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resumo O conceito de narrativas transmedia é complexo, o que é reforçado por 
uma ausência frequente de elementos audiovisuais na documentação do 
processo de pré-produção. Por esse motivo, os objetivos deste estudo 
passam por identificar as falhas de compreensão de uma narrativa 
transmedia e pela criação, exploração e validação de um novo elemento, 
em formato vídeo, como parte do processo de pré-produção de uma 
narrativa transmedia, procurando resposta para a seguinte questão de 
investigação: como se desenvolve, e quais as características, um 
elemento vídeo para o processo de pré-produção de uma narrativa 
transmedia? As principais fases do estudo foram: a) a criação de uma 
narrativa transmedia original com quatro personagens e suportada em 
quatro plataformas; b) a criação dos elementos necessários à narrativa, 
nomeadamente um quadro do comportamento migratório dos utilizadores 
entre as plataformas, o desenho de traços físicos das personagens e do 
layout das plataformas, e um storyboard da narrativa; c) a produção do 
elemento vídeo como parte do processo de pré-produção; d) a realização 
de um grupo focal com especialistas para análise e validação desse 
mesmo elemento vídeo. Com a validação do novo elemento (em formato 
vídeo), através do grupo focal, confirmou-se uma melhor visualização e 
compreensão da narrativa transmedia, nomeadamente sobre como se faz 
o aproveitamento de cada meio e plataforma e quando e como as 
personagens interagem na história. A utilização deste novo elemento de 
pré-produção também parece potenciar benefícios em dois momentos: a) 
cria a possibilidade de visualização da narrativa transmedia, por parte de 
uma equipa de produção, no processo de pré-produção; e b) cria a 
possibilidade de apresentar uma primeira abordagem de uma narrativa 
transmedia a um cliente final, tornando possível demonstrar o conceito em 
contexto empresarial quando um cliente procura uma ação de 
comunicação/divulgação/publicidade com características como as que 
uma narrativa transmedia engloba e oferece. 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

keywords Communication, Transmedia Storytelling, Pre-Production, Video 

abstract The concept of transmedia narratives is complex, which is reinforced by a 
frequent absence of audiovisual elements in the documentation of the 
preproduction process. For this reason, the objectives of this study are to 
identify the misunderstandings of a transmedia narrative and to create, 
explore and validate a new element in video format as part of the process 
of preproduction of a transmedia narrative, seeking answers. to the 
following research question: how is a video element developed and with 
what characteristics for the pre-production process of a transmedia 
narrative? The main phases of the study were: a) the creation of an original 
four-character transmedia narrative supported on four platforms; b) the 
creation of the necessary elements for the narrative, namely a framework 
of the migratory behavior of users between platforms, the drawing of 
physical traits of the characters and the layout of the platforms, and a 
narrative storyboard; c) the production of the video element as part of the 
preproduction process; d) a focus group with specialists to analyze and 
validate this same video element. With the validation of the new element 
(in video format), through the focus group, a better visualization and 
understanding of the transmedia narrative was confirmed, namely on how 
to make the most of each medium and platform and when and how the 
characters interact in the story. . The use of this new preproduction element 
also seems to enhance the benefits in two different moments: a) it creates 
the possibility for a production team to view the transmedia narrative in the 
preproduction process; and b) creates the possibility of presenting a first 
approach to a transmedia narrative to an end customer, making it possible 
to demonstrate the concept in a business context when a customer seeks 
a communication / outreach / advertising action with characteristics such 
as a transmedia narrative encompasses and offers. 
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1.1. Contextualização 

 

O estudo está integrado em áreas como a tecnologia, a comunicação e o marketing e pretende 

desenvolver um elemento vídeo, integrado numa narrativa transmedia (desenvolvida também 

neste projeto) para posteriormente ser incluído no processo de pré-produção como ferramenta 

de compreensão de uma narrativa transmedia. Este elemento vídeo poderá ser também 

integrado num briefing de apresentação a uma empresa, quando pedido um produto de 

publicidade com os contornos de uma narrativa transmedia. 

 

O objetivo final do elemento vídeo desenvolvido é proporcionar uma visualização da narrativa 

transmedia desenvolvida (integrando todas as características de uma narrativa desse tipo) de 

forma a esbater os problemas reais que advêm da compreensão da complexidade deste tipo 

de narrativas. 

 

1.2. Problema de investigação 

 

De acordo com Peixinho & Araújo (2017) e Zenha & Nogueira (2019) existe uma dificuldade de 

interpretação e compreensão face a uma narrativa quando não está incluído um storyboard. 

Esta dificuldade de compreensão agrava-se quando estamos perante uma narrativa 

transmedia, devido à complexidade inerente à mesma. Até agora, não existe, no processo de 

pré-produção, um elemento que permita uma  visualização clara de uma narrativa transmedia 

e, sem esse elemento de simplificação, estamos perante um problema de comunicação que 

pode resultar, posteriormente, na perda de tempo útil de desenvolvimento (Cartwright, 1996). 
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Deste modo, este estudo focaliza-se, concretamente, no processo de desenvolvimento de um 

novo elemento (em formato vídeo), para o processo de pré-produção, quando construído uma 

narrativa transmedia. Esse elemento vídeo vem colmatar uma necessidade de visualização no 

processo de criação de uma narrativa transmedia. No final de todo o processo de investigação 

pretende-se dar resposta à seguinte pergunta de investigação: 

 

Como se desenvolve, e quais as características, um elemento vídeo para o processo de 

pré-produção de uma narrativa transmedia? 

 

1.3. Finalidade do estudo 

 

No final deste estudo pretendemos validar a importância de um novo elemento para o processo 

de pré-produção de narrativas transmedia. Este documento inclui, assim, toda a descrição 

relativa ao desenvolvimento de uma narrativa transmedia (com as suas características 

inerentes), o relato da implementação de um elemento vídeo, adaptado ao processo de pré-

produção da narrativa transmedia, e a sua validação através de um grupo focal. 

  

Espera-se que este elemento vídeo melhore não só a compreensão da narrativa transmedia, 

enriquecendo o processo de pré-produção em contextos internos de empresas criativas mas 

também a apresentação do conceito e de narrativas transmedia a clientes que procurem uma 

publicidade de vários meios.  

 

Para uma melhor orientação do projeto, foram definidos diversos objetivos no início do estudo: 

 

• Identificar as falhas de compreensão de uma narrativa transmedia, no processo 

de criação; 

• Produzir uma narrativa transmedia para um conjunto de redes sociais;  

• Criar um elemento vídeo para descrever uma narrativa transmedia; 

• Verificar os benefícios desse novo elemento vídeo no processo de pré-produção 

de uma narrativa transmedia (através de um grupo focal). 
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1.4. Percurso e constrangimentos da investigação 

 

Ao longo deste projeto de investigação surgiram alguns imprevistos e, para que fosse possível 

o seu avanço e finalização, houve necessidade de efetuar bastantes alterações ao longo do 

tempo.  

 

Inicialmente estava previsto o desenvolvimento e implementação de um projeto assente numa 

narrativa transmedia, em contexto empresarial. A empresa parceira seria a BikeEmotion que 

tinha uma parceria tecnológica exclusiva com a Bewegen Technologies. As duas empresas 

forneciam a criação de um sistema de bicicletas partilhadas, através de localização GPS, em 

tempo real. 

 

Deste modo, no início do projeto de investigação, foi efetivamente elaborada uma narrativa 

transmedia (incluindo a escolha e desenvolvimento de personagens, das redes sociais e dos 

conteúdos a serem publicados) para se integrar, em contexto online, numa ação de publicidade 

para a empresa BikeEmotion. Depois de desenvolvida toda a narrativa transmedia, a empresa 

entrou em processo de falência e houve a necessidade de modificar o rumo do projeto.  

 

Ao longo do desenvolvimento da narrativa transmedia, sentiu-se constantemente uma 

dificuldade de compreensão total da narrativa transmedia e, assim como acontecia na nossa 

narrativa transmedia, chegou-se à conclusão de que todas as narrativas desta natureza têm 

associada uma complexidade elevada e uma falta de compreensão inerente. Posto isto, seria 

importante, para a área, a criação, implementação e validação de um novo elemento para ser 

integrado no processo de pré-produção, de uma narrativa transmedia. Optou-se então por 

elaborar um estudo que verificasse a importância desse novo elemento, no processo de pré-

produção de uma narrativa transmedia.  

 

Sendo assim, os próximos capítulos guiarão o leitor nas etapas que conduziram ao 

desenvolvimento de um elemento vídeo para ser integrado no processo de produção de uma 

narrativa transmedia. 
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2.  Enquadramento Teórico 
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A comunicação e a criação de narrativas são uma das principais características do ser humano. 

Estes sempre contaram histórias, inicialmente de forma oral e, posteriormente, através de 

imagens e escrita (Scolari, 2013). Neste momento, vivemos numa era de rápida expansão, 

onde a tecnologia e a comunicação são dois conceitos complementares e que estão, cada vez 

mais, presentes no nosso dia-a-dia e nas nossas rotinas. 

 

Neste capítulo descrevem-se os principais conceitos relacionados com as narrativas 

transmedia1, tais como os media2, a convergência do media e as suas particularidades e como 

o processo evolutivo das tecnologias contribuiu para a difusão e para o consumo de conteúdos, 

até aos dias de hoje. Analisaremos também, em especial, as narrativas transmedia e os seus 

princípios fundamentais, as vantagens e desvantagens da sua utilização e quais as fases a 

seguir para uma boa planificação de um projeto transmedia e a importância de um elemento 

vídeo no processo de pré-produção. No fim, serão expostos vários exemplos de narrativas 

transmedia, bem-sucedidas no meio, ligadas quer à publicidade quer ao entretenimento. 

 

2.1. Media e novos media 

 

Media é o plural de médium e explica-se como o suporte onde podem ser transmitidas 

mensagens (Hartley, 2004). Para permitir a comunicação através dessa tecnologia, é 

necessário um meio existir e um conjunto de protocolos/práticas sociais e culturais (que 

 
1 Estrutura narrativa de criação de histórias, que se amplifica através de diferentes meios/plataformas 
(Jenkins, 2010; Scolari, 2009). 
2 Optou-se pela designação media por ser a palavra usada, em Português, para o “conjunto de meios 
de comunicação em massa, que veiculam mensagens destinadas ao grande público” (Infopédia, 2019). 
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cresce em torno dessa tecnologia). Os media persistem como uma camada de informação 

e entretenimento e as tecnologias de entregas são apenas tecnologias e estão em 

constante mutação (as cited in Jenkins, 2006).  

 

O termo mass media surge por acréscimo e explica-se pelas diversas técnicas de difusão 

de conteúdo que são desenvolvidos para um público, através da televisão, rádio, imprensa 

e meios de comunicação social (Infopédia, 2018b).  Durante o século XX, os mass media 

caracterizavam-se pela centralização da comunicação numa tipologia de um-para-vários, 

devido ao conteúdo normalizado, aos custos elevados e à tecnologia existente (Hartley, 

2004).  

 

Até 1980, os media e a comunicação faziam-se através de padrões de transmissão 

impressos e analógicos, como no caso da imprensa, da fotografia e da televisão. O termo 

novo media apareceu em consequência de mudanças como a revolução digital. Entende-

se como revolução digital as mudanças tecnológicas e o seu rápido desenvolvimento - 

como a televisão digital, a Internet3 e o computador pessoal (Alves, 2005; Lister, Dovey, 

Giddings, Grant, & Kelly, 2003) 2003).  

 

A partir de 1996, a evolução tecnológica e digital condicionou formas de ser e de estar que 

anteriormente não eram questionáveis, considerando a forma como a sociedade estava 

organizada. Neste seguimento, surgiu o conceito da sociedade em rede, onde os nós, leia-

se os participantes, trocam informação de forma seletiva e intencional, dissolvendo o poder 

de centralização e hierarquia, anteriormente institucionalizada (as cited Hartley, 

2004).  Desta forma, existiu uma mudança na comunidade e um novo conceito de espaço. 

Deixou de existir contiguidade geográfica substituindo-se por uma troca de conteúdo, pelos 

diferentes lugares, independentemente de onde os atores se encontravam. A evolução 

tecnológica e digital levou a que a sociedade não pudesse ser mais compreendida sem as 

ferramentas tecnológicas (Siapera, 2012) e, os novos media transformaram, também, o 

modelo de distribuição mediático de um-para-vários para vários-para-vários participantes 

(Hartley, 2004). 

 

Os novos media expressam uma tecnologia que melhora a forma de comunicar e interagir 

- entre e com o público - e tem inerente a evolução constante das tecnologias e nos media 

adjacentes. Diferentes gerações possuem diferentes perceções e relações com os novos 

 
3 Internet foi inicialmente criada por cientistas militares, durante a Guerra Fria, para proteger o sistema 
de comunicação convencional de ataques nucleares (Hartley, 2004) 
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media - o que cria uma dificuldade de definição do conceito. O que é considerado velho, 

hoje, foi novo há relativamente pouco tempo e, para o público do século XXI, os novos 

media não simbolizam apenas uma tecnologia para melhorar a forma de comunicar mas, 

sim, a criação e produção de novos conteúdos e interatividade com o público. Apesar da 

expressão novos media fazer uma distinção histórica e tecnológica entre os velhos e novos 

media, este é um limite indefinido, pois muitos dos conteúdos e tecnologias digitais atuais 

não passam de versões modernizadas de velhos media – como no caso da transição do 

telefone fixo para o telemóvel e, posteriormente para o smartphone (Augusto, 2017); ou a 

escrita, que é defendida por Hartley (2004), como a primeira tecnologia dos novos media 

e que, apesar de todos os avanços, e datada de 3100 A.C., nunca se extinguiu. Esta 

sucessiva transformação trouxe uma portabilidade e simplificação na forma que o indivíduo 

tem de agir perante o mundo, sem alterar o seu conceito: comunicar (Augusto, 2017) 

aproveitando os media como produtores de narrativas (Peixinho & Araújo, 2017). 

