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resumo 
 
 

As narrativas de base imagética publicadas no Instagram têm 
grande potencial de envolvimento, principalmente quando há uma 
produção audiovisual de qualidade. Uma vez combinada à uma 
estratégia transmediática, é possível oferecer uma experiência 
ainda mais robusta para o utilizador, sobretudo no âmbito do 
turismo. A partir disso, o presente estudo observou como as 
pessoas interagem com os conteúdos imagéticos no Instagram e 
de quais maneiras o uso combinado de diferentes canais 
conseguiu proporcionar uma experiência completa e imersiva para 
o utilizador, tanto no mundo digital quanto no físico. Foi criada uma 
campanha transmediática, baseada no Instagram, voltada ao 
público feminino para promover a cidade do Porto. Depois da 
análise das principais métricas e das opiniões de seguidores do 
projeto foi possível constatar que as ações foram efetivas na 
promoção de rotas e pontos turísticos. 
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Abstract 
 

The imagery-based narratives published on Instagram have great 
potential for engagement, especially when it comprises a high-
quality audiovisual production.  When combined with a transmedia 
strategy, it is possible to offer a more complete user experience, 
especially in tourism-oriented campaigns.  From this perspective, 
the present study analyzed how people interact with the imagery 
content on Instagram and how the combined use of different 
channels has been able to provide a complete and immersive user 
experience in both the digital and physical worlds.  A transmedia 
campaign based on Instagram was created, aimed at women to 
promote the city of Porto.  After analyzing the main metrics and the 
opinions of followers of the project, it was found that the actions 
were effective in promoting routes and touristic attractions. 
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INTRODUÇÃO 

A imagem tem ocupado uma posição cada vez mais central nas estratégias 

comunicacionais. Isso porque, ao se deparar com uma fotografia, o cérebro 
humano faz diferentes conexões e é intensamente estimulado pelos componentes 
que ali estão (cores, construções históricas, lembranças, elementos da natureza e 
pessoas, entre outros). Ou seja, a resposta costuma ser imediata e mais impactante 
do que o uso de palavras (Jiménez, 2013). Por isso, a narrativa imagética ganha 
força a todo o momento – e em diferentes tipos de media.  

No contexto histórico, verifica-se que esse recurso sempre foi utilizado para 
registar algo, em diversas situações da vida cotidiana. Tudo começou com as 
pinturas, depois passou pela fotografia e avançou para as produções de cinema e 
de televisão. Assim, a imagem ganhou ainda mais força, sobretudo, quando 
combinada a outros recursos, como o áudio.  

Com o surgimento da internet, em 1969 (porém popularizada apenas na 
década de 1990), o conteúdo imagético multiplicou-se por diferentes canais, 
dispositivos e formatos. Ou seja, ficou ainda mais forte e presente na vida das 
pessoas. Esse ambiente digital deu espaço à criação de novas formas de contar 
histórias e de envolver o público. Isso, ao contrário do que se previa anteriormente, 
sem acabar com os media já existentes. Tais veículos e plataformas inspiraram os 
novos, que, com o tempo, desenvolveram suas caraterísticas próprias. Esse 
fenómeno recebeu o nome de Cultura da Convergência (Jenkins, 2008) e 
possibilitou, no âmbito das narrativas, adicionar elementos ao conjunto. Dessa 

forma, um media passou a complementar ao outro (e não a anular a sua história). 
No entanto, apesar de nenhuma plataforma ter substituído a outra, é possível 

notar uma mudança significativa no contexto das narrativas. A partir do momento 
em que a hegemonia dos mass media1 começou a ser quebrada pelos canais 
digitais, encabeçados pelas redes sociais, o público foi convidado a sair de trás das 
“cortinas” para ser o participante central. A autonomia ficou, então, nas mãos de 
quem consome a narrativa. Ou seja, a partir de um guião pré-definido, é o 

 
1 Veículos de comunicação em massa, como televisão, rádio e jornais, que são planeados para 
atingir o grande público. 
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espectador quem escolhe os seus caminhos ao longo dela (Scolari, 2009). O 
storytelling2, por sua vez, passou a ser composto por histórias contadas de maneira 
linear ou não. No segundo caso, como mencionamos há pouco, o autor é o 

responsável por estabelecer um fio condutor, porém dá total autonomia para o 
público fazer as suas próprias escolhas. Em poucas palavras: o espectador é a 
parte ativa da história. Ou seja, contribui com decisões, produção de conteúdo 
complementar e, sobretudo, com suas opiniões.  

Conceder essa liberdade para o público, no entanto, esbarra em uma 
questão: como garantir que ele se envolva com a história a ponto de querer transitar 
pelos seus capítulos, sem ir embora no meio do caminho? As narrativas transmedia 
atendem a esse tipo de demanda. Trata-se de um formato hipertextual e interativo, 
que permite ao espectador colocar toda a sua liberdade e criatividade durante a 
experiência de consumo do conteúdo (ECO, 2003). Para isso, o autor dispõe a 
história em múltiplas plataformas e formatos. Cada uma, por sua vez, tem uma 
linguagem bastante específica, bem como um papel definido dentro de um contexto 
geral (não se trata de apenas replicar o conteúdo em diferentes canais). Aqui, cabe 
ao responsável pela estrutura fazer o espectador passear por todas elas para 
compreender a história e, assim, vivenciar uma experiência completa. 

No âmbito do turismo, assunto central do presente estudo, apostar nesse 
tipo de estratégia é algo recorrente para envolver o público, como podemos verificar 
nos exemplos mencionados ao longo do trabalho. Empresas e instituições (públicas 
e privadas) encontraram na estratégia transmedia uma maneira de oferecer não 

apenas um conteúdo aos viajantes, mas uma experiência completa a partir do 
material divulgado tanto no ambiente digital quanto no físico. E, nesse contexto, o 
Instagram, sobretudo por ser uma rede social essencialmente imagética, aparece 
como peça central nas estratégias de comunicação e campanhas de marketing.  
Manovich (2017) o define como um espaço de reorganização de uma sociedade 
que passou a se apoiar nas imagens para estabelecer e resgatar relações. A 
presente investigação pretendeu realizar uma narrativa transmediática para 

 
2 Denominação em inglês da palavra narrativa. 
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compreender o comportamento do público na rede e a capacidade de estímulo ao 
turismo. 

 

Finalidades e objetivos 

A presente investigação é desenvolvida a partir de um problema central, 
elaborada em torno da utilização de novos ambientes e narrativas mediáticas. O 
objetivo é avaliar como uma estratégia transmedia, com foco no Instagram 
(escolhido por ser uma rede social essencialmente imagética), pode contribuir para 
disseminar um destino turístico junto a um público especificado na estratégia. O 
problema está conectado aos objetivos da investigação, pois os mesmos são 
elaborados para solucionar a problemática.  

A realização da investigação é orientada a partir de objetivos a serem 
realizados. Estes são apresentados em “objetivos gerais”, que oferecem uma visão 
ampla dos compromissos, e os “objetivos específicos”, responsáveis por detalhar e 
complementar os “objetivos gerais”.  

 
Objetivos gerais 

O presente estudo tem como objetivo verificar se as narrativas transmedia 
contribuem significativamente para incentivar e promover o turismo de uma cidade 
específica de Portugal. Além disso, deseja-se perceber como a estratégia centrada 
na imagem é percebida pelos seus públicos ao nível da melhoria da percepção 
sobre o destino turístico visado. 

 
Objetivos específicos 

- Compreender a relevância da imagem face a outros formatos narrativos 
dentro de uma estratégia transmedia. 

- Detectar exemplos de compartilhamento de informações sobre turismo a 
partir de imagens e narrativas transmedia já divulgadas no Instagram para que 



  

 18 

sirvam de inspiração para a construção de uma narrativa essencialmente 
imagética. 

- Sistematizar um modelo de construção narrativa imagética e transmedia a 

partir da experimentação desenvolvida.  

Questão de investigação 

A presente dissertação irá analisar uma estratégia transmedia, com foco no 
Instagram, na disseminação de uma localidade turística de Portugal. A partir desses 
parâmetros, pergunta-se e propõe-se a responder: poderá uma narrativa 
transmedia centrada no uso da imagem contribuir de forma significativa para 
estimular o interesse em visitar um destino específico de Portugal? 

 

Estrutura do documento 
 

O documento encontra-se estruturado em sete capítulos centrais: introdução, 
enquadramento teórico, que engloba três capítulos (da narrativa linear ao 
transmedia, imagem em rede e promoção turística em rede), metodologia de 
investigação, desenvolvimento da campanha, análise dos resultados e conclusão. 
Todos esses blocos aqui mencionados contam com subcapítulos, essenciais para 
estabelecer uma sequência lógica para a descrição de todas as fases do trabalho. 

