdos
informativos

Promocional

161

ha-sonora-hit-brand-newme-de-alicia-keys-e-temado-amor-de-michel-epatricia.html
10

Amor à vida

http://tvg.globo.com/novel
as/amor-a-vida/Fique-pordentro/noticia/2013/10/agloria-de-felix-reveja-atrajetoria-do-vilao-ate-apresidencia-do-sanmagno.html

A glória de Félix: reveja a
trajetória do vilão até a
presidência do San Magno

Propagação

Conteúdos
reformatados

Recuperação

162

APÊNDICE F – Dados Quantitativos das Estratégias de Conteúdo em Insensato
Coração.

Insensato Coração
Nível 01

Nível 02

Nível 03
Antecipação

Reformatado 108
Propagação

Expansão
TOTAL

125
Informativo

17

Textual

3

Lúdica

36

39

Recuperação
Remixagem
Contextual
Promocional
Extensão Diegética
Extensão Narrativa
Extensão de Marca
Extensão Vivencial

3
102
3
5
12
3
0
1
35
164

163

APÊNDICE G – Dados Quantitativos das Estratégias de Conteúdo em Fina Estampa.

Fina Estampa
Nível 01

Propagação

Expansão
TOTAL

Nível 02
Antecipação
Reformatado 242 Recuperação
281
Remixagem
Contextual
Informativo
39
Promocional
Extensão Diegética
Textual
4
Extensão Narrativa
68
Extensão de Marca
Lúdica
64
Extensão Vivencial

Nível 03
24
218
0
6
33
4
0
0
64
349

164

APÊNDICE H – Dados Quantitativos das Estratégias de Conteúdo em Avenida Brasil.

Avenida Brasil
Nível 01

Nível 02
Reformatado

Propagação

132
Informativo
Textual

Expansão

31
Lúdica

TOTAL

Nível 03
Antecipação
63 Recuperação
Remixagem
Contextual
69
Promocional
Extensão Diegética
9
Extensão Narrativa
Extensão de Marca
22
Extensão Vivencial

13
35
15
40
29
8
1
6
16
163

165

APÊNDICE I – Dados Quantitativos das Estratégias de Conteúdo em Salve Jorge.

Salve Jorge
Nível 01

Propagação

Expansão
TOTAL

Nível 02

Nível 03

Reformatado

62

Informativo

42

Textual

11

Lúdica

26

104

37

Antecipação
Recuperação
Remixagem
Contextual
Promocional
Extensão Diegética
Extensão Narrativa
Extensão de Marca
Extensão Vivencial

10
28
24
23
19
3
8
3
23
141

166

APÊNDICE J – Dados Quantitativos das Estratégias de Conteúdo em Amor à Vida.

Amor à Vida
Nível 01

Nível 02

Reformatado
Propagação

50
Informativo
Textual

Expansão

19
Lúdica

TOTAL

Nível 03
Antecipação
28 Recuperação
Remixagem
Contextual
22
Promocional
Extensão Diegética
4
Extensão Narrativa
Extensão de Marca
15
Extensão Vivencial

9
8
11
3
19
4
0
0
15
69