 

2.2. Particularidade dos novos media 

 

Como referido anteriormente, a expressão novos media não é consensual e, desta 

maneira, torna-se relevante seguir os pensamentos de vários autores para definir 

características comuns dos novos media. 

 

Lister et al. (2003) explicam que os novos media dizem respeito a:  

● novas experiências textuais; 

● novas representações do mundo; 

● novas relações entre as pessoas – tecnologia; 

● novos padrões de organização - produção.  

 

Para além disso, os novos media, têm particularidades do digital e o online (Siapera, 2012). 

Toda a informação digital (como textos, gráficos, fotografias, gravações) é codificada 

numericamente para, posteriormente, ser processada para fontes online, discos digitais e 

unidades de memória. Todo este processo permite que os conteúdos sejam exibidos em 

ecrãs (Lister et al., 2003). No online, supõem-se que exista conetividade ou formas de 

conexão através de outros media, como por exemplo, Internet através de computadores e 

telemóveis. Esta conetividade permite uma interseção de um utilizador, com a sua rede, 

independentemente da sua localização geográfica (Hartley, 2004; Siapera, 2012).  
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Irigaray (2014) explica que se devem também considerar outras dimensões do 

ecossistema de meios, para além das expostas anteriormente. Este autor aborda a 

hipertextualidade como a capacidade de fazer conexões entre sujeitos através de links; a 

multimédia como a possibilidade de combinar informação de características diferentes e, 

a interatividade, como a capacidade de fazer o utilizador interagir com o conteúdo.  

 

2.3. Convergência dos media 

 

Com a difusão da Internet e o avanço das tecnologias aprofundou-se o processo de 

fragmentação de consumidores que, por sua vez, consomem os diversos conteúdos 

audiovisuais em diversos ecrãs e com modalidades de consumo variáveis – em streaming 

ou gravado – exercendo diversas tarefas em simultâneo, entre os diversos media (Scolari, 

2013, 2012).  

 

Enfrentando este cenário, Jenkins (2006) defende a convergência como um paradigma 

em crescimento, com o objetivo de dar sentido a um momento de uma complicada 

mudança no setor de entretenimento. Para além disso, verifica-se a existência de novas 

informações, em todos os lugares, graças à proliferação de canais e à portabilidade dos 

diversos dipositivos. Este conceito defende que os antigos e novos media interajam de 

forma complexa, ao longo do tempo e, em consequência desta união, os media - 

analógicos e digitais -, os vários dispositivos de produção - antigos e novos - e a grande 

quantidade de plataformas de distribuição estejam à disposição de uma vasta quantidade 

de utilizadores. Deste modo, a convergência dos media consiste no fluxo de conteúdos, 

em diversas plataformas, na colaboração entre as indústrias da área e no comportamento 

migratório das audiências (que procuram o entretenimento que desejam em qualquer 

media). A convergência envolve tanto uma mudança na forma como o media é produzido, 

mas também como é consumido. As indústrias de entretenimento e publicidade tiveram 

que se adaptar à nova realidade de convergência. 

 

Para uma perceção ampla, são apresentadas as quatro dimensões da convergência (as 

cited in Scolari, 2013): 

 

● “Convergência empresarial: expressa-se na concentração de empresas e 

diversificação mediática dentro do mesmo grupo económico”; 

● “Convergência tecnológica: tecnologia digital tornou-se omnipresente e 

transformou os processos de produção, distribuição e consumo de conteúdos”; 
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● “Convergência profissional: implica as mutações nos perfis profissionais, com o 

surgimento de novos cargos e extinção de outros”; 

● “Convergência comunicativa: essa convergência manifesta-se nas hibridações 4 

que se expressam no nível de conteúdos e narrativas”. 

 

Os consumidores têm um papel fundamental para a circulação e convergência de 

conteúdos. Os consumidores, de hoje, têm uma participação ativa e uma interação social 

uns com os outros, num fluxo livre, contrapondo novos formatos aos espectadores de antes 

(Jenkins, 2006). Assistimos assim, a uma mudança sociológica - por parte da nova geração 

de consumidores mediáticos - (Scolari, 2013; Siapera, 2012) e uma transformação tecno-

digitais que favoreceram a produção de conteúdos, por parte dos consumidores - 

sociedade participativa (Scolari, 2013). 

 

A cultura de participação, a inteligência coletiva 5 e a cultura de convergência proporcionam 

a criação de novas formas para produzir, divulgar e consumir os conteúdos, e, neste 

contexto, é criado um “terreno fértil” para surgir a narrativa transmedia como um dos 

conceitos-chave da última década. O principal objetivo da narrativa transmedia é aproveitar 

a convergência dos media e possibilitar a criação de uma história e/ou vender uma marca 

através de diversas plataformas (Jenkins, 2006; Scolari, 2013).  

 

Mas, por outro lado, o conceito de convergência – processo de fusão – poderá ser 

contraditório em relação às narrativas transmedia – que se expandem através de vários 

meios - e, por essa razão, Scolari (2013) compara o sistema mediático a um coração (onde 

este integra movimentos de contração e dilatação, para funcionar corretamente). Em 

prática, as quatro dimensões de convergência tendem a convergir entre si primeiramente 

e, posteriormente à fusão, geram narrativas transmedia para propagá-las através de todo 

o ecossistema mediático. 

 

2.4. Narrativa Transmedia: da origem à importância da utilização 

 

Antes de avançarmos para uma explicação sobre narrativa transmedia devemos explicar 

primeiramente o conceito de narrativa e tudo o que o envolve. Para reconhecer uma 

 
4  Hibridação entende-se como os “processos socioculturais nos quais estruturas ou práticas, que 

existiam separadamente, se combinam para gerar novas estruturas, objetos e práticas” (Canclini, 
2012). 
5 Inteligência coletiva é um conceito defendido por Jenkins (2006), que explica que o existe uma 
construção colaborativa de conhecimento. 
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narrativa é necessário visualizar a sua propriedade nuclear - a narratividade – que está 

inserida em dois planos que podem ser conjugados. O primeiro é o plano da funcionalidade 

discursiva – onde a narratividade é um conjunto de caraterísticas formais ou contextuais que 

distinguem uma narrativa de uma não-narrativa – e o segundo plano tem de incluir uma 

concretização como experiência humana. A juntar a isso, existem três princípios do 

conhecimento narrativo a ter em atenção: 1. Credibilidade Narrativa – fator de consolidação 

dos vários percursos, dentro da narrativa, que existem independentemente; 2. 

Transhistoricidade – relato, em forma de narrativa, que transcende, refaz e prolonga no 

tempo uma história e quem nela habita; 3. Figuratividade – criação de coerência entre o 

nome e a personalidade da personagem (Peixinho & Araújo, 2017). 

Assim sendo, a narratividade poderá ser entendida como o princípio da interpretação. Todas 

as narrativas apresentam um procedimento consistente, uma dimensão humana, uma 

organização temporal reversível e interativa (interativa não pelo fato de se agir diretamente 

sobre ela, mas sim devido às emoções que nos causa) (Peixinho & Araújo, 2017).  

As narrativas, assim como as tecnologias, estão hoje presentes na rotina de vida da 

sociedade. Podem ser encontradas tanto em romances, como em reportagens, filmes, 

videoclipes, breves relatos do Facebook, Instagram e outras redes sociais. Hoje estamos 

perante relatos fragmentados, descontínuos e dispersos, em diferentes plataformas, e as 

histórias nunca foram compartidas, antes, como atualmente. Desta forma, configuram-se 

narrativas multimidiáticas ou transmidiáticas, confirmando uma cultura de convergência 

predominante (Peixinho & Araújo, 2017). E, se olharmos para os media, os conteúdos 

dominantes na área, são de investimento em conteúdos de cariz narrativo (Figueira, 2014) 

visto que os modelos de negócio tradicionais são cada vez menos capazes de satisfazer o 

público, devido à sua forma fragmentada, mutante e dispersa com que a audiência pode 

consumir a informação (Jenkins, 2006; Scolari, 2013). 

O conceito de narrativa transmedia já existia mesmo antes de qualquer termo ter sido 

definido. Segundo Scolari (2013), a primeira narrativa transmedia conhecida é o relato do 

cristianismo e o volume manuscrito do antigo testamento. Esta narrativa vem-se expandido 

em diversos meios e plataformas de comunicação, onde incorpora contribuições de muitos 

sujeitos, ao longo de vinte séculos. 

 

Em 1991, Marsha Kinder, professora da Universidade do Sul da Califórnia e teórica cultural, 

descreveu primeiramente o termo “transmedia intertextuality” para caracterizar trabalhos em 

que as personagens se manifestam através de múltiplos media (Phillips, 2012) e, 

posteriormente, em 2003, Jenkins recuperou o termo para a revista MIT Technology Review 
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(Jenkins, 2010; Scolari, 2013)  e toda esta estratégia foi bem recebida entre artistas, 

contadores de histórias, marcas, designers de jogos e outros criadores (Jenkins, 2010). 

 

Ainda não existe um consenso na definição do termo ‘narrativa transmedia’. Mas qualquer 

que seja o nome, este tipo de comunicação caracteriza-se por uma estrutura narrativa 

particular de criação de histórias, que se amplifica através de diferentes linguagens e meios, 

aproveitando as características dos mesmos. Adicionalmente cada media contribui na 

construção do mundo narrativo, de maneira diferenciada, aproveitando as suas próprias 

singularidades (Jenkins, 2010; Scolari, 2009).  Em consequência, Jenkins (2006) defende 

que esta estratégia cria uma estimulação do público para participar, o que prova, mais uma 

vez, que já não somos recetores passivos, mas sim utilizadores à procura de compreender 

a informação e participar no processo (Granieri, 2006). 

 

Liuzzi (2014), partilhou em 2012, um trabalho intitulado What Audiences Want: Study 

Uncovers Possible Futures for Storytelling, onde partilhou os resultados de um estudo feito 

em diversos países - Brasil, Estados Unidos e Reino Unido. Nesse estudo, os participantes 

destacaram as narrativas que proporcionaram: 

 

● Imersão: Possibilidade de entrar em profundidade na história, aprender mais sobre 

ela e ter uma experiência singular; 

● Interatividade: A capacidade de mudar e influenciar os elementos da história e 

poder interagir com outros utilizadores do mundo narrativo; 

● Integração: Consumir uma história que atravesse plataformas; 

● Impacto: Seguir uma narrativa que inspire o utilizador a realizar ações no mundo 

real. 

 

Posto isto, Scolari (2013) chega à conclusão de que estas novas audiências estão capazes 

de lidar com conteúdos complexos (onde estão incluídas inúmeras personagens, em 

diferentes plataformas e meios) e têm a capacidade de analisar, com espírito crítico, esses 

mesmos conteúdos. Defende, também, que os consumidores, com estas características, 

podem inovar e publicar novos conteúdos – prosumers 6 -, aumentando o mundo narrativo. 

 

Começou-se a verificar que narrativas com maior significado se prolongam no tempo e que 

os seus prosumers não as deixam morrer, disseminando-as através das diversas 

 
6 Prosumers é um conceito introduzido por Alvin Toffler, em 1980, para descrever uma pessoa que é 

consumidor e produtor (Scolari, 2013) e por que recolhem informação, autonomamente e aprendem de 
forma autodidata (Hartley, 2004). 
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plataformas como aconteceu, por exemplo, no mundo de Harry Potter. Esta obra começou 

por ser um sucesso literário que se expandiu através de diversos conteúdos e que os 

consumidores a publicaram em várias plataformas. J. K. Rowling, autora dos livros, 

inicialmente tentou extinguir essa mesma expansão, mas depressa percebeu que seria 

impossível, devido à rápida proliferação de conteúdos em diversos media. Posto isto, criou 

então a plataforma oficial da Pottermore e a página na plataforma Twitter, para ter uma 

aproximação aos seus fãs e responder a questões do mundo de Harry Potter (Scolari, 2013).   

 

Desta forma prática, criadores e produtores perceberam que a expansão de universos 

narrativos tornavam as histórias mais ricas e, por esta razão, companhias e equipas de 

diferentes áreas começaram a recorrer às narrativas transmedia para tirar partido do seu 

potencial no lançamento de novos produtos e serviços (Scolari, 2013). De acordo com 

Kirzner (2014), os produtores de conteúdos devem ter em conta o tipo de audiência 

prosumer (visto que são a chave para a produção de conteúdos transmedia) no momento 

da criação de conteúdos. Também devido à evolução dos meios analógicos e digitais, dos 

tradicionais e novos media e dos velhos e novos dispositivos de produção, existem algumas 

variedades de opções para criar e publicar novas criações feitas por consumidores e 

expandir universos narrativos (Pardo, 2011; Scolari, 2013). 

 

Em consequência da proliferação rápida e da importância que as narrativas transmedia 

começaram a ter na área, a Producers Guild of America (PGA) – sindicato de produtores 

Americano – incorporou, em 2010, a profissão de transmedia producer. Um transmedia 

producer pode ser contratado a qualquer momento, ao longo de um projeto, para analisar, 

criar ou facilitar a implementação de estratégias transmedia. Recebe créditos caso seja 

responsável por uma parte importante da planificação, desenvolvimento, produção ou 

manutenção da narrativa nos meios (Scolari, 2013).  