A introdução tem por objetivo apresentar o cenário, justificar o desenvolvimento 
do trabalho e, na sequência, mostrar quais são os objetivos gerais, os específicos 
e a pergunta de investigação. A seguir, o enquadramento teórico foi dividido em 
três capítulos que observam a evolução das narrativas, seus componentes e a 

relação com o contexto turístico. 
O capítulo 1 traz todos os tipos de narrativa existentes e a sua evolução 

histórica. Trata-se de uma base interessante para detectar quais são os suportes 
escolhidos para cada tipologia, o que é uma narrativa essencialmente imagética e 
como aconteceu a evolução dos métodos lineares até chegar ao modelo 
transmedia. Para compreender melhor o uso da imagem em rede, o capítulo 2 foi 
inteiramente dedicado ao tema, com detalhes de como as fotografias circulam 
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nessas plataformas e quais são os espaços de partilha online. O terceiro capítulo, 
por sua vez, foi dedicado a mostrar como acontece a promoção turística em rede. 
Seus subcapítulos apresentam os temas: o online enquanto espaço de promoção 

turística, o comportamento dos turistas no uso de plataformas online e o poder da 
imagem quando na divulgação de destinos. Ainda no capítulo são apresentados 
três casos de narrativas transmedia de base imagética no contexto do turismo. 

Na sequência, o capítulo 4 apresenta a metodologia utilizada para o presente 
trabalho. Já o 5 descreve como foi o desenvolvimento da campanha, desde a etapa 
de planeamento até a divulgação dos conteúdos nas plataformas escolhidas para 
a estratégia. Os resultados são avaliados no capítulo 6, que traz a análise das 
principais métricas. Além disso, a seção mostra os dados recolhidos por meio de 
um questionário enviado a 40 participantes e também as impressões obtidas por 
meio de um grupo focal, composto por cinco pessoas. Para finalizar, no capítulo 7 
há as conclusões relativas ao trabalho e a resposta à pergunta de investigação. 
Integram o capítulo também dois blocos importantes, que são as limitações do 
estudo e as perspectivas para o futuro. 
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Capítulo 1. Da narrativa linear ao transmedia 

 
Os seres humanos têm a necessidade de se comunicar. Seja por palavras, 

gestos, sons ou pelo pensamento, é algo que faz parte da essência das pessoas. 
Trata-se de um movimento multilateral. Isso porque o ato de se comunicar está 
diretamente relacionado à troca, uma vez que envolve ações inerentes à esfera 
coletiva, como ouvir, repassar conhecimento, conversar e compartilhar vivências. 
Portanto, narrar histórias é uma experiência humana que faz parte da organização 
social como um todo (Chiavenato, 2012). É uma forma de transmitir conteúdo, fazer 
as pessoas conhecerem a própria realidade e estimular a formulação de ideias e 
ideais (Benjamin, 2006). Mais que Homo Sapiens, Scolari (2013) classifica o ser 
humano como “Homo Fabulator”, que remete à capacidade de criar fábulas. 

Os pontos de vista mencionados acima permitem constatar que a sociedade 
está imersa em narrativas, com diferentes estilos e propósitos. Nesse contexto, a 

vida pode ser comparada a um mar repleto de histórias e contos, que são vistos, 
lidos ou escutados. O ser humano, por sua vez, habita e contribui naturalmente 
para “alimentar” esse ambiente tão diverso (Berger, 1997).  

Portanto, o objetivo deste capítulo é apresentar as possibilidades que envolvem 
a construção de uma narrativa e como tais recursos evoluíram com o passar dos 
anos. Trata-se de um passeio pela história, que começa com as pinturas rupestres 
e avança para o ambiente digital. Porém, antes é preciso compreender o significado 
do conceito e como ele está presente no cotidiano (tema retratado a seguir). 

 
1.1. Conceito de narrativa 

A linha de pensamento de Berger é uma boa base para diferenciar “histórias” 
de “narrativas”, o que é fundamental para a compreensão da temática abordada ao 
longo da pesquisa. Enquanto a primeira se limita a expor fatos associados à uma 
determinada ordem cronológica, a segunda preocupa-se com o contexto. Ou seja, 
o meio em que ela acontece e a maneira como os seus componentes serão 
organizados para a exibição ao público. Assim, pode-se dizer que a narrativa é 
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viabilização da história. Os acontecimentos são narrados em cadência, sempre 
com a preocupação de despertar sentidos e emoções (Núñez, 2009). 

Para uma simples conversa, por exemplo, ganhar status de storytelling é preciso 

haver três elementos essenciais em sua construção: personagens participantes, o 
contexto em si e um enredo que evolui a partir de passagens de tempo (Brockmeier 
& Harré, 2003). Dessa maneira, constitui-se uma estrutura linguística e psicológica 
transmitida por meio de técnicas sócio-comunicativas e também pelas habilidades 
linguísticas de cada indivíduo (McH. & Bruner, 1987).  

O resultado é um relato, que pode ser ficcional ou real, materializado com o 
suporte de diferentes elementos, como fala, imagem e som.  

 

1.2. Suportes para as narrativas 

Uma narrativa é composta por elementos distintos (alguns dos principais serão 
mencionados ao longo deste tópico). Cabe ao emissor escolher as “peças” que 
serão utilizadas para conceber a história e apresentá-la da maneira mais adequada 
para o tipo de perfil que deseja impactar (o seu receptor). Também é papel de quem 
narra optar pelos canais que a viabilizarão e em quais momentos as informações 
serão passadas aos receptores (Pellegrini, 2003). 

Como seu próprio nome indica, a narrativa textual tem as palavras como fios 

condutores. Tal tipologia pode ser classificada como uma história (ficcional ou não) 
ou um relato de experiências pessoais. A sua estrutura possui componentes, como 
introdução (tempo e local), personagens e seus respectivos objetivos, uma 
situação-problema e um desfecho (Spinillo & Almeida, 2014). Os acontecimentos 
são organizados a partir de uma evolução cronológica definida (sequência 
temporal), característica que permite a compreensão do leitor. Aqui, o desafio é 
interligar todos os componentes para garantir uma história que faça sentido. 

Outro suporte expressivo para a viabilização de uma história é o áudio. Na era 
da Internet, esse formato assumiu maior destaque com a disseminação dos 
podcasts associados, num primeiro momento, às emissoras de rádio. Nesse 
modelo, as histórias são contadas a partir de elementos sonoros, sem qualquer tipo 
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de interferência visual. Em todos os casos, no entanto, as narrativas sonoras não 
se limitam aos sons produzidos pelo emissor. Tal material é combinado à 
capacidade de imaginação do receptor. Assim, cria-se uma paisagem sonora, 

capaz de transcender o meio. Por isso, além da voz, é importante empregar 
elementos complementares à narrativa, como músicas, efeitos especiais e até 
mesmo o silêncio (Balsebre, 1994). 

Mais uma possibilidade de narrar uma história é com jogos. Transporta-se, 
assim, elementos de design característicos dos games para contextos diferentes, 
como websites, redes sociais e ambientes físicos, entre outros. Usa-se, então, 
esses canais para apresentar os personagens, organizar fatos e direcionar as 
informações ao espectador. Sendo assim, a sistemática de gamification acontece 
em um ambiente que estimula a resolução de problemas e, consequentemente, o 
envolvimento do público. O objetivo é convidar o utilizador a fazer parte da narrativa 
por meio de desafios e metas que lhe darão algum tipo de recompensa no final. Tal 
estratégia estimula a imersão do sujeito, além de despertar emoções e aptidões. 
Com base nos estudos realizados por (Domínguez et al., 2013), Busarello (2016) 
afirma que os jogos são capazes de promover contextos lúdicos e ficcionais em 
forma de narrativas compostas por imagens e sons. Ou seja, trata-se de um 
storytelling que favorece a geração de conhecimento.  

As imagens também são importantes suportes expressivos para a construção 
das narrativas. Por isso, e pelo presente trabalho ter como foco o conteúdo 
imagético, o tópico a seguir foi dedicado ao tema.  

 

1.3. Narrativa imagética 

O papel da narrativa imagética é transmitir uma mensagem por meio de 
imagens. Uma fotografia, por exemplo, é composta por símbolos e expressões 
formais decodificados pelo cérebro (Silva & Neto, 2014). Essa compreensão 
envolve componentes sensoriais, intelectuais, neurológicas, culturais, emocionais 
e econômicas (Kehrwald, 2000). Ou seja, diversas partes do cérebro são acionadas 
quando alguém se depara com uma foto ou com um vídeo. Isso contribui para o 
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resgate de memórias afetivas, referências, vivências, desejos e anseios, entre 
outros aspetos intrínsecos à vida humana. 