 

Como foi visto até este ponto, o termo transmedia é um conceito novo e complexo, e antes 

de prosseguirmos, é essencial diferenciar outros conceitos que não devem ser confundidos 

ou usados como sinónimos. Neste caso concreto, conceitos como adaptação, multimédia e 

crossmedia, são facilmente confundidos com o termo transmedia (Augusto, 2017). A 

adaptação, diferenciadamente da estratégia transmedia, (Jenkins, 2010; Scolari, 2009) tem 

por base a transformação de uma obra para adequá-la a um público diferenciado do que se 

destina originalmente (Infopédia, 2018a). Uma boa adaptação irá incluir um novo ponto de 

vista sobre algum pormenor, contribuindo assim para o enriquecimento do mundo narrativo 

e dando-o a conhecer a novos consumidores. Como exemplo temos o caso de Harry Potter 

ou Senhor do Anéis, em que alguns consumidores descobriram a história através das longas 
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metragens e outros através dos livros (Jenkins, 2006). O termo multimédia pode também 

induzir alguma confusão pois soa parecido a transmedia, mas o seu significado real é: 

múltiplos meios (Phillips, 2012). O termo multimédia refere-se à comunicação mediada por 

tecnologia informática e que tem por base a utilização de textos, sons, animações e vídeos. 

Este conceito torna possível, através de tecnologia digital, a divulgação da informação 

(Hartley, 2004) tornando possível estabelecer uma hiperligação entre as várias plataformas, 

facilitando a interação das audiências com o conteúdo apresentado (Augusto, 2017). O 

crossmedia delimita-se através de quatro critérios: a produção define-se em mais do que um 

meio; os mesmos conteúdos são distribuídos através de diversos meios; ao utilizar-se mais 

de que um meio, este deve servir de suporte às necessidades da mensagem que se quer 

difundir e, por último, é uma produção integrada (as cited in Scolari, 2013). Numa estratégia 

crossmedia, um só conteúdo é distribuído por diversos meios para o alcance do público alvo 

pretendido (Augusto, 2017), ao contrário do transmedia, onde diferentes meios transmitem 

diferentes partes da história, de forma a haver complementaridade (Jenkins, 2010; Scolari, 

2009).  

 

2.5. Princípios fundamentais das narrativas transmedia 

 

Phillips (2012) defende que existem três critérios que apoiam as narrativas transmedia: a 

utilização de múltiplos media, a narração de uma história e a ausência de redundância nos 

conteúdos. A juntar a isso, Scolari (2013) define dois pontos para uma estratégia transmedia: 

a expansão do relato através de diversos meios e o aproveitamento da dinâmica dos 

utilizadores para o processo expansivo da narrativa.  

 

Jenkins, por seu turno, defende que as narrativas transmedia assentam nos seguintes 

conceitos fundamentais, identificando-os no seu blog “Confessions of an Aca-Fan” (as cited 

in Scolari, 2013): 

 

● Profundidade (Drillability) x Expansão (Spreadability) 

A profundidade é a tarefa de infiltração que o produtor desenvolve para chegar às 

audiências e ao núcleo duro de seguidores - porque estes estão suscetíveis para ampliar 

a obra com as suas próprias produções. A expansão faz referência ao crescimento de 

uma narrativa, através das plataformas, por parte do espectador, aumentando dessa 

maneira o capital simbólico e económico da história. Estas duas formas podem ser 

complementares visto que se algo tem profundidade, então também deverá ter potencial 

de expansão. 
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● Multiplicidade (Multiplicity) x Continuidade (Continuity) 

Os mundos narrativos transmedia impõem uma continuidade através das diferentes 

linguagens, meios e plataformas, logo existe uma multiplicidade de conteúdos. Deste 

modo, o conceito de continuidade completa-se com o conceito de multiplicidade 

 

● Imersão (Immersion) x Extração (Extractability) 

O consumidor imerge num universo narrativo, e, na extração, o consumidor transporta 

consigo a história, levando-a para o seu quotidiano através da materialização física como, 

por exemplo, através de disfarces e brinquedos. Muitas marcas aproveitam uma 

particularidade da extração, chamada de product-placement inverso, que acontece 

quando um produto de ficção se comercializa no mundo real. 

 

● Construção de Universo (Worldbuilding) 

Propõe uma narrativa que permite uma construção detalhada de um mundo narrativo 

onde, na criação das personagens, existem características e pequenos detalhes para a 

história ser plausível. 

 

● Serialidade (Seriality) 

A narrativa transmedia divide-se em segmentos não organizados numa sequência e 

espalhados num enredo que inclui diversas plataformas. 

 

● Subjetividade (Subjectivity) 

Uma das características das narrativas transmedia é a subjetividade, na medida em que 

apresentam um grande número de personagens na história. As narrativas transmedia são 

formadas pela recombinação de textos fragmentados, o que exigem ao leitor um trabalho 

extra de recomposição.  

 

● Realização (Perfomance) 

Os consumidores e fãs são fundamentais nas narrativas transmedia porque têm o poder 

de partilhar a narrativa, tanto online como presencialmente. Alguns destes consumidores 

convertem-se em produtores de novos textos que adicionam à rede para ampliar os 

limites do mundo narrativo - prosumers. 
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Partindo destes princípios de Jenkins e explorando os estudos de Scolari (2013, 2014) e 

Augusto (2017), pode-se caracterizar as narrativas transmedia através dos seguintes 

princípios: 

 

● No início do projeto, o processo e a narrativa transmedia devem ser pensados e 

elaborados até ao desfecho, para haver uma coerência. Poderá também haver uma 

expansão progressiva, dependendo da reação dos consumidores ou recursos 

disponíveis. A primeira abordagem denomina-se de transmedia tática ou nativa e a 

segunda abordagem de transmedia estratégico. O ideal é estes serem geridos por um 

pequeno grupo de produtores a fim de manter o enredo, sem dispersões. 

 

● O conteúdo deve-se distribuir no mínimo em três plataformas ou meios, 

independentemente de serem online, offline, físicas ou digitais. 

 

● Cada conteúdo é único e aproveita as características do meio em que é difundido. O 

mesmo conteúdo não é reutilizado para outro meio, mas sim utilizado para contar partes 

diferentes da narrativa que, interligadas, remetem para um tema comum. 

 

● O conteúdo da narrativa transmedia tem como base uma produção completa que se 

baseia numa rede de personagens e situações. O produtor deve criar uma bíblia 

transmedia a fim de haver coerência entre personagens, espaços e histórias. 

 

● É necessário evitar fraturas ou distorções do mundo narrativo e, para isso, é preciso 

centralidade na gestão narrativa e ter em atenção à distribuição dos diversos conteúdos, 

pelas variadas plataformas escolhidas. Por vezes, os conteúdos gerados por utilizadores 

saem do controlo do produtor o que pode desafiar a coerência, mas, ao mesmo tempo, 

os fãs, como principais defensores da pureza do universo narrativo, captam erros e 

incoerências. 

 

● Gerar uma narrativa com uma audiência participativa. Neste ponto, é necessário 

conceder ao público a participação e promoção da sua interação com a história, através 

da criação de espaços e oportunidades destinados a esse fim. E, ao construir a história, 

esta deva ser uma das principais preocupações. 
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● No universo de uma narrativa transmedia o ponto de partida é de fácil identificação, em 

oposição à conclusão da mesma.  

 

2.6. Vantagens e limites da utilização de uma narrativa transmedia 

 

Até ao momento, verificámos vantagens – como o surgimento de uma estrutura de apoio à 

comunicação tradicional, perante os avanços tecnológicos ocorridos nas últimas décadas 

(Jenkins, 2006; Scolari, 2013), e a possibilidade de agregação de audiências participativas, 

com horários de consumo ajustáveis. As narrativas transmedia conseguiram colmatar essas 

necessidades, tendo conquistado esse espaço e oferecendo experiências ricas de 

entretenimento, ferramentas de marketing eficazes e a possibilidade de alcance de públicos 

com hábitos de consumo variados, reagrupando audiências que outrora tinham sido 

fragmentadas (Scolari, 2013, 2014). 

 

Mas existem também desvantagens e limites que têm sido impostos à medida que a 

comunicação transmedia tem ganho terreno. Segundo Scolari (2013)(Share, 2018), este 

conceito tem sofrido uma crescente multiplicação de produções e, com tantas abordagens 

diferentes, somos levados a questionar se tudo o que é divulgado é transmedia. Para um 

projeto transmedia ser considerado como tal é necessário obedecer a certos princípios e 

condições. E, ao elaborar um projeto de comunicação, não é necessariamente regra elaborar 

um projeto transmedia. Alguns projetos podem até ganhar se forem implementados numa 

narrativa crossmedia ou num só meio. Em segundo lugar, num projeto transmedia é essencial 

a implementação de uma narrativa com qualidade, visto ser necessário um fio condutor que 

leve o consumidor a ir ao encontro de novas informações sobre a história. Caso a narrativa seja 

mal construída, o esforço de acrescentar conteúdos, meios ou plataformas, será em vão.  Em 

terceiro lugar, quando existe uma narrativa, é errado encurtar a expressão narrativa transmedia 

na palavra transmedia, dado o que os dois conceitos não têm o mesmo significado. O termo 

transmedia deveria considerar-se um adjetivo em vez de um substantivo, visto que, e explicado 

com um exemplo: a não ser que uma caixa de cereais do Star Wars tenha uma contribuição 

valiosa e distinta para a história original, esta não deve ser considerada narrativa transmedia 

mas, sim, considerado transmedia branding (as cited in Scolari, 2013). 
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2.7. Como desenvolver uma estratégia transmedia  

 

Como foi descrito anteriormente, existem narrativas transmedia que nasceram sem 

planificação prévia, pelo simples facto de terem uma boa resposta por parte dos 

consumidores e se expandirem à medida que conquistam novas audiências. Mas, devido às 

novas estratégias de negócio, cada vez mais as narrativas transmedia devem ser alvo de 

uma planificação, independentemente do processo escolhido: transmedia tático ou 

transmedia estratégico (Scolari, 2014). Por isso, Robert Pratten (2011) apresenta um modelo 

das componentes em que um projeto de narrativa transmedia deve assentar (os tópicos são 

completados com base em estudos de outros autores): 

 

● Narrativa – Quando uma narrativa é iniciada, é essencial focalizarmos-nos em duas 

questões: onde queremos chegar e para onde queremos levar os consumidores 

(Scolari, 2013). A definição de boas histórias consiste no desenvolvimento e exploração 

dos protagonistas intervenientes, para que as audiências se identifiquem ao longo da 

história com os seus conflitos e as resoluções dos mesmos (Pratten, 2011); e devem 

ainda incluir informação da localização geográfica (para uma integração das 

personagens) e do tempo (de forma linear ou flashback ou com a exploração total do 

eixo temporal) da narrativa (Scolari, 2013). Este tipo de narrativas deve ser o mais 

completa possível para que possa satisfazer até o consumidor mais curioso, visto que 

a tendência do mesmo é deslocar-se entre medias, à procura de mais informação. Smith 

(2009) defende ainda que, dentro de uma narrativa transmedia, é fundamental incluir 

elipses7 porque estas abrem janelas de oportunidade para publicar o que não se 

encontra num meio, em outro, fornecendo uma hipótese de acrescentar uma 

experiência colaborativa por parte dos prosumers. 

 
● Experiência – Uma experiência transmedia enriquecedora deve ser abordada de forma 

flexível e aberta, permitindo alguma margem de manobra para a manipulação dos 

conteúdos e a permissão de uma experiência de entretenimento e, se possível, 

aproveitar as diferentes experiências que cada meio tem para oferecer, sejam estas 

cognitivas, emotivas e/ou físicas (Scolari, 2013). A experiência foca-se na participação 

do consumidor, podendo o mesmo assumir uma posição passiva ou ativa – como 

colocar “gosto” numa publicação ou criar conteúdo (Pratten, 2011).  

 

 
7 Segundo Gerbase (2014), uma elipse acontece quando existe um salto temporal, no decorrer da 
narrativa.  
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● Audiência – Quando explorada uma narrativa transmedia, é essencial um conhecimento 

sobre as suas audiências e sobre o que as motiva, para um melhor desenvolvimento da 

narrativa. A audiência e o seu envolvimento é fundamental no impacto da história e é 

preciso oferecer diferentes tipos de conteúdo, pensando tanto no fã como no 

consumidor ocasional (Pratten, 2011; Scolari, 2013). Como descrito anteriormente, os 

prosumers são os que assumem o papel fundamental nas narrativas transmedia e, para 

motivar a sua participação, a narrativa deve incluir dois conceitos chave: motivação e 

gestão (Scolari, 2013). E, para isso, é crucial utilizar o ciclo Call-to-Action (CTA), que 

segue três passos: motivar a audiência; fornecer toda a informação para que a audiência 

possa participar; e reconhecer e recompensar o trabalho da mesma (as cited in Dena, 

2010).  

 

● Meios – Ao iniciar uma implementação transmedia, a produção deverá ter uma visão 

clara de onde e quando fazer a expansão da narrativa, aproveitando as características 

de cada meio e as experiências que os mesmos podem fornecer (Scolari, 2013). Esta 

deve integrar perfeitamente cada conteúdo com o único objetivo de fazer sentido e 

fornecer um valor consistente para a estratégia - tanto a nível individual como coletivo, 

e onde o “salto” entre os conteúdos seja fácil (Varela, 2016). Como os meios sociais 

permitiram que cada utilizador tivesse o poder de interação, podemos aproveitar essa 

experiência, através da sua voz pública - através de conversas, contactos, respostas, 

partilha e recomendações de conteúdos (Granieri, 2006; Scolari, 2013). Desta forma, é 

essencial planificar como cada uma das plataformas é integrada na narrativa e como a 

mesma se comporta no estilo de vida do público-alvo: de maneira sequencial, paralela, 

simultânea ou não-linear (Pratten, 2011). Todo o mapa de media utilizados deve ser 

flexível, visto que este poderá depender dos recursos obtidos ou das respostas dos 

consumidores (Scolari, 2013). 

 
● Modelo de Negócio – Pratten (2011) e Scolari (2013) apresentam três formas para fazer 

um projeto com o menor financiamento possível: 1. De forma gratuita para a audiência, 

onde os custos dos conteúdos são suportados através do autor ou terceiros – como 

marcas publicitárias ou crowdfunding8; 2. A audiência paga na compra de conteúdo ou; 

3. Parte do conteúdo é pago pelo público e outra é patrocinada, modalidade designada 

por freemium. 

 

 
8 Crowdfunding, como explicado por Scolari (2013), é um patrocínio, onde o contributo advém de vários 
donativos individuais. 
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● Execução – A produção passa por vários estágios: inicialmente é preciso definir o que 

se procura alcançar; de seguida, desenvolver as ideias em detalhe e a informação da 

implementação de cada conteúdo; posteriormente, criar uma estrutura da experiência 

e; por fim, entregar a mesma ao público e finalizar a história quando for definido que 

esta termine (Pratten, 2011). 

 

2.7.1. Bíblia transmedia 

 

Como se verificou anteriormente, as narrativas transmedia são inerentemente complexas e, 

por isso, os autores da área sentiram a necessidade de criar uma bíblia transmedia. A bíblia 

transmedia é um documento onde os produtores concentram, de forma exaustiva, a 

descrição da história e o desenrolar do projeto transmedia. Surgiu essa necessidade de 

planificação (até à implementação da narrativa) para evitar que houvesse dispersão ou 

ramificações soltas, na história, através dos vários meios. Neste documento podem-se 

encontrar as regras de construção do mundo narrativo (Scolari, 2013) e uma amostra 

qualificada do potencial do projeto (Arnaut, 2015). 

 

Inicialmente, o produtor deve desenvolver os seguintes documentos para, de maneira 

facilitada, alcançar os objetivos finais (Pratten, 2011; Scolari, 2013): 

 

● Síntese narrativa – Explica o que se passa na história; 

● Expansão – Traça o caminho da história, através dos meios escolhidos. Apresenta 

as datas das publicações e as histórias a contar (em cada meio de comunicação); 

● Premissa – Explica o objetivo de partilhar a história com os seus consumidores; 

● Tema – Explana o motivo ou a ideia que suporta toda a estrutura transmedia. Se 

possível, abreviar a mesma numa única palavra; 

● Género – Identifica o público que vai consumir a narrativa transmedia e define 

propostas de aproximação ao mesmo; 

● Modelo de Negócio – Esclarece como será feito o financiamento da obra.   

 

Posteriormente a serem definidos os documentos iniciais, poderá ser possível a construção 

integrada da bíblia transmedia, compilada em cinco capítulos (Hayes, 2011; Scolari, 2013): 

 

● Capítulo 1 – Inclusão de uma descrição pormenorizada de toda a narrativa, dos 

personagens, dos eventos e dos lugares da ação. Abarca, também, os guiões 

criados para os diferentes medias onde a história se expande; 
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● Capítulo 2 – Inclui as indicações relacionadas com os diferentes meios utilizados, 

com a exploração dos episódios e das linhas cronológicas; 

● Capítulo 3 – Incorpora todo o material gráfico do projeto com descrições sobre a 

estratégia, guias de desenho, rascunhos de interfaces e storyboards; 

● Capítulo 4 – Integra a arquitetura informática utilizada, a descrição das plataformas 

para administrar os consumidores e exposição dos sistemas de gestão de 

conteúdos; 

● Capítulo 5 – Reúne os conteúdos relativos ao negócio, marketing e aspetos 

económicos do projeto. Descrição do target, modelo de negócio, orçamentos e 

licenças. 

 

Quando mais rico o documento for em informações, mais coerente será a rede de conteúdos e 

a expansão será feita de forma harmónica e controlável. Mas, devido à complexidade inerente 

ao projeto de uma narrativa transmedia, a bíblia transmedia funciona essencialmente como um 

portfólio e não como um produto de venda a uma empresa. Para colmatar essa falha, é 

necessário escolher um subproduto que funcione como elemento estruturante e ativador para 

a implementação (Arnaut, 2015). E, a juntar a essa lacuna, Scolari (2013) defende que vivemos 

numa época em que o universo das narrativas transmedia exige um trabalho progressivo e 

encontra-se num período onde há espaço para a experiência (à semelhança do cinema do 

século XX e a televisão dos anos 50) e, só através do ensaio e do erro é que haverá evolução. 

Justificado pelas afirmações de Arnaut (2015) e Scolari (2013), foi desenvolvido um novo 

elemento, no âmbito deste trabalho, que será descrito no restante documento. 

 

2.8. Novo elemento de visualização da narrativa transmedia, na fase de 
pré-produção 

 

Todo este projeto tem por base a construção de um elemento, para integrar o processo de pré-

produção, com o objetivo de colmatar uma lacuna no desenvolvimento de uma narrativa 

transmedia. Visto que este tipo de produção de conteúdos transmedia pode criar confusão e 

desorientação aos leitores (as cited in Peixinho & Araújo, 2017), procurou-se criar um novo 

elemento para uma melhor visualização de uma narrativa transmedia, no processo de pré-

produção.  

 

É aconselhado, para uma maior compressão de uma narrativa, no processo de uma pré-

produção, incluir a estruturação de como a narrativa será realizada e completar com referências 



O vídeo como elemento do processo de pré produção de uma narrativa transmedia 

 

22 
 

audiovisuais (Zenha & Nogueira, 2019), porque, quando uma narrativa é completada com 

imagens e áudio, são ativados outros sentidos do ser humano. Desta forma, com esses 

sentidos ativados, é permitida uma visualização fácil e aproximada da história que está a ser 

contada (MEISTUDIES Media Ecology and Image studies, 2018), o que não aconteceria se a 

interpretação fosse limitada, exclusivamente, com a informação que está escrita no guião 

(Rowlands, 1994). 

 

Em projetos de comunicação audiovisual de natureza “simples” (ou seja, de produção de um 

só conteúdo audiovisual) é elaborado um storyboard, no processo de pré-produção. Um 

storyboard é um elemento onde é traçada a história, escrita anteriormente no guião, em forma 

de imagem (Rowlands, 1994). Visto que uma narrativa transmedia é um projeto complexo de 

criação de histórias, uma vez que se amplifica através de diferentes meios e prevê diferentes 

formatos, em múltiplas plataformas (Jenkins, 2010; Scolari, 2009), a sua compreensão torna-

se difícil e, desta forma, é necessário apresentar um conceito unificador de todos os elementos 

da narrativa (Zenha & Nogueira, 2019). Seguindo a mesma lógica, é indispensável desenvolver 

um novo elemento, para ser integrado, no processo de pré-produção, onde conjuga imagens e 

áudio para contemplação e compreensão da narrativa transmedia. Por consequência da 

produção e desenvolvimento deste novo elemento, para o processo de pré-produção, surgirá 

a minimização de recursos de tempo e de dinheiro, como benefício (Cartwright, 1996).  

 

Posto isto, este projeto foi desenhado em duas fases. A primeira integra a criação e 

desenvolvimento de toda a narrativa - incluído personagens, redes sociais e guião; a segunda 

abrange a produção de um elemento vídeo - que engloba um storyboard, da narrativa 

anteriormente desenvolvida, um mapa de migração do público alvo - para a compreensão do 

caminho a seguir na produção do vídeo - e a produção dessa mesma narrativa num produto de 

vídeo (com imagens e som, onde conta a história e movimenta-se através das diferentes 

plataforma escolhida). No capítulo 4 é possível acompanhar, de forma aprofundada, todo o 

processo de criação deste novo elemento. 
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2.9. Exemplos na área da narrativa transmedia  

 

Por fim, antes de passarmos para a parte prática desenvolvida no âmbito deste trabalho, 

consideramos ser importante analisar algumas campanhas de narrativas transmedia que 

utilizam conteúdos online para expandir o seu mundo narrativo e a sua marca: 

a) The Blair Witch Project 

 

 

 

 

Figura 1 - Frame retirado do documentário falso "Curse of the Blair Witch" (Jones, 2016)  

 

Uma campanha bem-sucedida, sendo o primeiro filme que utilizou um website 

como ferramenta da narrativa. Nele encontravam-se detalhes sobre a bruxa de Blair 

e incluía ainda pseudodocumentários (Figura 1), avistamentos históricos, fitas de 

áudio e informações sobre uma investigação policial (todos os conteúdos eram 

acontecimentos do filme e publicados anteriormente como ocorrências reais). O 

filme, um ano antes de ser lançado, gerou uma base de fãs dedicada, fazendo com 

que, quando este chegou aos cinemas, em 1999, tornou-se o filme independente, 

de baixo orçamento, mais lucrativo durante 15 anos (Phillips, 2012; Smith, 2009). 

Passado 20 anos do lançamento do filme, foi apresentado um videojogo de terror, 

chamado de “Blair Witch” e onde a história foi recomeçada, alguns anos depois, na 

mesma floresta que se sucedeu o filme (Wald, 2019).  
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b) Senhor dos Anéis 

 

 

Figura 2 – Frame retirado do making-of “The Lord of Rings: The Fellowship of the Ring” (Mix Media, 

2018) 

 

Era suportado por uma audiência de adolescentes e jovens adultos, 

maioritariamente do sexo masculino. Desta forma, o maior desafio, quando 

apresentado em filme, seria satisfazer o seu núcleo duro de consumidores (dos 

livros) e converter os filmes para todos os públicos. Para chegar a diferentes 

públicos e construir uma comunidade constituída por uma audiência fragmentada, 

a produtora utilizou a expansão de diferentes conteúdos associados à história, 

como spots publicitários, entrevistas e vídeos de making-of (Figura 2). Ao mesmo 

tempo, destas publicações, a produtora New Line monitorizava a atividade dos 

consumidores, com a finalidade de observar a evolução em cada setor de 

audiência, nas diversas redes sociais. A produtora preferiu definir uma estratégia 

onde o objetivo seria evitar uma imagem de excessiva exploração comercial e 

merchandising (Scolari, 2013). 
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c) Happiness Factory | Coca-Cola 

 

 

 

Figura 3 - Frame retirado do spot publicitário (Psyop, 2019) 

 

A campanha de marketing da Coca-Cola, idealizada pela Vizeum, “Happiness 

Factory” 9  foi lançada em 2006 e é um dos exemplos de sucesso de uma campanha 

narrativa transmedia rica. Esta campanha aumentou o volume de vendas (com uma 

subida de 3,6%), e aproximou a marca aos consumidores, transportando-os para 

um mundo imaginário. A narrativa inicia-se numa máquinas de venda e 

posteriormente foi amplificado para spots publicitários (Figura 3), disponibilização 

online de uma banda sonora oficial (que os consumidores podiam descarregar 

gratuitamente), lançamento de um microsite com jogos e a possibilidade dos 

utilizadores publicarem vídeos na plataforma Youtube. A campanha global também 

apresentava um giveaway com a Xbox, tendo sido oferecidos 3 mil pontos de 

fidelidade da Xbox, entre outros prémios. A diretora de marketing da Coca-Cola 

Grã-Bretanha, Cathryn Sleight, afirmou que as utilizações de diferentes plataformas 

ajudaram a marca a atingir diferentes consumidores de maneiras inovadoras, “For 

example using key teen passion points of music, social networking and gaming 

allow us to reach a new generation of Coke fans, whilst more traditional routes 

continue to reach the older demographic” (as cited in Fitzsimmons, 2009). 

 

 

 
9 Informação acedida em 29 de Outubro de 2018, referente ao lançamento da campanha Happiness 
Factory, em: https://www.theguardian.com/media/2009/mar/13/coca-cola-happiness-factory 

https://www.theguardian.com/media/2009/mar/13/coca-cola-happiness-factory
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d) Axe Anarchy | AXE 

 

 

 

 

Figura 4 - Convite à participação da narrativa (Rourke, 2012) 

 

A campanha da marca Axe – marca de desodorizantes, géis de duche e perfumes 

para homens - é uma das campanhas publicitárias onde existe uma narrativa 

transmedia. Axe criou uma história, para publicitar o seu novo produto Axe Anarchy, 

onde mostra a marca como um instrumento mágico para conquistar mulheres 

através de anúncios publicitários. Em 2012, lançou um livro colaborativo, de banda 

desenhada, intitulado Axe Anarchy - The Graphic Novel, onde contava a história de 

um investigador científico que elaborou novos odores e os difundiu pelo mundo. A 

partir daí, a marca convidou a participação dos consumidores (Figura 4) para 

finalizar a história de banda desenhada (através da plataforma Facebook) e para 

posteriormente ser publicada na plataforma Youtube da marca (Rourke, 2012; 

Scolari, 2013). 
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e) The Last Hours of Laura K  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Frame retirado das filmagens das câmaras de videovigilância (Clark, 2015) 

 

É uma narrativa transmedia lançada pela BBC Writersroom, em 2015. Nesta 

narrativa transmedia o utilizador é convidado a assumir o papel de inspetor, de 

forma imersiva, com o objetivo de procurar informação em diversas plataformas. A 

narrativa transmedia é composta por um website - onde são reproduzidas, em loop, 

24 horas de imagens captadas por câmaras de videovigilância (Figura 5) -, um blog 

de notícias, as redes sociais da vítima (Facebook, Instagram e Twitter) e de outras 

mais 40 contas (em redes sociais) de personagens com as quais Laura se 

relacionava. Quando o utilizador descobria o desfecho da história, o mesmo era 

convidado a enviar a sua teoria através de e-mail (para não desvendar o possível 

culpado aos restantes utilizadores). No final, foi lançado uma tabela de 

classificação, assinalando quem esteve mais perto do resultado (BBC, 2019a, 

2019b; Clark, 2015; Rádio e Televisão de Portugal, 2015). A equipa explica que 

esta narrativa transmedia necessitou de dois anos, de antecedência, para poderem 

ser criadas todas as contas e conteúdos; e que foi cativado o traço de curiosidade 

sobre a vida alheia, para seu benefício, que a sociedade apresenta (que existe e 

não é necessário que haja um crime). No primeiro dia online, a narrativa transmedia 

contabilizou com 30 mil visualizações (BBC, 2019a, 2019b; Clark, 2015) e foi 

reconhecido com nomeações, homenagens e prêmios, entre eles, melhor 

multiplataforma e experiência media visual (BBC, 2019b). 
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3.  Metodologia 
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Como demonstrado na Figura 6, o projeto seguiu os passos habituais de um processo de uma 

investigação exploratória, quando ao seu propósito, mas, do ponto de vista metodológico, é 

considerado uma investigação de desenvolvimento.  