Tais contributos na área da pesquisa imagética confirmam que, ao olhar para 

uma imagem, cada espectador fará uma interpretação pessoal da cena 
apresentada (Flusser, 2007). Trata-se de um processo que ativa as áreas do 
cérebro ligadas à imaginação. Ou seja, a interpretação do conteúdo imagético não 
se limita à reprodução das imagens, mas pode ser considerada um produto da 
consciência humana (Kearney, 1998). Por isso, esse tipo de narrativa costuma ser 
construído e moldado pela própria audiência.  

Inclusive, exatamente devido a esse fator, usar imagens para contar histórias é 
recorrente no universo educacional, sobretudo na fase da alfabetização. Além de 
despertar a atenção das crianças, fotografias e ilustrações contribuem para o seu 
desenvolvimento cognitivo. Ou seja, aperfeiçoam a forma como as pessoas 
recebem e processam as informações. Jiménez (1997) classificou esse tipo de 
conteúdo como uma variável facilitadora e agradável, capaz de auxiliar o 
espectador a entender e a interpretar o argumento contido na narrativa. A imagem, 
então, assume um papel essencial no processo de ensino-aprendizagem. Aliás, 
explorar toda a sua potencialidade em sala de aula ajuda a preparar os alunos para 
algo posterior: a interpretação das imagens que fazem parte do mundo que os 
rodeia, em todas as fases da vida (Brázia, 2014). 

Um storytelling imagético, no entanto, não está restrito às imagens. Palavras 
podem ser incorporadas à narrativa para facilitar e guiar o entendimento da 

audiência. No entanto, o fio condutor está na linguagem composta por vídeos ou 
imagens estáticas. Nesse caso, as letras são classificadas como complementos.  

 

1.4. Narrativa audiovisual  

Nas narrativas audiovisuais há todo um conjunto de materiais utilizados para 
contar as histórias. Ou seja, pode compreender imagens, palavras, menções 
escritas, ruído e música, elementos que aumentam os níveis de complexidade das 
mesmas (Aumont, 2005). Nesse contexto, é fundamental utilizar recursos capazes 
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de reter a atenção do público. Afinal, com base na teoria de Gombrich (2008), 
Aumont, (2005) defende que o papel do espectador é extremamente ativo, pois ele 
utiliza vivências e experiências como ferramentas para atingir a compreensão das 

cenas. Ou seja, torna-se o responsável por construir e oferecer sentido à imagem. 
No entanto, não se pode esquecer que a condução da narrativa é sempre de 
responsabilidade do emissor, uma vez que o mesmo possui uma intenção quando 
propõe a sequência narrativa.  

No audiovisual, o storytelling se dá por sons e imagens articuladas – com o 
intuito de criar um percurso interligado. Sua estrutura é composta por cinco pilares: 
narrador, que conduz a história em primeira ou terceira pessoa, personagens, 
tempo, espaço e os acontecimentos (Genette, 1983). O fato de ser visual permite 
o uso de linguagens e signos verbais e não verbais. Ou seja, é possível interpretar 
a narrativa a partir de um elemento não-textual – ou da combinação deles.  

Sob a ótica de Ferrés (1994), um dos principais benefícios da narrativa 
audiovisual é a capacidade que as imagens têm de simulação. Sendo assim, elas 
podem melhorar a realidade e, consequentemente, propor sensações mais 
satisfatórias do que as vividas pelos seus espectadores. Tal característica confere 
às histórias um alto valor emocional, sobretudo por possibilitar a realização de uma 
viagem pelo tempo e pelo espaço. Assim, o receptor é convidado a passear por 
locais, cenários ou se aproximar de pessoas das quais ele sempre desejou. A 
imagem, portanto, é mais eficaz para despertar emoções e afetos (Ferrés, 1994). 

São exemplos de narrativas audiovisuais novelas, filmes, séries e vídeos em 

geral. Além de incluir imagens e sons, as produções podem conter infográficos, 
esquemas gráficos e animações, entre outros componentes compreendidos pelo 
olhar. Diferentemente dos textos, que dão a impressão de que a história já 
aconteceu, tais elementos levam o espectador a acreditar que tudo está ocorrendo 
bem em frente aos seus olhos. Sendo assim, o audiovisual pode ser classificado 
como “uma ação que é apresentada no agora” (Rivera Betancur, Jerónimo León & 
Correa Herrera, Ernesto, 2006).  
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1.5. Contexto histórico: do off para o online  

A espécie humana se diferencia por ser orientada pelos “outros” e não apenas 
pelo “eu” (Lonergan, 2001). Ou seja, a comunicação é necessária desde o primeiro 

dia de vida para a convivência em sociedade. Tudo o que está ligado à vida humana 
depende da linguagem (Morris, 1938). Por consequência, as narrativas, tanto 
audiovisuais como escritas, estão enraizadas nesse contexto comunicacional.  

Uma breve análise do passado mostra que, mesmo com um cérebro rudimentar, 
o homem pré-histórico não deixou a sua história passar em branco. Optou por 
relatá-la e reproduzi-la para a sociedade por meio das pinturas rupestres. Tal 
manifestação é uma maneira de expressar a fala com o uso de símbolos e, assim, 
permitir a materialização de pensamentos, experiências e a transmissão de 
conhecimento ao longo das gerações (Hart-Davis, 2009). Tinha-se ali uma estrutura 
que, segundo Jiménez (2013), é a base de qualquer história. Todas as suas partes 
estavam interligadas por um fio condutor, formando assim uma sequência. 

A pintura também pode ser classificada como uma narrativa. Inclusive, foi uma 
técnica bastante utilizada para retratar acontecimentos passados. A fotografia, no 
entanto, surgiu para revolucionar as artes visuais. Porém, não foi um processo 
imediato, uma vez que as câmeras passaram por diversas transformações. Suas 
primeiras versões, datadas do século 16, foram batizadas de obscuras e eram 
bastante usadas por pintores da época, como Leonardo da Vinci.  No entanto, as 
imagens captadas não resistiam ao tempo e eram apagadas naturalmente. 
Componentes químicos foram adicionados até que a fotografia analógica se 
estabeleceu, em meados do século 19, o que contribuiu para a produção narrativa 

em geral (W. Benjamin, 1972).  
Inclusive, as primeiras histórias produzidas para o cinema eram compostas 

apenas por imagens. Uma máquina chamada de cinematógrafo, criada em 1895 
pelos engenheiros franceses Auguste Marie Louis e Nicolas Lumière3, projetava 

 
3 Os Irmãos Lumière ficaram conhecidos por terem feito a primeira exibição pública de um filme, 
em Paris, França. No entanto, a produção, chamada de La Sortie l’Usine Lumière à Lyon, não 
tinha sons.  
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fotografias em série em uma superfície branca, sequência que dava a impressão 
de movimento.  

 

 
Figura 1 - Representação de uma câmera obscura. Fonte: https://www.asa-tucson.org. 

 
Aos poucos, os altifalantes foram incorporados às salas de cinema e a narrativa 

ganhou mais um componente: o áudio. A primeira longa-metragem exibida ao 
público com banda sonora e ruídos (sem diálogos) foi Don Juan, em 1926, dirigida 
pelo norte-americano Alan Crosland. A fala foi incluída nas produções 
cinematográficas um ano mais tarde, em 1927. O filme que estreou o uso de 
diálogos foi O Cantor de Jazz, do mesmo diretor. 

Tal advento abriu as portas para uma infinidade de produções mass media4, 
que ganharam novas versões e incorporaram tecnologias diferentes. As narrativas 
criadas para o universo televisivo são bons exemplos dessa evolução. Programas 
de auditório, telejornais, seriados, novelas e musicais, entre outros, reforçaram as 
criações no âmbito das narrativas audiovisuais. Assim como no cinema e na rádio, 
o conteúdo das mensagens era planeado para um denominador comum: as 
massas (Castells, 2000).  

 
4 Mass media são produções voltadas para a massa. As narrativas são entregues para o público, 
que não interage com a história. 
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Outra característica das produções de TV é o storytelling seriado, ou seja, 
dividido em capítulos. O objetivo é gerar curiosidade e “fidelizar” o telespectador. 
De acordo com Moreira (2007), tal aspecto não é nativo da televisão. O modelo 

básico de serialização audiovisual foi herdado do cinema, o que demonstra uma 
confluência entre os meios, assim como ocorreu entre a pintura e a fotografia.  

Mais um grande avanço tecnológico que ajudou a transformar o modo de 
pensar, fazer e divulgar as narrativas foi a popularização da internet, na década de 
1990. O universo virtual possibilitou a criação de novos formatos audiovisuais, 
como webséries e vlogs5. Com isso, muito se questionou sobre o fim dos antigos 
media. No entanto, voltando à linha de pensamento de Moreira (2007), assim como 
a TV buscou inspiração na serialização do cinema, muitas das produções 
disponíveis na web também carregaram características marcantes da televisão. Os 
seriados são bons exemplos. Com o passar do tempo, porém, as webséries, como 
foram denominadas, desenvolveram uma identidade própria. Ou seja, a criação 
resultou da mistura de especificidades atuais e antigas.  