 

 

Figura 6 – Fases metodológicas do estudo 
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A investigação exploratória transporta, consigo, o valor prioritário de criatividade e é definida 

por duas fases: uma fase de recolha de dados e observação/reflexão e uma fase de validação. 

Do ponto de vista metodológico é construído um novo instrumento e descritas as regras do 

elemento desenvolvido. A investigação de desenvolvimento caracteriza-se por: orientação para 

instrumentos válidos; necessidade de previsão e verificação; generalização aplicável a 

contextos específicos; existência de um investigador e orientadores, como integrantes da 

investigação, e valor prioritário da eficácia, que, no caso deste estudo, entendida por resolução 

de um problema concreto (Ketele & Roegiers, 1993). 

 

Sendo assim, como verificado na Figura 6, primeiramente, temos uma fase de recolha 

bibliográfica - em que integramos a recolha bibliográfica e análise de leituras relacionadas com 

o contexto do problema (de onde resultou a descrição dos principais conceitos teóricos, para 

auxiliar a uma melhor compreensão do objeto de estudo) e a perceção de onde aparecerem 

determinados fenómenos (podendo haver, por isso, uma previsão de possibilidade de sucesso 

do estudo) (Ketele & Roegiers, 1993). Nesta fase, as áreas exploradas neste projeto baseiam-

se na definição de uma comunicação de uma narrativa transmedia; como aproveitar os 

benefícios de cada uma das plataformas tecnológicas; as dificuldades de visualização de 

narrativa transmedia na fase de pré-produção; e a exploração de exemplos na área de 

narrativas transmedia. A recolha bibliográfica é essencial no processo de investigação, visto 

ajudar numa primeira abordagem, na análise e na construção da problemática da investigação 

(QREN, n.d.; Quivy & Campenhoudt, 2005; Jan van den Akker, 1999), através de uma 

investigação exata, intensa e sistemática sobre várias fontes (Ketele & Roegiers, 1993; Jan van 

den Akker, 1999; Yin, 2010) e de exemplos relacionados com a proposta. Desta forma existe 

um entender das necessidades e dos problemas, em contexto (Ketele & Roegiers, 1993; Jan 

van den Akker, 1999), para se poder construir e emitir novas ideias (Jan van den Akker, 1999). 

 

Posteriormente à recolha e análise bibliográfica, como verificado na Figura 6 (na segunda 

coluna), foi inserida a fase de desenvolvimento. Neste momento foi construído um novo 

elemento para ser integrado no processo de construção de uma narrativa transmedia, a fim de 

colmatar uma típica falta de compreensão de todos os contornos da narrativa na fase de pré-

produção. Dentro deste período incluíram-se duas fases: um primeiro momento, onde foi criada 

uma narrativa (integrando as personagens e os meios/plataformas que seriam os mais 

benéficos para o desenvolvimento da história) e uma segunda fase, onde foram desenvolvidos 

todos os artefactos gráficos (como desenhos das personagens, layout das plataformas, 

storyboard e a ferramenta de vídeo).  
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A última coluna da Figura 6 corresponde à fase de validação e, como o próprio nome indica, 

implica a recolha de contributos que validem o novo elemento desenvolvido. Optou-se pela 

realização de um grupo focal porque permite recolher variedade de informação qualitativa 

através de uma discussão estruturada e que permite a partilha e a clarificação de diversos 

pontos de vista (QREN, n.d.), pela interação de diversos participantes (Ketele & Roegiers, 1993; 

QREN, n.d.). No final do grupo focal foram gerados novos entendimentos, num curto espaço 

de tempo, e contribuições, para que as conclusões fossem mais credíveis (QREN, n.d.).  

 

3.1. Técnicas e instrumentos de recolha de dados 

 

Em suma, no decorrer deste estudo, as técnicas de recolha de dados foram as seguintes: 
 
 

● Análise Documental – neste ponto assentaram pesquisas sobre os estudos 

desenvolvidos e os últimos avanços dos mesmos. A pesquisa foi efetuada através de 

livros online, como no GoogleBooks, e de livros físicos, consultado na biblioteca da 

universidade de Aveiro (antes da consulta, procurado no catálogo bibliográfico – de 

forma online). A procura foi efetuada através de palavras chave e, neste processo, 

inicialmente foram exploradas áreas abrangentes ao tema, e, com o avanço o estudo, 

foi-se afunilando a procura, em busca de informações específicas. No final de toda a 

análise documental, houve uma melhor compreensão do tema o que permitiu uma 

abordagem no projeto mais completa (Quivy & Campenhoudt, 2005). 

 

• Inquérito através de Focus Group – esta técnica foi utilizada para recolher opiniões 

sobre o elemento que foi apresentado (o desenvolvimento da história e da imagem 

visual), especificando características benéficas e pontos a ser melhorados. O grupo 

focal contemplou os objetivos do estudo: a introdução das personagens e das suas 

características, do guião da história, do guião transmedia, o quadro de migração e do 

vídeo desenvolvido. 

 

No final da sessão realizou-se um relatório que inclui todas as informações sobre o 

propósito do grupo focal, onde surgiram particularidades e conclusões a retirar - tendo 

em mente o que é interessante por parte dos participantes e o que os mesmos pensam 

ser importante (QREN, n.d.).  
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4. Implementação Prática 
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Como referido nos capítulos anteriores, neste projeto propõe-se a criação de um vídeo como 

uma ferramenta no processo de pré-produção de uma narrativa transmedia, com o objetivo de, 

depois de produzido, ser utilizado para colmatar uma eventual/potencial falta de compreensão 

que advém da complexidade de uma narrativa desta natureza. 

 

Utilizou-se a estrutura da bíblia transmedia - desenvolvido por Hayes (2011) e descrita no 

enquadramento teórico para facilitar a planificação do projeto. Visto que não iremos utilizar 

alguns componentes da mesma, aproveitou-se unicamente a estrutura dos primeiros dois 

capítulos, visto serem os únicos relevantes para o estudo. 

 

4.1. Narrativa 

 

A narrativa criada no contexto do presente estudo tem como objetivo a aferição da importância 

do vídeo como ferramenta no processo de pré-produção de uma narrativa transmedia. Para o 

desenvolvimento desse elemento vídeo, utilizou-se uma narrativa transmedia, anteriormente 

desenvolvida para outro propósito - divulgação do conceito e venda do sistema bikesharing.   

 

A história aborda quatro pessoas reais que partilham a sua vida quotidiana e interesses através 

das redes sociais. Começa por apresentar as quatro personagens das quais, durante o 

desenrolar da narrativa, são mostradas as respetivas caraterísticas. Neste ponto, o principal 

objetivo é a identificação do consumidor final com as personagens - com as suas virtudes e 

imperfeições. 
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A história apresenta uma mãe divorciada com um filho na adolescência, uma recém-licenciada 

a começar o seu primeiro emprego e um jovem adulto que estuda e vive com a namorada. 

Todas as personagens criadas têm a particularidade de gostar e/ou de usar bicicletas e os 

mesmos partilham diariamente o seu quotidiano nas redes sociais. Em todas as personagens 

há características com que o público alvo se pode identificar e essas mesmas características 

foram desenvolvidas de forma a abordar diferentes consumidores. Posto isto, cada 

personagem foi integrada em redes sociais específicas, de forma estruturada e integrada, com 

a finalidade de chegar a um público alvo mais concreto, utilizando as diversas redes sociais - 

Facebook, Instagram, Twitter e Youtube. 

 

No desenrolar da narrativa, o público é direcionado para outras redes sociais onde o uso da 

bicicleta está presente nas diversas publicações das personagens. No fim, todas as redes 

sociais serão direcionadas para uma publicidade de uma empresa fictícia de bicicletas.  

 

4.2. Personagens 

 

Os consumidores procuram uma conexão pessoal, através de histórias - o cérebro humano 

associa informação dessa forma (as cited in Arnaut, 2015) - e também identificar-se com as 

personagens (com as suas virtudes e os seus defeitos). Por esse motivo, e por outros já 

explanados anteriormente, procurou-se desenvolver personagens o mais aproximado possível 

à realidade do público, pretendendo-se criar um elo com o público (Arnaut & Terra, 2015). 

 

a) Maria Garcia | Facebook 

 

Maria Garcia, 50 anos, divorciada 

 

Chefe de recursos humanos na empresa BikeEmotion 

 

Estatuto Socioeconómico: Médio  

 

Doce, Ativa, Amante de ar livre, Extrovertida 

 

Mãe de família e orgulhosa do seu filho, com o qual vive e mantém uma relação próxima. 

Trabalha durante a semana, chefiando a equipa que produz um mecanismo para bicicletas 

elétricas. Ativa na plataforma social Facebook, que atualiza diariamente com publicações. 

Maria viu nesta plataforma uma forma de partilhar dicas na área da poupança financeira. 

Através da Figura 7 é possível verificar moodboard da Maria Garcia, ou seja, uma definição e 

representação personagem e do seu estilo de vida, através de ideias visuais. 
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Figura 7 - Moodboard Maria Garcia 

 

 

b) Daniel Garcia | Instagram 

 

Daniel Garcia, 16 anos, solteiro  

 

Curso de Ciências no Ensino Secundário 

 

Estatuto Socioeconómico: Médio 

 

Atleta, Ativo, Alegre, Teimoso 

 

Adora desporto e todos os dias se motiva a praticá-lo. Gosta de andar de bicicleta nos tempos 

livres e de viajar. Aspira ser influenciador através da plataforma Instagram, que utiliza para a 

partilha dos seus objetivos pessoais e transmitir uma mensagem de uma vida saudável. Na 

Figura 8 é possível verificar o moodboard da personagem Daniel Garcia.  

 

 
Figura 8 - Moodbard Daniel Garcia 
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 c)  Kiko Santiago | Twitter 

 

Kiko Santiago, 23 anos, solteiro (vive com a companheira) 

 

Faculdade de Turismo, 1.º ano 

 

Estatuto Socioeconómico: Médio-Baixo 

 

Cabeça quente, Vegetariano, Extrovertido, Adora ar livre 

 

Faz desporto, no ginásio, com o Daniel. Desde sempre foi defensor dos recursos ambientais e 

sente necessidade de alertar a sociedade para os problemas que a humanidade enfrenta. 

Utiliza a plataforma Twitter para desanuviar sobre o que o preocupa na sua vida quotidiana. Na 

plataforma também dá dicas de como preservar o meio ambiente, na esperança de mudar 

mentalidades e comportamentos. O moodboard da personagem Kiko Santiago é possível 

visualizar na Figura 9. 

 

Figura 9 - Moodbard Kiko Santiago 

 

d) Sara Castro | Youtube 

 

Sara Castro, 26 anos, solteira 

 

Curso de Comunicação  

 

Estatuto Socioeconómico: Médio-Baixo 

 

Objetiva, Criativa, Fanática por tecnologia, Perfeccionista 
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Recém-chegada à empresa BikeEmotion, tendo sido contratada para gerir as redes sociais, da 

empresa. Gosta de conhecer novos restaurantes, cafés, praias e parques, nos seus tempos 

livres. Partilha estas atividades através da plataforma Youtube, em vídeos com cerca de 5 

minutos. Através da Figura 10 é possível verificar o moodboard da personagem Sara Castro. 

 

 
Figura 10 - Moodboard Sara Castro 

 

4.3. Guião da história 

 

Para uma estrutura base da narrativa, optou-se pela planificação de um guião - visto que 

estamos perante uma narrativa expansiva (ou seja, que pode sofrer alterações a partir do 

momento em que é publicada). As secções sublinhadas, no guião, dizem respeito às 

publicações de conteúdos, nas redes sociais.  

 

Poder-se-á encontrar o guião que esteve na base da produção do vídeo no apêndice a). É 

também importante salientar que, à medida que o projeto foi avançando, este documento sofreu 

alterações com o objetivo de simplificar a narrativa. 

 

4.4. Migração do público na narrativa 

 

Posteriormente à construção do guião, seguiu-se para o planeamento de uma timeline. Esta 

etapa é importante visto ser necessário especificar os acontecimentos chave (nas histórias das 

personagens) para haver ativação do envolvimento do público (Arnaut, 2015). 

De seguida, podemos visualizar dois cronogramas (Figura 11 e Figura 12) criados para facilitar 

o entendimento da narrativa criada (acontecimentos chave e comportamento migratório, 

perante os acontecimentos chave). No primeiro cronograma é possível visualizar as várias 

hipóteses de comportamento migratório do público, entre plataformas; e no segundo, é possível 

visualizar a escolha de um só caminho, entre os vários, para o posterior desenvolvimento do 

vídeo. 
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Figura 11 – Migração do publico 

 

É necessário frisar que todos os tópicos apresentados no cronograma aparecem no guião 

apresentado na seção anterior. A tipografia a negrito diz respeito às publicações que irão ser 

“clicadas”, no vídeo produzido, enquanto os outros tópicos são as publicações que aparecem, 

mas em que não há qualquer interação com as mesmas.  
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Figura 12 - Caminho escolhido para o vídeo 

 

Este caminho foi escolhido por duas razões: por permitir passar por um grande número de 

interações entre personagens e por mostrar as publicações em que o utilizador é convidado a 

participar. Pretendeu-se seguir um raciocínio lógico e simples, durante a definição do caminho 

e, por isso, também houve alterações do guião nesta parte do processo.  
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4.5. Storyboard 

 

Depois de desenvolvidas e aprofundadas as personagens, escrito o guião e percebido o 

potencial comportamento migratório do público-alvo na narrativa sentiu-se a necessidade de 

produção de um vídeo com o objetivo de colmatar possíveis falhas na compreensão da 

narrativa transmedia e de dar resposta a uma necessidade de (pré)visualização da mesma. 

Iniciou-se o processo de produção do vídeo com a planificação de um storyboard - desenhos 

apresentados na Figura 13 e incluindo em anexo (apêndice b)) - desenvolvido a partir do 

cronograma de migração apresentado na Figura 12. 

 

Figura 13 – Storyboard de suporte para o vídeo – apêndice b) 

 

Para uma melhor visualização e compreensão do processo integrou-se a mesma numeração 

nos quadros do storyboard (Figura 13) e no cronograma (Figura 12). 

 

4.6. Desenvolvimento gráfico 

 

De seguida são apresentados todos os materiais gráficos desenvolvidos para o projeto que 

incluem, por exemplo, os guias de desenho e os rascunhos de interfaces. Todos os desenhos 

incluídos neste subcapítulo foram executados no programa Adobe Illustrator CC 2015 e com 

recurso a uma mesa digitalizadora, da marca Wacom. 
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4.6.1. Guias de desenho das personagens 

 

Na Figura 14 é possível verificar os desenhos desenvolvidos para as personagens presentes 

na narrativa. Os mesmos foram idealizados tendo em conta as descrições das personagens e 

o seu estilo de vida (integrado acima, neste documento).  

 

  

Figura 14 - Personagens da história 

 

4.6.2. Interfaces das redes sociais 

 

Seguidamente, depois de definido o storybord e as publicações de cada personagem, iniciou-

se o desenvolvimento gráfico das interfaces. Este processo de escolhas gráficas seria 

posteriormente utilizado para o desenvolvimento da animação do elemento vídeo. Os próximos 

ecrãs foram desenhados com cores sóbrias para dar ênfase às publicações de caráter 

importante, da narrativa transmedia, e estar próximo à imagem de um storyboard standard. 

 

a) Maria Garcia | Facebook 

 

Nesta subseção estão apresentados o layout das publicações referentes ao Facebook. 

Criou-se uma página de Facebook, da personagem Maria Garcia, onde a mesma 
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promove dicas de poupança e mostra episódios do seu quotidiano com o seu filho e 

amigos. 

 

 

Figura 15 - Layout da rede social da Maria Garcia (Facebook) 

 

É possível visualizar (Figura 15), as publicações que foram escritas no guião (apêndice 

a) e referidas tanto no cronograma (Figura 12) como no storyboard (Figura 13).  

 

Para uma melhor compreensão é possível comparar a numeração presente nas Figura 

12 e Figura 13. As publicações referidas anteriormente, e presentes na Figura 15, são 

as seguintes:  
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nº 15 - 10 pontos para viajar de bicicleta em Portugal;  

nº 16 - 5 dicas como poupar; 

nº 20 - fotografia com Maria e Daniel.  

 

 

 

Figura 16 – Layout das publicações da Maria Garcia que direcionam a audiência para outras redes sociais 

 

Na Figura 16, as publicações desenhadas foram referidas tanto no cronograma (Figura 

12) como no storyboard (Figura 13). Os números das publicações presentes na Figura 

16 são as seguintes (Figura 12 e Figura 13): 

 

nº 20 - fotografia com Maria e Daniel;  

nº 35 - publicações da viagem.  
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Figura 17 - Publicação da Maria Garcia (giveaway) 

 

No meio da narrativa aparece a proposta de um giveaway. Estas publicações 

encaminham o público alvo de Maria Garcia para o Instagram. É possível visualizar a 

referência da publicação tanto no cronograma (Figura 12) como no storyboard (Figura 

13), com o número 35.  

 

b) Daniel Garcia | Instagram 

 

Semelhante à rede social Facebook, o Instagram pretende demonstrar o dia a dia da 

personagem Daniel Garcia. Nesta rede social existe a particularidade de os conteúdos 

serem apresentados de duas formas: através do perfil e de instastories (publicações 

que estão ativas durante 24 horas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 - Layout do perfil de Daniel Garcia (Instagram) 
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Na Figura 18 é possível visualizar todas as publicações (com exceção das sondagens) 

que foram referidas tanto no cronograma (Figura 12) - na coluna do Instagram - como 

no storyboard (Figura 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 - Layout dos instastories de Daniel Garcia 

 

Na Figura 19 é possível visualizar as publicações que foram referidas, neste 

documento, tanto no cronograma (Figura 12) como no storyboard (Figura 13) com os 

números: 

 

nº 13 - publicação das sondagens, sobre a viagem;  
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nº 31 - publicações da viagem.  

 

Aqui, à semelhança do Facebook, apresenta-se a imagem gráfica do giveaway - referido 

tanto no guião (apêndice a), no cronograma (Figura 12) e no storyboard (Figura 13). 

Esta referência poderá ser visualizada, na Figura 12 e Figura 13, onde aparece o 

número 24. O giveaway, no Instagram, foi executado através de vídeo curto, de 3 

segundos, que se repete continuamente (GIF). 

 

Figura 20 – Layout do GIF de Daniel Garcia (giveaway) 

 

Figura 21 - Layout das publicações de Daniel Garcia que direcionam a audiência para outras redes sociais 
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As imagens referentes à Figura 21 são as últimas representações referentes à rede 

social Instagram e podem ser visualizadas no cronograma (Figura 12) e no storyboard 

(Figura 13), com o número 31. Por fim, é importante frisar que as publicações 

representadas na Figura 20 e Figura 21 foram desenvolvidas para direcionarem o 

público para outras redes sociais a partir da plataforma Instagram. 

 

c) Kiko Santiago | Twitter 

 

Na aplicação Twitter, as publicações foram desenvolvidas para fazer referência à vida 

quotidiana e aos valores de Kiko Santiago. Seguem-se então os layout das publicações 

da Figura 22 - referidas no guião (apêndice a), no cronograma (Figura 12) e no 

storyboard (Figura 13), com o número 39.  

 

 

 

 

 

Figura 22 - Layout da rede social de Kiko Santiago (Twitter) 
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d) Sara Castro | Youtube  

 

Por fim, serão apresentados os layouts da página de Youtube da personagem Sara 

Castro. A personagem partilha, nesta plataforma, os seus interesses com vídeos de 5 

minutos, em média.  

 

Figura 23 – Layout da rede social de Sara Casto (Youtube) 

 

Na Figura 23 é possível visualizar as publicações que foram referidas tanto no guião 

(apêndice a), como no cronograma (Figura 12) e no storyboard (Figura 13) com os 

números: 

  

nº 17 - 5 dicas de como poupar;  

nº 40 - Um passeio de bicicleta; 

nº 41 - A minha empresa. 

 

Na construção dos conteúdos para a plataforma Youtube sentiu-se a necessidade de 

criar storyboards individuais, como complemento do guião (apêndice a). Segue-se, nas 

alíneas abaixo, a referência aos mesmos.  
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a. Conhece-me 

 

Na Figura 24 diz respeito ao storyboard de um vídeo integrado e descrito no guião 

(apêndice a). É possível ler as falas da personagem Sara, no guião, na página 3 e 4.  

 

 
Figura 24 - Storyboard do vídeo integrado na história - "Conhece-me" 

 

b. 5 dicas como poupar 

 

Integrado no guião (apêndice a), onde é possível ler as falas das personagens Sara e 

da Maria, no guião, da página 7 à 9. Também é possível verificar a referência no 

cronograma (Figura 12) e no storyboard (Figura 13), com o número 17. 
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Figura 25 - Storyboard do vídeo integrado na história - "5 dicas como poupar" 

 

c. Um dia comigo  

 

A introdução do vídeo “Um dia comigo” encontra-se integrado no guião (apêndice a), 

na página 11. 
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Figura 26 - Storyboard do vídeo integrado na história - "Um dia comigo" 

 

d. Um passeio de bicicleta 

 

Em relação à Figura 27 é possível verificar a integração do vídeo no guião (apêndice 

a), na página 11 e 13. Aparece também referenciado no cronograma (Figura 12) e no 

storyboard (Figura 13), com o número 40. 
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Figura 27 - Storyboard do vídeo integrado na história - "Um passeio de bicicleta" 

 

e. A minha empresa 

 

Por último, a descrição deste vídeo, está integrada no guião (apêndice a) nas páginas 

13 a 15, sendo também possível verificar a referência no cronograma (Figura 12) e no 

storyboard (Figura 13), com o número 42. 

 

 

Figura 28 - Frame do vídeo integrado na história "A minha empresa" 

 

4.7. Produção do elemento vídeo 

 

Após planificar e desenhar os 45 ecrãs descritos anteriormente, iniciou-se o processo da 

sua animação no programa da Adobe After Effects CC 2015. A animação das imagens 

desenvolve-se a partir da implementação de movimento, escala e recursos sonoros.  
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Figura 29 – Ícones desenvolvidos para o novo elemento 

 

Desenharam-se também 4 figuras (Figura 30) que, apesar de não darem informações 

adicionais à narrativa, serviram para colmatar buracos temporais da mesma. Estes 4 ecrãs 

foram integrados no início do primeiro e do segundo momentos (momentos esses são 

percetíveis no quadro de migração – Figuras 11 e 12).  

 

Figura 30 - Ecrãs desenhados para o novo elemento 

 

Dentro da Figura 30: O 1.º ecrã foi desenvolvido para dar uma introdução à história. Dentro 

do documento de storybard (Figura 13) poderá ser visualizado com os números 1 e 2; no 

2.º ecrã é possível visualizar a plataforma Spotify. Integrou-se esta plataforma para ser 

possível integrar música de fundo, de forma lógica, no vídeo. A indicação do mesmo poderá 

ser visualizada no storybard (Figura 13) com o número 3; o 3.º ecrã foi desenhado para 

dar começo à narrativa, ou seja, criar as condições necessárias para aparecer, em tela, 

uma rede social. O mesmo poderá ser visualizado no storybard (Figura 13), com o número 
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4; por fim, o último ecrã pode ser visualizado no storybard (Figura 13), com o número 32. 

O mesmo serve para criar uma pausa temporal, entre o primeiro momento e o segundo, 

na narrativa (visualizado no quadro de migração – Figuras 11 e 12). 

 

4.7.1. Produção do vídeo no editor 

 

Existem duas ações importantes na construção de todo o vídeo: a ilusão de movimento 

e a ilusão de interação. Para essas ilusões ser criadas são necessárias várias imagens 

fixas, anteriormente desenhadas e sons, previamente pesquisados. 

 

Para criar a ilusão de interação, essas imagens fixas aparecem e desaparecem, em 

tela, quando há a ilusão de “clique” do rato de computador (desenhado anteriormente). 

À ação descrita acima, acrescentou-se o som que remete a um clique de um rato de 

computador, com o objetivo de dar uma maior veracidade à ação executada. Quando o 

projeto é exportado dá a sensação de que efetivamente existe uma interação “real”, 

mas não passa de junção e movimento de várias imagens fixas e um som já 

reconhecido por quem está a visualizar o vídeo. Na Figura 31 é possível visualizar um 

print screen no momento da construção desta ilusão. 

 

Figura 31 - Construção do novo elemento 

 

Outra ilusão criada foi a de movimento (possível visualizar na Figura 32); como se fosse 

utilizado um scroll de uma página web. Para isso, é necessário, através do programa 

Adobe After Effects CC 2015, especificarem-se valores de posição que foram fixados 
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através de keyframes. Assim, quando exportado, dá a sensação de movimento “real”, 

como o utilizador está habituado a sentir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 32 - Keyframes de posição 

 

Especificamente no ícone do rato de computador foi necessário criar a ilusão de 

movimento e de interação - para estar, assim, o mais próximo possível da experiência 

de utilizador. Para isso, para além de serem definidos keyframes com valores de 

posição, foram também definidos mais dois valores, na escala da imagem, e fixados 

através de três keyframes, num intervalo de tempo de 6 segundos. Na Figura 33 é 

possível observar a construção da animação do rato de computador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33 - Keyframes de posição e de escala 
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Estes pormenores foram aplicados da forma mais realista possível para que não surja 

qualquer tipo de estranheza na visualização do vídeo por parte da audiência. Todo este 

processo levou a um pré-estudo do flow de um computador e como um possível 

utilizador navega entre e nas redes sociais. 

 

4.7.2. Som 

 

Como referido anteriormente foi necessária uma pesquisa de sons, para serem 

implementados na montagem do vídeo. Assim sendo, procedeu-se à integração do som 

no vídeo no sentido de lhe conferir uma maior veracidade. Recolheram-se, assim, sons 

de rato de computador, do teclado (quando usado) e música de fundo. E foi feito o 

download de todos os elementos áudio, com a preocupação de garantir que se tratava 

de elementos gratuitos e sem direitos autorais: https://freesound.org/ e 

https://www.youtube.com/audiolibrary/music. 