Inclusive, esse fenômeno foi batizado por Jenkins (2008) de “cultura da 
convergência”. Trata-se da confluência entre os media criados em diferentes 
épocas, como cinema, televisão, rádio e internet. Ou seja, ele defende que o 
surgimento de um novo media não anula o anterior. Pelo contrário: o mais recente 
pode se beneficiar das características existentes para criar uma identidade própria. 

Bolter & Grusin (1999) confirmam essa linha de pensamento, porém com 
divergências (retratadas à frente). Eles usam o termo remediation (remediação, em 

português) para classificar a capacidade que um meio tem de se apropriar das 
particularidades de outro. Tal remediação apresenta diferentes níveis – pode 
garantir apenas melhorias discretas ou então ser total. Isso acontece quando o 
meio digital busca ocultar todos os aspectos de seu antecessor. Apesar disso, o 
antigo media não desaparece, uma vez que o atual dependerá dele para sobreviver.  

 
5 Abreviação de videoblogs. Trata-se da produção de vídeos curtos sobre assuntos relacionados ao 
dia a dia. A modalidade é considerada uma evolução dos blogs. Ou seja, são histórias contadas a 
partir de uma narrativa audiovisual. 
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Ao avaliar remediation e convergência é possível constatar que são processos 
complementares. A remediação pode ser classificada como uma etapa da 
convergência – acontece logo no início, quando o meio atual começa a integrar as 

características pertencentes ao mais antigo. Esse movimento, no entanto, resulta 
na convergência. Ou seja, quando incorpora os aspectos anteriores, o novo media 
consegue estabelecer uma linguagem própria. As webséries, por exemplo, podem 
ser classificadas como uma remediação das novelas. Isso porque são serializadas 
e apresentam uma linguagem narrativa semelhante, porém se adaptaram ao 
universo “ágil” e “imediato” da internet. Vale ressaltar que tal confluência entre os 
meios não se trata de uma ação isolada. É algo contínuo, por isso Jenkins (2008) 
definiu o movimento como “cultura da convergência”. 

Além de possibilitar novos formatos e tipos de linguagem, a internet também 
modificou a forma como o público interage com as histórias. O mass media deu 
lugar ao selfie media, movimento que ganhou força em 2005, quando Tim O’Reilly 
criou o termo Web 2.0. A partir daí a internet ficou conhecida como plataforma de 
publicação, participação e interação. Inclusive, a descentralização da produção e 
da distribuição do conteúdo contribuiu bastante para a construção desse novo 
cenário. Qualquer pessoa estava habilitada a criar uma narrativa e compartilhá-la 
no canal desejado, no momento que considerasse oportuno. Ou seja, o utilizador 
não aceita mais imposições – ele passou a buscar maneiras de participar da criação 
e da produção de algo que consome (Jenkins, 2008). Dessa forma, como definiu 
Castells (2003), foram incorporadas à internet as características de transmissão 

descentralizada, interação fortuita, comunicação propositada e criação 
compartilhada. Tais aspectos apontam para o fato de que, diferentemente do que 
acontecia no passado, o público não se limita mais a receber as informações 
presentes nas narrativas. As pessoas fazem parte da história, interagem com ela e 
podem mudar o percurso. Esse fenômeno chama-se cultura participativa. 

Scolari (2012) usa as ideias de Marshall McLuhan sobre meios e cognição para 
fundamentar sua linha de pensamento sobre a ecologia dos meios, totalmente 
ligada à cultura participativa. Segundo a análise, as tecnologias de comunicação 
criam ambientes que afetam os sujeitos que as utilizam. Ou seja, influenciam a 
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forma como as pessoas pensam e interagem. Na esfera global, têm o poder de 
moldar a sociedade, uma vez que interferem no comportamento das comunidades.  

Essa quebra de paradigma acarretou em uma nova classificação dos meios 

existentes, na visão de Levinson (2011): old media, new media e new new media. 
Podem ser considerados old media o rádio, a TV, os jornais, as revistas e outros 
veículos que entregam o conteúdo pronto e fechado ao público. A new media, por 
sua vez, engloba canais que fazem parte do ambiente digital, porém ainda 
selecionam o que a sua audiência irá ver, sem convidá-la a participar da narrativa. 
Alguns exemplos: sites de notícias e lojas online. Por fim, a new new media é a que 
está totalmente imersa na cultura participativa. Ela permite que a audiência crie e 
divulgue as suas próprias narrativas. As redes sociais encabeçam esse grupo – 
Twitter, Facebook, Instagram e YouTube, entre outras.  

 

1.6. A narrativa transmedia  

Ao contrário do que acontecia com mais frequência anteriormente, sobretudo 
com os old media, hoje as pessoas conseguem buscar as informações que desejam 
a qualquer momento – e ainda podem escolher o caminho mais adequado. Ou seja, 
Jenkins (2008) afirma que elas estão sempre ligadas a um meio para buscar esses 
dados. Isso significa que a convergência não é um processo simplificado, mas sim 
uma transformação cultural.  

Nesse contexto, a autonomia fica nas mãos do utilizador. Jenkins (2008) diz 
ainda que o público tem o poder de definir onde deseja acompanhar a história, em 

qual momento e que tipo de formato é o mais adequado. Assim, pode-se constatar 
que a narrativa transmedia nasce em resposta à cultura da convergência. Aliás, 
Jenkins não foi o primeiro a empregar o termo. Em 1991, Marsha Kinder usou 
“transmedia intertextuality” (intertextualidade transmedia, em português) para 
descrever os sistemas de comunicação. 

Esse tipo de narrativa possui uma estrutura construída a partir de elementos 
(com formatos distintos, como vídeos, quadrinhos e jogos, entre outros) distribuídos 
em diferentes plataformas, on ou offline. É a capacidade de codificar ou decodificar 
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mensagens a partir de uma constante sobreposição de media e linguagens (Scolari, 
2012). O espectador, então, é estimulado a passar por todos esses espaços, com 
o propósito de conhecer a história e encontrar informações complementares a ela.  

 

 

Figura 1 – As diferenças entre a narrativa tradicional e a transmedia (Pratten, 2011). 

 
Murray (2003) comparou tal experiência a um mergulho, pois a narrativa 

transporta as pessoas para uma realidade completamente diferente. Para ele, seu 
propósito é “inundar” a mente de quem a acompanha, com estímulos e sensações.  

Uma das primeiras produções transmedia da história é o filme Matrix, lançado 
em 1999. Para atrair a atenção do público, a longa-metragem não ficou restrita ao 
universo cinematográfico. A franquia usou outros canais para acrescentar 
informações relevantes, como filmes live action, curtas animadas, coleção de 
quadrinhos e jogos de vídeo.  
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Figura 2 - Reprodução da história em quadrinhos utilizada na estratégia transmedia de 
Matrix. Fonte: Medium6. 

 
Conhecida por ter um enredo complexo, a trama é uma materialização do 

seguinte pensamento de (Scolari, 2012): “histórias com significado tendem a se 
prolongar pelo tempo e a passear por diferentes plataformas”. Assim, os elementos 

integrais se dispersam por meios distintos, mas, mesmo pulverizados, foram 
sistematicamente planejados para permitir uma experiência coesa e coordenada 
(Jenkins, 2010). Para garantir tal coesão e também a eficiência da narrativa 
transmedia, Jenkins (2008) elenca dois fatores imprescindíveis: fluidez para fazer 
o conteúdo trafegar harmoniosamente entre as plataformas e meios que permitam 
o envolvimento total do público.  

Inclusive, Jenkins (2011) reforça no artigo Transmedia 202: Further Reflections7 
que não basta a narrativa circular por múltiplos meios para ser considerada 

 
6 Disponível em https://medium.com/@sam.shepherd/transmedia-storytelling-and-the-matrix-
5398ed6b3c0e acedido a 15 de dezembro de 2018. 
7 Disponível em http://henryjenkins.org/2011/08/defining_transmedia_further_re.html acedida a 1 
de dezembro de 2018. 
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transmedia. Veja, na tabela 1, os componentes necessários à uma narrativa 
transmedia (elencados com base nos argumentos Jenkins (2008) e Scolari (2013) 
sobre os aspectos essenciais da modalidade). 
 
 

  Tabela 1 – Conceitos da narrativa transmedia.  

 
  Fonte: Adaptado de Jenkins (2008) e  Scolari (2013). 

 
Devido ao facto de não estar concentrada em um único meio, a narrativa precisa 

despertar a curiosidade de quem a acompanha. Caso contrário, não cumprirá o seu 
papel. Por isso, cabe ao responsável por sua estrutura incluir elementos e pensar 
em diferentes maneiras de envolver o usuário, mesmo com tantas possibilidades 
de conexão e distração que a internet proporciona atualmente. E aí é que está o 
desafio, na visão de Pratten (2011). 