 

Para proceder à implementação desta parte do projeto realizou-se, primeiramente, a 

exportação da animação, do programa Adobe After Effects CC 2015, para abrir, 

posteriormente, no programa Adobe Premiere Pro CC 2015. Desta forma, torna-se mais 

fácil a integração dos sons e da música no tempo certo (como demonstra na Figura 34). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34 - Integração do som no novo elemento 

 

 

 

https://www.youtube.com/audiolibrary/music
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4.7.3. Alterações  

 

À medida que a animação da narrativa foi desenvolvida deparámo-nos com alguns 

problemas que poderiam dificultar a visualização ou a compreensão do vídeo, por parte 

do utilizador. Assim, tanto durante o processo como depois de finalizado, foi necessário 

fazer alterações. 

 

Durante a construção do vídeo verificou-se que havia informações que não produziriam 

implicações relevantes ao nível da compreensão da mensagem da narrativa, e por isso, 

podiam ser retiradas. Houve, então, uma simplificação da narrativa anteriormente 

desenvolvida. Neste processo de simplificação reduziu-se o storyboard, tirando frames 

desnecessários, e alterou-se o guião da história para assegurar a coesão entre estes 

dois elementos.  

 

Depois de realizado o vídeo, chegou-se à conclusão que o público sentir-se-ia mais 

identificado com o vídeo se o utilizador for conhecedor do sistema operativo Windows, 

visto que todo o vídeo decorre fazendo alusão ao mesmo.  

 

Por fim, é importante assinalar que, caso esta ferramenta seja utilizada para o propósito 

referido, deverá ser realizado por um grupo de duas pessoas, visto ser algo trabalhoso. 

 

4.7.3.1. Produção da introdução do vídeo 

 

Depois da ferramenta finalizada sentiu-se a necessidade de se acrescentar uma 

introdução ao vídeo.  

 

A realização desta parte do vídeo baseou-se na inclusão dos conceitos 

explorados na narrativa. Era necessário, nesta fase, mostrar o título e a imagem 

visual do conceito subjacente à da narrativa - a bicicleta. Posto isto, criou-se uma 

metamorfose entre as duas coisas; onde, inicialmente se introduziu o título do 

objeto a ser apresentado para posteriormente ser modificado para uma bicicleta. 

 

O tempo da introdução dura 11 segundos para que o espetador se foque no 

conteúdo audiovisual. Seguem-se alguns frames do mesmo (Figura 35).  
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Figura 35 - Frames de introdução do vídeo 

 

Na 2.º figura é possível visualizar a transformação do título para o objeto da 

bicicleta. Foi induzido o efeito de gravidade às letras para, posteriormente, estas 

ressaltarem e formarem a bicicleta. No último ecrã a bicicleta começa a andar 

até sair de plano. 

 

Toda a animação foi feita em Adobe After Effects CC 2015, utilizando valores de 

posição e fixando-os através de keyframes, como referido anteriormente. 

 

O vídeo final pode ser visualizado, através da plataforma Youtube, com o 

seguinte link: https://youtu.be/zTYh_hk07-E  
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5. Tratamento de Dados 
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Posteriormente a todo este processo foi necessário validar o elemento vídeo, através de um 

grupo focal. Seria importante perceber as vantagens e desvantagens do vídeo e se o mesmo 

seria suficiente para integrar num processo de pré-produção de uma narrativa transmedia. 

 

5.1. Participantes 

 
Houve o cuidado de que os participantes integrados no grupo focal fossem escolhidos de forma 

a ser um grupo de interessados na nova ferramenta vídeo (apresentando características que 

permitissem contrapor ideias, indicar falhas e propor novas abordagens/sugestões). Desta 

forma, o desenrolar da conversa não seria limitada e não restringia a diversidade de opiniões 

e haveria a possibilidade de novas propostas para o que está a ser apresentado (QREN, n.d.). 

 

Desta forma, foram selecionados quatro elementos para estarem presentes no grupo focal 

(onde um deles não pode estar presente). Estes elementos foram selecionados de forma 

intencional e em função das suas áreas de especialização (conhecimentos em áreas como 

vídeo, fotografia e em narrativas transmedia), com idades compreendidas entre os 40 e 50 anos 

e do sexo masculino. Os orientadores do projeto não fizeram parte do grupo focal visto estarem 

por dentro da proposta. 
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5.2. Grupo Focal 

 

Nesta seção culminam todas as fases que foram efetuadas, desde a organização do 

grupo focal, passando pela discussão do mesmo, até às conclusões retiradas deste 

momento de investigação. 

 

5.2.1. Preparação do Grupo Focal 

 

Antes da composição do grupo focal foi enviado um convite aos intervenientes com a 

convocatória à sua participação. Depois da aceitação e do estabelecimento de uma data 

consensual para a sua operacionalização, foi enviada, via e-mail, toda a documentação 

que iria ser objeto de análise (onde se incluía a narrativa e o respetivo guião).  

 

Toda a informação que se apresenta a seguir resulta da transcrição das gravações, em 

vídeo e áudio, efetuadas durante a realização do grupo focal. As referidas gravações 

foram consentidas pelos intervenientes (documento de consentimento informado - 

consultado no apêndice c)). 

 

 

Figura 36 - Posição de câmara e do gravador durante o grupo focal 
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Como mostra na Figura 36, foram feitos dois tipos de gravações (um de vídeo e um de 

áudio), para, desta forma, não haver a perda de nenhuma informação, no decorrer do 

grupo focal. No processo de captação de imagem foi requisitada a ajuda de uma colega, 

que ficou encarregue do registo de vídeo, ao longo do grupo focal. A mesma estava 

posicionada na diagonal (como se pode verificar na Figura 36), a fim de apanhar tanto 

os intervenientes bem como a orientanda. O gravador estava posicionado no lado 

oposto da câmara, em cima da mesa da orientanda. A gravação de áudio foi iniciada 

antes de começar o grupo focal, pela própria orientanda, e terminada quando deu como 

finalizado o mesmo. Foi benéfico ter estas duas formas de gravação visto a câmara ter 

falhado em alguns minutos (durante o grupo focal), garantindo assim o total registo do 

que aconteceu. 

 

5.2.2. Primeiro momento | contacto 

 

Neste primeiro momento, com a duração de 02 minutos, teve lugar a apresentação do 

investigador e o curso em que está a ser desenvolvido o projeto. Nesse período foi 

também explicado aos intervenientes que a conversa iria ser gravada para uma maior 

fidelidade dos resultados. Foi, então, distribuída uma declaração de consentimento aos 

intervenientes sobre a recolha dos dados - ver apêndice c). Clarificou-se que os 

participantes poderiam e deveriam expressar a sua opinião durante a apresentação de 

todo o trabalho. 

 

5.2.3. Segundo momento | Apresentação da narrativa 

 

Depois de uma pequena conversa sobre o envio da documentação, os participantes 

explicaram que preferiam não ler, para não formarem uma ideia preconcebida do 

projeto. Sendo assim, começou-se então por uma breve explicação do conceito de 

narrativa transmedia, uma apresentação individual das personagens desenvolvidas, 

para o projeto, e de uma sinopse da narrativa. 

 

Posteriormente, foi explicado que cada uma das personagens criadas foi incluída numa 

rede social específica, a fim de persuadir diversos públicos alvo através dos seus 

conteúdos; e, numa segunda fase, foi apresentado o cronograma com a migração dos 

públicos alvo, através das publicações, nas diferentes redes sociais. Este momento de 

apresentação da narrativa teve a duração de 07 minutos, no total. 
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5.2.4. Terceiro momento | Recolha de informação sobre a narrativa  

 

Neste momento, com a duração de 09 minutos, iniciaram-se as perguntas aos 

intervenientes, com o objetivo de compreender a sua perceção sobre a narrativa 

transmedia, anteriormente apresentada, e sem terem acesso ao novo elemento vídeo. 

Em seguida, é possível verificar tanto as perguntas pré-definidas, sobre a narrativa 

transmedia, como as respostas às mesmas, por parte dos diferentes participantes no 

grupo focal. 

 

1. As narrativas transmedia contam uma história através de diversos meios. A 

abordagem dos meios foi corretamente adequada à história que foi desenvolvida? 

 

O participante A referiu que uma narrativa transmedia é algo expansivo porque dá várias 

hipóteses de caminho/escolhas ao utilizador e que a narrativa transmedia apresentada 

faz essa navegação entre várias histórias. Afirmou que a previsão de possíveis 

caminhos - através do cronograma de migração apresentado - traz à proposta de 

narrativa essa possibilidade e potencialidade de expansão, não obrigando as pessoas 

a isso. 

 

 Realçou-se a multiplicidade de caminhos propostos, dando a possibilidade de explorar 

e criar essas diferentes histórias, dentro da grande história. Desta forma, pode-se 

potenciar a afetividade por parte do consumidor. 

 

O participante B explicou que a distribuição pelos meios está de acordo com o perfil das 

personagens, mas existe o risco de o público adotar determinada personagem como a 

preferida, o que pode levá-lo a focar-se só na história dessa personagem e perder o 

espectro global da narrativa transmedia. Em contrapartida afirma que a estratégia de 

relação entre o perfil das personagens e as plataformas funciona, e esses elementos 

convidam a que os utilizadores façam um percurso pelas plataformas. 

   

O participante C, contrapôs, dizendo que a existência de uma relação entre as 

personagens e os momentos em que os mesmos criam conteúdos, em conjunto, gera 

um ponto de contato. Desta forma, o público tem oportunidade para conhecer e 

aprofundar conhecimento de outra personagem, que não a sua favorita. 
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2. Apesar da divisão da história por diversas plataformas, existe uma boa 

compreensão da mesma?  

  

A história global não foi percebida claramente, mas, segundo os intervenientes, não é 

suposto haver essa mesma compreensão - visto os conteúdos audiovisuais não 

estarem produzidos. Foi sim percebido genericamente o contexto de cada personagem 

e onde é que as suas histórias se entrecruzam (que no fundo contam a história na 

totalidade) e a promoção do uso das bicicletas. 

 

Foi referido que existem vários argumentos transmedia claros, dentro da narrativa 

transmedia apresentada. O participante A justificou que não é possível observar os 

detalhes da história porque a maioria dos detalhes de uma narrativa transmedia se 

dispersam, e que a ideia inicial da transmedia é também essa, a falta de controlo e 

expansão da mesma. 

 

Foi ainda sugerido que esta narrativa seja enviada para ambientes externos à Internet. 

Ou seja, gerar a possibilidade de criar condições onde o utilizador possa participar em 

atividades/desafios e trabalhar com o conceito da própria história. Desta forma, o 

utilizador sai do ambiente de receção - utilizador passivo - para ser também um contador 

de histórias - utilizador ativo. 

 

O participante C reforçou a ideia avançada pelo participante A; sublinhando o seu 

interessante e potencial, dentro da história, e afirmando que essa ideia pode contribuir 

para criar uma dimensão de georreferenciação, fomentando uma relação da narrativa 

transmedia com o próprio espaço físico. 

 

3. Haverá momentos em que será solicitada a participação do público na história. 

Nesta narrativa transmedia considera que o papel dos utilizadores é importante? 

   

 Segundo o participante B, essa relação é fundamental para ter um nível de 

desenvolvimento, numa narrativa transmedia. Quer seja uma participação de forma 

indireta – como a escolha dos caminhos na narrativa – ou de forma direta – pela partilha 

de conteúdos por parte dos utilizadores. Foi vincado que uma narrativa transmedia 

trabalhada para existir em vários meios, e se a mesma não oferece um papel ativo ao 

utilizador, esta tem, por consequência, uma maior dificuldade em manter o utilizador 

envolvido na história e, dessa forma, há uma perda de audiência. 
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 O participante C remarcou a dizer que é importante esse papel ativo, nem que seja na 

própria escolha de opções da história, durante a narrativa.  

 

O participante A justificou a sua resposta na pergunta anterior – onde contribui com a 

ideia de passar a narrativa transmedia para um ambiente extremo.  

 

5.2.5. Quarto momento | Recolha de informação sobre o vídeo 

 

Neste momento, fica exposto que, neste projeto, foi desenvolvido um vídeo como 

elemento de pré-produção de uma narrativa transmedia para colmatar possíveis falhas 

de compreensão e dar resposta a uma necessidade de visualização, dentro de uma 

empresa, aquando da apresentação de uma narrativa deste tipo.  

 

De seguida, o vídeo foi reproduzido e, depois da visualização do vídeo, foram realizadas 

duas perguntas aos intervenientes cujo principal objetivo foi obter as suas perspetivas 

sobre o trabalho apresentado e perceber a utilidade do objeto apresentado. Será 

possível, de seguida, conhecer as respostas dos participantes. Este momento de 

recolha de informação sobre o vídeo apresentado teve a duração de 16 minutos. 

 

Sobre o vídeo apresentado: 

 

1. Consegue identificar a história e as diferentes personagens, sem nenhuma 

explicação? 

   

Pelos participantes B e C, foi identificado essencialmente a personagem da mãe e do 

filho mas não as quatro personagens - sim, as quatro plataformas, mas não as 

personagens inseridas no Twitter e no Youtube. O participante C salientou que a 

explicação feita anteriormente, facilitou a visualização das diferentes personagens - 

mesmo no Twitter e no Youtube - mas sem ela seria complicado. Foi então proposto, 

pelos participantes todos, a criação de diferentes estilos gráficos das personagens para 

marcar a passagem entre plataformas ou ter uma introdução anterior de cada 

personagem. Para estes participantes, a história global não foi percebida exatamente, 

mas sim pequenas partes da mesma.  

 

Foi depois salientado, pelo participante B, que o elemento vídeo resulta bem na 

perceção da dinâmica multiplataforma de uma narrativa transmedia, de como um 
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utilizador pode fluir entre plataformas, de onde se encontra presente o incentivo à sua 

participação e como e onde se insere a promoção da empresa.  