Caso os elementos adequados sejam usados no momento certo, o autor 

acredita que o espectador, por sua vez, naturalmente começará a conectar os 
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pontos. Isso acontece, segundo ele, de uma maneira inconsciente. Por isso, a 
construção de conteúdos transmedia é algo natural. Para Scolari (2013), a escolha 
desses elementos também deve depender dos meios utilizados. É importante que 

o autor da narrativa conheça os canais e saiba aproveitar o que há de melhor neles. 
 

1.6.1. Transmedia Storytelling: interatividade e não linearidade  

Tradicional, a narrativa linear consiste em contar histórias a partir de uma 
sequência cronológica bem delimitada. Sendo assim, o espectador apenas recebe 
o conteúdo e não interage com ele. O conceito de transmedia, por sua vez, é 
exatamente o oposto. Os autores criam um ou vários pontos de partida da história, 
que se ramifica na sequência. Isso quer dizer que o seu conteúdo é distribuído em 
diferentes plataformas, sempre de uma maneira interligada. O utilizador passa a 
receber estímulos para visitar esses canais e, assim, encontrar informações e 
possíveis desfechos. Ao longo da trajetória, ele tem liberdade para fazer escolhas 
e avançar quando desejar (Gandra Azevedo, 2015).  

A autonomia fica nas mãos do público, que, a partir de um roteiro pré-definido, 
escolhe os caminhos para passear pela narrativa proposta. Sendo assim, as 
práticas transmediáticas baseiam-se na “capacidade de perseguir o fluxo de 
histórias em múltiplas fontes” (Scolari, 2009). Narrativas transmedia, na visão de 
ECO (2003)8, são hipertextuais e interativas. Por isso, permitem ao espectador 
praticar a liberdade. Trata-se de uma experiência profunda, na qual o utilizador 
encontra novas informações em cada plataforma que integra o percurso. 

O transmedia storytelling surge em uma época na qual é mais difícil atrair a 
atenção das pessoas. Furtado (2012) traça um panorama da sociedade atual e 
conclui que o ser humano vive em estado de desatenção devido à multiplicidade 
de informação. Por isso, conseguir envolver o utilizador é resultado de uma 
estratégia bem-sucedida. 

 
8 Disponível em http://biblioteca.folha.com.br/1/02/2001021801.html acedido a 2 de dezembro de 
2018.   
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Outro aspecto da narrativa transmedia é o seu potencial de alcance. Como os 
elementos são distribuídos em diferentes plataformas, a história pode impactar um 
público mais abrangente, com diferentes idades e perfis. Por exemplo: um filme 

planejado para um público mais velho, pode ter um jogo com uma linguagem jovem. 
Isso faz que ambos se interessem pela narrativa, mesmo que percorram caminhos 
diferentes dentro dela. 

Embora não seja linear, o transmedia storytelling precisa ter uma estrutura bem 
definida, com ponto de partida, os desejos do autor em relação ao percurso e o tipo 
de experiência que ele deseja propor ao público (Pratten, 2011). Por exemplo: 
mesmo que o utilizador percorra um caminho totalmente diferente do que foi 
imaginado inicialmente, é dever do responsável pela narrativa pensar e lhe oferecer 
possibilidades de escolha. Por isso, o autor reforça a importância de uma estrutura 
sólida e bem planejada, criada a partir de seis componentes. O primeiro é a história 
em si. Pratten diz que a narrativa deve conter um ou vários princípios e um suposto 
fim. Além disso, o autor precisa prever personagens, conflitos bem delineados, 
protagonistas marcantes e de fácil identificação com o público, localização, tempo 
e enredo. São narrativas baseadas em mundos ficcionais complexos, pois tal 
modelo costuma instigar o público a buscar resoluções (Gandra Azevedo, 2015). 

O segundo componente é a experiência proposta. É fundamental oferecer uma 
vivência de entretenimento completa, com elementos que proporcionem essa 
característica, como jogos e desafios. Cabe também ao autor prever se tal 
participação desejada será individual ou coletiva. Aliás, é um aspeto comum ao 

transmedia storytelling a promoção da interação entre os grupos que acompanham 
a história. Muitos, inclusive, se unem para tentar desvendá-la. É como se, juntos, 
reunissem peças para montar um quebra-cabeça (Gandra Azevedo, 2015). 

No planejamento da estratégia, conhecer a audiência é essencial (e trata-se do 
terceiro componente da lista de Pratten). Segundo o autor, ao estudar o público-
alvo, “você está apto a oferecer o conteúdo adequado, para as pessoas certas e 
na hora certa” (Pratten, 2011b). Nessa etapa, também é imprescindível definir qual 
será o grau de participação do público, ou seja, de quais maneiras a interação 
acontecerá em cada etapa. 
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O quarto componente é o conjunto de plataformas utilizadas para disseminar a 
narrativa. Tal decisão é tomada com base em duas características: a audiência, 
que já foi avaliada e definida, e a verba disponível para investir na produção e na 

divulgação. O autor deve aproveitar o que cada meio oferece de melhor e também 
pensar em conteúdos independentes para permitir um consumo autônomo. Ou 
seja, os materiais devem estar interligados, mas não dependentes por completo. 
Sendo assim, o utilizador não precisa, necessariamente, ter visto o filme para 
entender o funcionamento do jogo (Jenkins, 2003). O item seguinte é o modelo de 
negócio escolhido. Pratten sugere que, inicialmente, os materiais sejam realizados 
com baixo custo (low cost) com o intuito de reunir fundos para produções maiores 
no futuro. O último componente da estrutura é a execução em si, a qual exige 
planejamento para ser realizada da maneira mais adequada.  
 

Tabela 2 - Componentes da narrativa transmedia.  

COMPONENTES OBJETIVOS 
1 História Narrativa um ou vários começos e um suposto fim. 

2 Experiência Oferecer uma vivência de entretenimento completa. 

3 Planejamento Estudar o público para oferecer o melhor conteúdo para ele. 

4 Plataformas Em quais locais a narrativa será disseminada. 

5 Modelo de negócio Qual será o valor investido. 

6 Execução Como o desenvolvimento da narrativa ocorrerá. 

Fonte: Adaptado de Pratten (2011). 

Assim, conclui-se que a estrutura de uma narrativa transmedia é complexa e 
exige planejamento para conquistar a atenção do público e fazê-lo transitar pelo 
seu conteúdo. 
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Capítulo 2. Imagem em rede 

Flusser (2007) definiu as imagens como superfícies que pretendem representar 
alguma coisa, afirmação que está totalmente ligada ao fato de contar histórias. No 
campo das narrativas, sobretudo na era da convergência, tal constatação implica 
em captar um fato (por meio de uma câmera, seja ela integrada ao smartphone ou 
não) e, então, torná-lo acessível para outras pessoas.  

No início da era da fotografia, o trabalho de multiplicar o acesso à imagem 
estava concentrado apenas nas mãos dos fotógrafos. No entanto, com a evolução 
dos meios, qualquer membro da sociedade passou a ser um produtor de conteúdo 
audiovisual. É comum, por exemplo, as pessoas escreverem em blogs e publicarem 
fotos e vídeos em redes sociais, muitas vezes apoiadas por softwares de edição e 

produção antes restritos a quem tinha conhecimentos específicos ou uma verba 
disponível para comprá-los (Manovich, 2013). 

Fundamentada pela linha de pensamento de Flusser (2007), uma breve análise 
dos dois períodos mencionados acima permite fazer a seguinte interpretação: a 
imagem sempre circulou em rede, principalmente pelo fato de a sociedade ser 
historicamente estruturada dessa maneira (Castells, 2003). Assim como pinturas e 
retratos eram usados para multiplicar o acesso aos acontecimentos, na era digital 
vídeos e imagens também contribuem para tal objetivo. Aliás, isso acontece de uma 
maneira extremamente potencializada. Com a popularização da internet, as 
conexões ganharam proporções maiores, se reafirmaram e ampliaram a 
possibilidade de vínculos. Sendo assim, o conceito de rede se fortaleceu, 
característica que facilitou o tráfego das narrativas audiovisuais entre os seus nós. 
Este capítulo traça exatamente um panorama da relação do ser humano com a 
imagem e em quais ambientes ela circula atualmente. 
 

2.1. A imagem nas redes sociais 

Dos 4 bilhões de utilizadores de internet no mundo, 3,1 bilhões têm, pelo menos, 
um perfil em alguma rede social. Tal indicador representa 42% de toda a população 
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mundial. As Filipinas possuem a maior média de tempo gasto por dia nessas 
plataformas: 3h57. Em Portugal, o índice cai para 2h10 (Hootsuite, 2018). O estudo 
aqui referenciado mostra que há uma grande quantidade de pessoas ativas nas 

redes. Uma vez que a audiência deixou de ser apenas receptora e passou a ser 
produtora de conteúdo (Scolari, 2013), esse fator comprova que há muitas imagens 
em circulação nesses ambientes de interação social.  

Analisando o contexto histórico, constata-se que antes o compartilhamento de 
conteúdo imagético dependia de alguns elementos físicos, como a impressão das 
fotografias, o que reduzia a velocidade da transmissão. Com a popularização da 
web, no entanto, o material que circula no universo digital necessita apenas de bits 
ou bytes, o que torna a comunicação fluida e, consequentemente, mas fácil de 
enviar (Chinalia, 2015).9 Ainda sob essa perspectiva, o dispositivo utilizado também 
exerce grande contribuição para a agilidade de partilha. Um smartphone com 
acesso à internet garante que as imagens se proliferem (Tessarolo, 2015). 

Voltando ao estudo global, o grande volume de produção de conteúdo imagético 
justifica as preferências por plataformas que enaltecem vídeos e fotografias. 
Segundo a análise, apostar em elementos audiovisuais é essencial para angariar 
novos seguidores. Isso porque trata-se de um conteúdo mais acessível (mesmo 
sem falar uma determinada língua, as imagens já garantem a compreensão da 
narrativa). Não é à toa que o YouTube ocupa a terceira posição no ranking de sites 
mais acessados do mundo. Tal colocação reforça o poder das narrativas 
imagéticas, uma vez que a plataforma se concentra em divulgar vídeos. 

Em relação às redes sociais, dentre as 24 mais acessadas durante o ano de 
2018, cinco são voltadas para o compartilhamento de vídeos e imagens. São elas: 
YouTube, Instagram, Tumblr, Snapchat e Pinterest, que representam 25% da 
listagem total. Além disso, outras 13 redes da seleção não são 100% focadas no 
compartilhamento de imagens, mas contêm o formato em alguma de suas funções: 
WhatsApp, Skype, Facebook Messenger, LinkedIn, Baidu Tieba, Twitter, Telegram, 
Reddit, Sina Weibo, Telegram, Viber, Line e Qzone (Hootsuite, 2018).  

 
9 Disponível em http://jornal.puc-campinas.edu.br/o-poder-da-imagem-na-era-digital/ acedido a 15 
de dezembro de 2018. 
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Agora vamos partir da pesquisa de campo para um exemplo prático. Em 2015, 
a fotografia do corpo de Aylan Jurdi caído da praia, um garoto sírio de apenas três 
anos de idade, chocou o mundo inteiro. Na época, muitas notícias circulavam on e 

offline sobre os refugiados, porém a imagem, clicada pela repórter turca Nilu ̈fer 
Demir, teve um alcance ainda maior. De um registro com foco jornalístico passou a 
ser o símbolo da causa e, consequentemente, a representar o sofrimento vivido por 
milhares de pessoas. Sendo assim, o movimento que aconteceu nas redes a partir 
da partilha em larga escala contribuiu para o surgimento de um “novo olhar” sobre 
a crise humanitária na Síria. Dessa forma, as redes sociais, sobretudo o Facebook, 
funcionaram como importantes meios para a divulgação de protestos, palavras de 
conforto e movimentos de apoio (Cardoso, 2017).  

 

2.2. Principais espaços de partilha online 

 YouTube, Instagram, Pinterest e Snapchat aparecem em destaque entre as 
redes sociais imagéticas mais utilizadas pelo público (Hootsuite, 2018). Como já foi 
dito anteriormente, o YouTube é o terceiro site com maior número de acessos no 
mundo e, segundo projeções do próprio Hootsuite, expandirá o seu alcance de 
mercado em massa. Além disso, apesar de ter o mobile como principal dispositivo 
de acesso ao seu conteúdo, o estudo prevê um aumento de 70% no consumo de 
vídeos a partir de um ecrã maior, como a própria televisão. Confirmando, assim, a 
lógica de Remediation, na qual um meio se apropria do outro e, com o tempo, 
desenvolve as suas próprias características (Bolter & Grusin, 1999). 

O Instagram segue pelo mesmo caminho: possui uma comunidade engajada 
cada vez maior, sobretudo, devido à popularidade de seus Stories10. Mais de 250 
milhões de pessoas utilizam o recurso todos os dias (Hootsuite, 2018). E mais: o 
fato de o Instagram permitir a transmissão de vídeos ao vivo (e com recursos 
aprimorados frente a outras redes) contribui para ampliar o seu envolvimento 

 
10 Posts que ficam apenas 24 horas por dia disponíveis no perfil dos utilizadores da rede. 
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orgânico. Dessa forma, embora tenha menos seguidores do que o Facebook11, o 
Instagram conta com utilizadores mais envolvidos. Por isso, o seu uso foi definido 
como uma tendência para os próximos anos, sobretudo para marcas que desejam 

divulgar produtos na internet (Socialbakers, 2018). 
 

 
Figura 3 - Envolvimento do Instagram frente ao Facebook. Fonte: Socialbakers. 

 
A criação do Instagram Stories, em 2016, impactou diretamente a evolução de 

outra rede social: o Snapchat, que sobrevivia do compartilhamento de publicações 
temporárias. Aliás, foi por isso que a rede foi criada, em 2011: o objetivo era dar 
liberdade para as pessoas postarem o que desejavam, sem a necessidade de 
deixar as fotos registradas em timelines, como acontece no Facebook. 

No entanto, depois de o recurso ser lançado pelo Instagram, enquanto as outras 
redes cresciam exponencialmente, a plataforma não conseguiu ganhar fôlego. Para 
se ter uma ideia, o Snapchat tem 187 milhões de seguidores, frente a 800 milhões 

 
11 O Facebook tem 2,1 bilhões de usuários ativos por mês, enquanto o Instagram conta com 800 
milhões. Fonte: We Are Social 2018, estudo desenvolvido pelo Hootsuite.  
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conquistados pelo seu principal adversário12. Por outro lado, a rede ganhou a 
preferência do público jovem, entre 18 e 24 anos. Muito se deve à linguagem mais 
formal e também à agilidade com que as publicações “desaparecem”, o que vai 

contra as noções realistas de beleza e perfeição estimuladas por outras redes 
essencialmente imagéticas13. Ou seja, as pessoas que preferem o Snapchat 
querem compartilhar momentos divertidos com os amigos e não, necessariamente, 
ostentar algo. Já o Pinterest, última plataforma da lista, segue uma linha voltada 
para a inspiração. Seu objetivo não é contar histórias por meio da imagem, mas 
sim usá-las para criar coleções a partir de assuntos de interesse do usuário. 
Carvalho (2014) definiu a plataforma como quadros de inspiração. 

Em todos os ambientes de partilha aqui mencionados, verifica-se que o objetivo 
central é manter e criar laços sociais. A internet, por sua vez, ampliou o poder de 
alcance dessas conexões. Elas não ficam mais restritas ao espaço físico, o que 
acaba definitivamente com os limites territoriais e torna possível manter vínculos 
com quem está longe (Recuero, 2004). 

 

2.3. Comportamento dos utilizadores 

Manovich (2017) define o Instagram como um espaço de reorganização de uma 
sociedade que passou a se apoiar nas imagens para estabelecer e resgatar 
relações. Ou seja, o utilizador faz da rede um meio para contar a sua história, dividir 
experiências e ampliar as suas conexões. Nessa mesma linha de pensamento, 
Fontcuberta (2016) diz que as palavras desapareceram mediante ao grande 

volume de imagens do universo digital. Guiados pelos próprios utilizadores, vídeos 
e imagens constroem uma nova narrativa, linear ou não. Tal análise do autor vai 
contra uma observação de Manovich. Segundo ele, o grande público não se 
preocupa em construir uma narrativa por meio da imagem que divulga. O objetivo 

 
12 Disponível em https://link.estadao.com.br/noticias/empresas,snapchat-alcanca-187-milhoes-de-
usuarios-no-final-de-2017,70002180621 acedido a 1 de dezembro de 2018. 
13 Disponível em https://www.snap.com/pt-PT/news/post/lets-chat/ acedido a 1 de dezembro de 
2018. 
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central é publicar registros visualmente agradáveis para terem, assim, um feed bem 
organizado e harmonioso. Ou seja, abastecem os seus perfis com posts aleatórios, 
com foco na estética e no minimalismo. Essa mesma aleatoriedade também 

impacta o volume de imagens produzidas, uma vez que o utilizador não se 
preocupa com o facto de contar uma história com ordem cronológica e conexões. 
Sendo assim, produz uma quantidade exagerada de fotografias ou vídeos. 