 

O participante C afirmou, também, que para o objetivo para o vídeo (promover uma 

estratégia transmedia para uma empresa e mostrar como se consegue navegar, através 

da dinâmica do utilizador) a história detalhada não precisa necessariamente de estar 

presente. É preciso, sim, perceber que há personagens e onde estas se interligam. Se 

a empresa tiver interesse na estratégia, poderá ser construída posteriormente, então, 

uma história integral. Do ponto de vista empresarial é interessante e o cliente consegue 

perceber como pode organizar algo utilizando conteúdos nos diferentes meios. 

 

Para o participante A, está altamente visível o plot e conceito da história mas não o 

desdobramento de toda a narrativa transmedia. Apresenta, como justificação, ser uma 

animação curta – perdendo-se assim a questão da cor e da realidade – mas que 

também não é necessário (a apresentação de toda a história), quando pensado no 

comportamento de uma narrativa transmedia. Justifica que numa narrativa transmedia, 

só por si, existe a perda de controlo. E, a partir do momento que se publica, deixa-se a 

ideia nas mãos do utilizador. Desta forma, afirma que não é necessário identificar a 

história de uma narrativa transmedia mas sim o plot. E neste caso, o plot está claro na 

proposta. 

 

Acrescenta que, tratando-se de um projeto promocional, essa perda de controlo da 

narrativa pode ser perigosa, por haver a possibilidade de gerar má publicidade (criada 

pelos próprios utilizadores).  A que uma forma de colmatar esta limitação é ter o cuidado 

de monitorar as ações dos utilizadores e pensar nos possíveis desdobramentos 

negativos da marca, na hora de planear um projeto de narrativa transmedia, em contexto 

empresarial. Essa monitorização serve para que não se perca o controlo da narrativa 

transmedia e lançar um novo conteúdo, caso o caminho da narrativa não seja o que o 

cliente quer. Isso utiliza-se não só no caso de uma marca, mas também em narrativas 

transmedia de ficção. 

 

2. É apresentado um vídeo como elemento de pré-produção. Qual é a utilidade 

deste objeto para a fase de pré-produção do projeto transmedia? 

   

O participante A verificou utilidade deste elemento vídeo para duas situações: 

primeiramente para a equipa de produção se orientar no caminho entre plataformas 

“porque ficou claro e é uma ferramenta interessante”; em segundo lugar, no sentido de 
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apresentar o projeto a um cliente. Explica que um cliente não tem a perceção do que é 

um projeto transmedia (não tem essa curiosidade) e o vídeo mostra o que lhe interessa 

- que o público alvo anda em diversas plataformas e a marca irá aparecer em todas 

elas.  

 

O participante C remata dizendo que: “Essencialmente comunica o potencial da ideia a 

um possível cliente”. 

 

5.2.6. Quinto momento | Conclusões do Grupo Focal 

 

Neste momento, com a duração de 05 minutos, foram resumidos todos os pontos da 

discussão, para uma melhor compreensão do que foi anteriormente discutido. Os 

principais pontos analisados foram os seguintes:  

 

1. Contextualizar os personagens no vídeo. Começar essa história transmedia 

com os personagens a apresentar-se, cada um na sua plataforma, para que, 

desta forma, se posicionem inicialmente e haver um seguimento das mesmas, 

com outra atenção. Neste ponto, cada personagem deve apresentar diferentes 

estilos gráficos, para marcar a passagem entre personagens/plataformas. 

 

2. O objeto apresentado é uma ótima ferramenta para mostrar num briefing 

interno, de uma empresa. 

 

3. Para quando apresentado a um cliente: substituir o guião com uma sinopse 

breve, apresentar as personagens contextualizadas no meio e apresentar o 

vídeo final (com as diferentes personagens distinguidas com vários estilos 

gráficos). 

 

Por fim, houve um agradecimento aos participantes da pesquisa. 
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5.3. Sistematização 

 

Antes de continuar, é necessário realizar um levantamento das conclusões do grupo 

focal, com o objetivo de verificar se a realização do mesmo alcançou as expectativas 

delineadas anteriormente.  

 

Previamente à realização do grupo focal, foram definidos dois objetivos principais: o 

primeiro seria a verificação do nível de captação de informação, de uma narrativa 

transmedia, antes e depois do contacto com o novo elemento (em formato vídeo); o 

segundo objetivo debruçava-se na confirmação de que as características escolhidas e 

apresentadas, dentro do novo elemento, seriam as melhores opções (e caso houvesse 

pontos a melhorar, quais). 

 

Para verificar o primeiro objetivo definido, optou-se por apresentar, previamente, a 

narrativa transmedia desenvolvida - que incluía a apresentação das personagens 

criadas, os meios escolhidos, para integrar as personagens, e a sinopse da narrativa. 

Posteriormente à inclusão da narrativa transmedia e anteriormente à apresentação do 

novo elemento desenvolvido, retirou-se, desse momento, duas conclusões: os meios 

escolhidos estão distribuídos de forma correta com as personagens e, como esperado, 

o entendimento da história, por parte dos intervenientes, não foi percebida claramente 

(um dos intervenientes justificou essa falta de entendimento pela ausência de suporte 

audiovisual).  

 

Após a exibição do novo elemento criado, foi concluído que o elemento vídeo resulta 

para a visualização do processo dinâmico e de como um utilizador se pode movimentar 

através das multiplataformas. Confirmou-se a perceção das quatro plataformas mas não 

das quatro personagens e, o mesmo aconteceu, devido à utilização do mesmo estilo 

gráfico ao longo de todo o vídeo desenvolvido. A história foi percebida, mas devido a 

ter uma duração curta, foram captadas pequenas partes da história e não a sua 

totalidade. Por fim, foi concluído que é um bom elemento para colmatar não só uma 

(como se esperava) mas duas falhas de compreensão: a primeira foca-se na orientação 

da equipa de produção e a segunda na explicação do conceito de narrativa transmedia 

a um cliente que procura uma publicidade. 
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Posto isto, as expectativas quanto aos pontos de discussão, desenvolvidos no grupo 

focal, foram alcançadas, porque era expectável haver uma maior compreensão da 

narrativa transmedia posteriormente à reprodução do novo elemento. Com o novo 

elemento vídeo, será possível: 

 

● Visualizar onde as personagens se podem incluir, na narrativa transmedia;  

● Visualizar o possível aproveitamento dos diferentes medias/plataformas; 

● Orientação da equipa de produção; 

● Dar a conhecer o conceito, narrativa transmedia, a nível empresarial. Mostrado 

a um cliente que procura as características que uma narrativa transmedia 

oferece.  

 

As indicações, para possível alteração, que resultaram do grupo focal: 

 

• Definir diferentes estilos gráficos para diferentes personagens, no decorrer do 

elemento vídeo; 
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6. Conclusões 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rita Rovira Martins | Mestrado em Comunicação Multimédia | Universidade de Aveiro 

71 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este projeto começou por ser produzido para contexto empresarial e resultou daí a criação e 

desenvolvimento de uma narrativa transmedia (onde foram concebidas personagens com o 

objetivo de as aproximar da realidade do utilizador atual, foram escolhidas plataformas, em 

redes sociais, para integrar essas mesmas personagens, e desenvolvida uma narrativa 

transmedia com alusão ao produto da empresa considerada). Em consequência de 

circunstâncias adversas ao projeto, a narrativa transmedia, anteriormente desenvolvida, não 

passou à fase de produção e publicação, mas criou espaço para o desenvolvimento de um 

novo elemento, para se integrar na fase de pré-produção. Este novo elemento surgiu em 

consequência de uma falta de compreensão que se manifesta em relação à narrativa 

transmedia, na fase de pré-produção, devido à complexidade da mesma, e onde o novo 

elemento (em formato vídeo) tem por objetivo colmatar essa falta de entendimento.  

 

É igualmente importante salientar que, neste processo, foi também desenvolvido um mapa de 

migração do público alvo (possível visualizar no subcapítulo 4.4) para suportar a construção do 

novo elemento vídeo. Este novo suporte ajudou a visualizar as possíveis deslocações do 

público-alvo e a informação redundante, ao longo da narrativa transmedia. Desta forma, houve 

a possibilidade de retirar esta informação a mais. 

 

 

Posto isto, a principal consequência deste projeto foi a construção de uma narrativa transmedia 

e o desenvolvimento (incluído o mapa da migração) e a avaliação (através de um grupo focal) 
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de um elemento novo, em formato vídeo, para o processo de pré-produção de uma narrativa 

transmedia. E, onde inicialmente prevíamos que este elemento resultaria, só e exclusivamente, 

para orientação da equipa de pré-produção, na produção de um produto de narrativa 

transmedia; veio a revelar-se, posteriormente ao grupo focal, que este novo elemento tem 

outros aproveitamentos dentro da área.  

 

Com a execução do grupo focal, chegou-se à conclusão que, para além de poder guiar uma 

equipa de produção e colmatar uma falta de visualização de uma narrativa transmedia; é 

igualmente benéfico para ser integrado em contexto empresarial, fornecendo um primeiro 

contato com o cliente, que procura as características de uma narrativa transmedia como 

estratégia publicitária. Outra confirmação retirada do grupo focal é a possibilidade de 

visualização da narrativa transmedia - de como cada personagem é integrada e de como é feito 

o aproveitamento dos diferentes meios/plataformas. 

 

Em suma, em resposta à pergunta de investigação “Como se desenvolve, e quais as 

características, um elemento vídeo para o processo de pré-produção de uma narrativa 

transmedia?” temos, do ponto de vista de desenvolvimento, a criação da narrativa transmedia 

(com as suas personagens, a escolha dos media, etc) e a criação do mapa de migração (para 

a orientação da elaboração do vídeo). Sobre as características do elemento vídeo, temos a 

possibilidade de visualização da participação das personagens, nas diferentes redes sociais e 

a orientação para uma equipa de produção e a partilha do conceito, em contexto empresarial.  

 

Assim, a continuação deste projeto será benéfica para a área e, por esse motivo, poderá ser 

desenvolvido à posteriori, em contexto académico. Para a total veracidade do mesmo, é 

necessário testar este novo elemento, num ambiente não controlado. Ou seja, dentro da fase 

de pré-produção, durante a criação de um projeto de narrativa transmedia e/ou na 

apresentação, do conceito de uma narrativa transmedia a um cliente final (com o objetivo de 

ser desenvolvido dentro da empresa como projeto de publicidade).  
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Apêndice c) - PARTICIPAÇÃO NO GRUPO FOCAL SOBRE O USO DO VÍDEO NA 

PRÉ-PRODUÇÃO DE UMA NARRATIVA TRANSMEDIA 

 

CONSENTIMENTO INFORMADO 

 

Desde já, agradecemos ter aceite participar neste estudo.  

Este documento descreve os objetivos da recolha de informação no contexto de uma 
dissertação, cujo tema é “Qual a utilidade do vídeo na pré-produção de uma narrativa 
transmedia?”, na Universidade de Aveiro, sob orientação do Professor João Batista e co-
orientação do Professor Luís Pedro. Este documento esclarece também acerca do seu 
envolvimento e direitos como participante. 

. 

1. Finalidade do estudo: Analisar um novo método de pré-produção, no contexto de uma 
narrativa transmedia. Este novo método tem como objetivo a substituição e/ou 
complementaridade de um documento intitulado por bíblia transmedia, anteriormente 
apresentado por (Scolari, 2009). 
 

2. Método de recolha de dados: a informação para este estudo é recolhida através de um 
grupo focal presencial. O objetivo é perceber se a solução apresentada pode melhorar 
no processo de pré-produção, num projeto de narrativa transmedia, a fim de ser possível 
a substituição do método utilizado atualmente - bíblia transmedia. A partir do 
consentimento dos participantes, usaremos um gravador de vídeo e voz para registrar a 
conversa de modo a proporcionar uma análise mais fidedigna do seu conteúdo. 

 
3. Confidencialidade e uso da informação: A informação recolhida será tratada unicamente 

para fins científicos. A divulgação será realizada em apresentações ou publicações 
científicas. Os registos do grupo focal serão mantidos em total confidencialidade. Apenas 
os investigadores envolvidos na investigação, e obrigados a sigilo profissional, terão 
acesso aos registos de áudio e vídeo. Se desejar, poderá receber uma cópia da 
transcrição do grupo focal, para que tenha a oportunidade de sugerir correções ou 
alterações. 

 

 
4. Participação voluntária: A sua participação é completamente voluntária e a decisão de 

não participar não lhe trará qualquer prejuízo. Poderá desistir a qualquer momento e, se 
preferir, a informação que tenha sido recolhida será imediatamente destruída. 
 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO 

 
Declaro que: 
i) Recebi uma cópia deste documento. 
ii) Li e compreendi a informação que consta neste documento e que fui devidamente 
informado(a) e esclarecido(a) acerca dos objetivos e das condições de participação neste 
estudo. 
iii) Tive oportunidade de realizar perguntas e de ser esclarecido(a) acerca de outros aspetos. 
iv) E que, como tal, aceito participar voluntariamente neste estudo nas opções abaixo 
assinaladas: 



Rita Rovira Martins | Mestrado em Comunicação Multimédia | Universidade de Aveiro 

97 
 

 Permitindo a gravação de áudio e vídeo do grupo focal 

 Não permitindo a gravação de áudio e vídeo do grupo focal 
  
 

Data: _____/_____/________ 

 

O/a participante: 

____________________________________________________________________ 

 

Pela investigadora: 

__________________________________________________________________ 

 

Gostaria de ter acesso a transcrição do grupo focal, para sugerir correções/alterações? 

Sim  

 Não 

 

Agradecemos a sua participação. 
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