Manovich verificou também que, muitas vezes, as pessoas acabam por deixar 
todo o material dentro de seus telemóveis. Para ele, não existe interesse em 
transpor o conteúdo produzido para um álbum físico ou então para outro espaço de 
armazenamento. Segundo o autor, tal cenário resulta da dificuldade que os 
utilizadores têm de escolher as melhores opções de cliques ou vídeos em meio a 
tanto material produzido. Fontcuberta partilha da mesma opinião e acrescenta que 
muitas dessas imagens raramente são vistas mais de uma vez.  

Outra observação do autor em relação ao comportamento nas redes sociais: o 
aumento do volume da produção imaget́ica também esta ́relacionado a ̀qualidade 
que os dispositivos móveis possuem atualmente. Nesse sentido, ate ́quem não tem 
muito conhecimento em fotografia consegue fazer um bom material. Por isso, as 
pessoas precisam de um canal para divulgar o que produziram. 

Para ir mais a fundo, Manovich (2017) analisou as publicações de um grupo de 
pessoas para saber se as mesmas estavam de acordo com os seus ideais e estilos 
de vida. Tal estudo o permitiu constatar que a manifestação por meio da fotografia 
ou do vídeo esta,́ muitas vezes, condicionada a ̀forma de agir e as̀ características 

presentes no pensamento dos responsav́eis pela narrativa imagética. Apoś avaliar 
a produção imaget́ica de pessoas de diferentes culturas e regioẽs, o autor ainda 
verificou que as origens de cada grupo exercem grande influência no tipo de 
conteúdo produzido. Isso não quer dizer que as fotos e os vídeos são iguais. Poreḿ, 
o conteud́o tem características semelhantes, como cores, composiçoẽs, 
intensidade de sentimentos e ate ́mesmo a quantidade de elementos. A análise de 
Manovich demonstrou ainda que o uso da imagem para a construção de uma 
narrativa pode variar de acordo com os países – e com a relevan̂cia cultural que os 
mesmos daõ para a produção de conteúdo audiovisual.  
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Capítulo 3. Promoção turística em rede 

A instantaneidade do universo comunicacional é uma importante aliada dos 
destinos turísticos e das empresas do setor (Melo, 2016). Isso porque as redes 

sociais em geral amplificam as características de cada local. Um post no feed do 
Instagram, por exemplo, é capaz de despertar a atenção das pessoas que, em 
seguida, passam a buscar informações complementares. Tal característica é 
intrínseca ao conceito de mídia pós-massiva. Ao contrário da mídia de massa, que 
faz abordagens para um público homogêneo e sem laços afetivos, as pós-massivas 
(representadas pelas redes) se caracterizam pela personalização do consumo de 
informação e pela abertura do fluxo informacional (Levy & Lemos, 2010). 

Nesse contexto, socialização e consumo caminham lado a lado. Fundamentada 
pela teoria de Ward (1974), Machado (2016) defende a ideia de que “a relação entre 
emissor e receptor da mensagem visual é um fator decisivo no processo 
comunicacional”. Ou seja, uma foto ou um vídeo é capaz de influenciar, em 
diferentes níveis de intensidade, a opinião de quem irá vê-la. E, consequentemente, 
isso acarreta alterações de rumo na intenção de compra. Aliás, esse capítulo é 
essencialmente dedicado à essa temática.  

 

3.1. O online enquanto espaço de promoção turística 

A informação tem um papel decisivo na promoção turística, uma vez que o 
utilizador costuma procurar e consumir conteúdo antes de optar por algum destino. 
E, no ambiente digital, esse tipo de material está disponível de um jeito mais 

acessível e com grande alcance. Sendo assim, a comunicação online pode ser 
encarada como um dos fatores mais importantes no âmbito das viagens, pois é 
influencia e determina o comportamento do consumidor (Maser & Weiermair, 1998). 

Sites especializados e redes sociais fornecem os dados que o utilizador precisa 
– e deseja – encontrar, de um jeito imediato e com o volume que ele busca. Ou 
seja, caso não tenha encontrado algo sobre um destino, pode rapidamente acessar 
outro conteúdo, sem gastar tempo nem se deslocar para isso. Essa possibilidade 
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fez com que a internet modificasse a forma na qual a informação relacionada a 
destinos turísticos é distribuída e procurada (Nunes, 2014).  

O ambiente digital está repleto de dados sobre destinos, viagens, restaurantes, 

acomodações e outros itens essenciais para a tomada de decisão. De olho nesse 
volume disponível e na grande procura por parte do público, empresas do setor e 
instituições governamentais notaram que a web pode ser promotora de seus 
destinos ou serviços. Sendo assim, cada vez mais se preocupam em produzir 
conteúdo especialmente para abastecer redes sociais e sites voltados ao turismo. 
Nesse caso, é essencial que a informação seja fácil de compreender, relevante 
para quem a procura e oportuna. Tais características são capazes de influenciar o 
processo de decisão dos turistas (Liu, 2003). 

Aliás, além desse tipo de material, a internet permite que os utilizadores troquem 
informações entre si. O público mantém um comportamento ativo, que vai em busca 
dos dados desejados. Nesse caso, está aberto a consumir conteúdo, pois procura 
saber mais sobre determinadas localidades. Há um esforço envolvido (Fodness & 
Murray, 2007). Portanto, no âmbito do turismo, a internet é uma fonte de informação 
bilateral (Nunes, 2014). 

Em relação às plataformas, há blogs, sites, fóruns e as redes sociais. O 
consumo do material em cada uma delas pode variar de acordo com as 
necessidades dos utilizadores. Por exemplo: se a ideia for pedir opiniões para quem 
já foi, costuma-se visitar diferentes perfis nas redes ou buscar reviews. 

No caso dos sites, tais endereços podem ser mantidos por empresas que 

oferecem serviços relacionados ao turismo. Dessa forma, funcionam como uma 
vitrine para o aquilo que comercializam ou oferecem. Há também os blogs, 
geralmente mantidos por pessoas que gostam de viajar e partilhar as suas 
experiências na internet. Nesses dois casos, observa-se a necessidade de haver 
um conteúdo que facilite a procura por informação. Ou seja, um fator decisivo para 
a compra (Bruwer & Wood, 2005). 

Já as redes sociais ganham cada vez mais popularidade entre os turistas, 
firmando-se como plataformas para publicação e busca de conteúdo relacionado a 
viagens (Litvin & MacLaurin, 2001). E há um motivo decisivo para isso: esse fato 
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está diretamente ligado ao conceito de cultura participativa (Jenkins, 2008). Ou 
seja, a sociedade se faz cada vez mais presente nas narrativas, quer interagir e dar 
opiniões. O público não consome apenas o conteúdo, mas sim é capaz de se 

apropriar dele, distribui-lo em diferentes canais e até mesmo recriá-lo (Jenkins, 
2010). As tecnologias (aqui, representada pelas redes) são os meios para a 
realização desse processo. 

 

3.2. Comportamentos dos turistas no uso de plataformas online 

O estudo Digital Channels in Travel14 detectou que a internet interfere no 
comportamento de quem gosta de viajar. Segundo a análise, as redes sociais 
exercem influência de diferentes maneiras ao longo de todo o “processo” das férias, 
que começa com as buscas e geralmente acaba com a partilha das opiniões sobre 
a viagem. Inclusive, usar esses canais para fazer pesquisas prévias apareceu como 
a alternativa preferida de 33% dos inquiridos, ficando atrás apenas de duas fontes 
de informação tradicionais, como “familiares e amigos” e o “boca a boca”. Tal 
preferência ocorre porque esse consumidor está cada vez mais conectado, aberto 
a receber informações provenientes de diferentes canais e disposto a interagir com 
elas (Hootsuite, 2018). Nesse sentido, o ambiente digital atende às necessidades 
desse perfil, pois garante conveniência, uma vez que permite ao público pesquisar, 
comprar e ainda partilhar as informações que considerar relevantes.  

Isso é autonomia. Aliás, o comportamento dos turistas no uso de serviços e 
plataformas online está cada vez mais autônomo. Basta pensar na realidade antes 

da popularização do uso da internet. Nesse período, buscar dados sobre 
determinado destino se limitava às agências de viagem. Ou seja, era comum 
comprar os famosos “pacotes”, compostos por serviços, passeios e hospedagens 
pesquisados e negociados por profissionais  dedicados a isso (Santos, 1998).  

Sendo assim, a quantidade de informações disponíveis, bem como o fato de 
poder trocar opiniões com outros utilizadores, deixaram o consumidor seguro e 

 
14 Disponível em https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Consumer-
Business/gx-cb-thl-facebook-digital-channels-travel.pdf acedido a 22 de dezembro de 2018. 
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mais exigente para escolher seus destinos de férias. Tal característica, inclusive, é 
positiva para a promoção de novas localidades turísticas, uma vez que a 
informação não depende das agências para chegar até o público (Marujo, 2004). 

Ou seja, a internet permite o acesso a cidades que antes não ficavam em evidência 
por conta de um possível posicionamento comercial das agências do ramo. 

Em relação ao perfil dos turistas, com base em uma análise de como eles 
interagem com os canais digitais, McCarthy, Stock, & Verma (2010) defendem que 
há dois perfis diferentes. O primeiro grupo é composto por turistas de lazer, que 
usam a internet com frequência para tomar decisões. No entanto, são bastante 
influenciados por opiniões de amigos e familiares (seja pessoalmente ou pelas 
redes sociais). Há também os viajantes que estão “a trabalho”. Estes vivem à 
procura de dados relevantes por meio de mecanismos de busca, como o Google, 
e também por sites que contêm reviews de viajantes. 

Aliás, dentre essas páginas, o TripAdvisor15 foi apontado no estudo mencionado 
acima como o veículo que mais influencia turistas na tomada de decisão em 
assuntos relacionados a serviços (nesse quesito, as redes sociais apareceram na 
segunda colocação). O fato de conter depoimentos de quem já viveu a experiência 
em questão é capaz de influenciar o turista que busca por algo semelhante. Sendo 
assim, tal estudo fornece insumos para constatar que o público consome o 
conteúdo de acordo com as suas necessidades específicas (e que esse material 
serve de base para qualquer tipo de tomada de decisão, desde a escolha do destino 
até a hospedagem).  

 

3.3. O poder da imagem na promoção turística 

O público utiliza as redes sociais para buscar informações e inspirações sobre 
os próximos destinos16. Esse tipo de comportamento está diretamente ligado à 
percepção de Kehrwald (2000), que entende a compreensão das imagens como 
um compilado de componentes sensoriais, intelectuais, neurológicas, culturais, 

 
15 Disponível em https://www.tripadvisor.pt. 
16 Informação extraída a partir dos dados coletados na pesquisa Digital Channels in Travel. 
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emocionais e econômicas. Ou seja, segundo ele, uma foto ou vídeo, que são os 
formatos mais comuns quando o assunto é turismo, são capazes de despertar 
anseios e desejos no ser humano. Sendo assim, são recursos fundamentais na 

primeira etapa do processo de férias: a escolha do destino. O turista começa a 
viagem mesmo sem sair do lugar, apenas projetando-se naquele espaço a partir 
das fotografias que pesquisa na internet (Lima da Silva & Perinotto, 2016). 

Em seguida, quando a inspiração evolui para a vontade de conhecer tal 
localidade, os canais imagéticos ganham status de ferramentas de planejamento. 
Dessa forma, o público os utiliza para visualizar experiências de pessoas próximas 
artistas e influenciadores digitais. Ou seja, servem de base para a busca de 
alojamento, alimentação e outras características.  

 Durante a viagem, no entanto, as redes sociais imagéticas são utilizadas para 
a partilha de fotos e vídeos em tempo real e com o uso de hashtags, hábito que se 
estende no período pós-férias (Facebook & Deloitte, 2015). Tal comportamento 
permite constatar que a imagem auxilia na promoção de um destino turístico em 
diferentes etapas, pois, quanto mais os utilizadores publicam as suas viagens, mais 
seu conteúdo imagético serve de inspiração para outras pessoas. 
 Sendo assim, as redes sociais representam um papel essencial na tomada 
de decisão – e isso não está restrito apenas à escolha do local. Tais canais têm o 
poder de orientar o comportamento do viajante durante todo o período (Melo, 2016). 
A partir dessa ótica, Facebook, Twitter e Instagram ganharam mais relevância como 
fontes de informação quando se trata da promoção de um destino turístico.  

 

3.4. Narrativas transmedia de base imagética em contextos de turismo 

Diferentes instituições encontraram nas narrativas transmedia uma forma 
eficaz de promover seus produtos e serviços. Isso porque, quanto mais uma 
campanha chama atenção dos utilizadores, maior será o seu alcance no universo 
digital. Partindo desse ponto, o presente momento da investigação é dedicado a 
analisar, com base nos autores e nas análises feitas ao longo dos capítulos, 
exemplos marcantes de narrativas transmedia tanto no âmbito do turismo. Foram 
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selecionados três casos com base no alcance que tiveram e também no nível de 
criatividade presente nas estratégias adotadas pelos autores.  

 

NAZARÉPIC 

Para promover o turismo em Nazaré, a Altice Portugal lançou uma aplicação 
que simula a famosa onda gigante. Além disso, como complementos à ação, em 
diversos pontos da cidade há informações extras sobre determinados passeios e 
acontecimentos históricos. É possível, por exemplo, apontar o telemóvel para 
alguma pessoa e vê-la vestida com roupas de época. O objetivo é combinar uma 
experiência real por meio de uma narrativa virtual imagética. O utilizador consegue 
passear pela histórica, passar de fases e aprender mais sobre o destino escolhido. 

 

 
   Figura 4 - Screenshot tela da aplicação Nazarépic. Fonte: Apple Store. 
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STRAY BOOTS 

A aplicação tem uma narrativa composta por uma estratégia de gamification. 
Lançada nos Estados Unidos, a ferramenta disponibiliza diferentes tours, sempre 

feitos a pé, por locais específicos. Tais trajetos são segmentados por fases. Ou 
seja, você chega até um ponto turístico, é convidado a participar de um desafio e, 
se acertar, progride para o próximo. Ao longo de todo esse caminho, a app ainda 
compartilha informações históricas, lê QR Codes disponíveis em pontos 
estratégicos e convida o utilizador a participar de uma comunidade de interesse 
sobre o destino. 

 

 

Figura 5 - Telas da aplicação Stray Boots. Fonte: Apple Store. 

 

RIO 365 

O projeto foi o primeiro documentário colaborativo do mundo, composto 
apenas por fotos que moradores e turistas fizeram durante alguma passagem pela 
cidade do Rio de Janeiro, no Brasil. O convite à participação era feito pelos 
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organizadores por meio do Twitter e do Facebook. Eles divulgavam missões 
específicas e sugeriam que o resultado fosse publicado no Instagram com a 
hashtag escolhida para concentrar as postagens da narrativa.  

Em seguida, foi realizada uma curadoria do material publicado para a criação 
do documentário do projeto. Mais tarde, a narrativa ganhou uma versão em livro e 
também Instameets, encontros de usuários do Instagram para expor as fotos 
selecionadas, promover ideias e premiações.  

 

 
   Figura 6 - Feed do projeto Rio 365. Fonte: Instagram. 

 
 

A partir da análise dos casos de uso de narrativas transmedia no âmbito do 
turismo, pode-se observar que se trata de uma estratégia recorrente para oferecer 
uma experiência mais completa para os viajantes. Tal vivência pode ocorrer nas 
diferentes etapas da viagem: antes (planejamento), durante (no momento das 
férias) e depois (logo em seguida à volta). 
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Capítulo 4. Metodologia de investigação  

 Todos os projetos de investigação são feitos a partir de um conjunto de 
etapas metodológicas. Não se trata de uma escolha única e simplista, uma vez que 

cada pesquisa precisa, muitas vezes, de uma combinação de métodos para ser 
eficiente (Gray, 2014). Neste capítulo, apresenta-se a metodologia escolhida para 
analisar os resultados da campanha desenvolvida. 
 

4.1. Metodologia 

O presente estudo tem como base a metodologia de investigação e 
desenvolvimento, escolhida por se tratar de um trabalho de natureza qualitativa. 
Além disso, foi considerada adequada por possibilitar a realização de testes feitos 
a partir de um ambiente real.  

Nesse sentido, o enquadramento teórico levantou dados importantes e 
provocou reflexões sobre a temática central. Por meio dos autores estudados e das 
análises de cada conteúdo, foi possível compreender o contexto, etapa 
complementada com a revisão exploratória de três campanhas focadas na 
promoção de destinos turísticos no Instagram. Tal revisão permitiu verificar 
características presentes em um storytelling, como plataformas utilizadas, 
linguagem, sequências, grau de envolvimento do público no processo e localização, 
entre outros aspetos. Aspectos esses que, posteriormente, contribuíram para o 
desenvolvimento da campanha em si. 

 

4.2. Fases do estudo 

O estudo foi dividido em fases, iniciando com o enquadramento teórico. Em 
seguida, partiu-se para o planeamento, que definiu questões importantes, como a 
linguagem adotada (tanto escrita quanto audiovisual), calendário e recorte de 
público. Optou-se, nessa fase, por direcionar a ação para um perfil específico com 
o intuito de garantir uma aproximação maior, criar vínculos e, dessa forma, obter 
maior êxito nas atividades propostas. Para isso, todos os elementos que integram 
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uma campanha promocional, como slogan e linguagem visual, por exemplo, foram 
definidos nessa etapa (o resultado será apresentado no capítulo 5). 
 

4.3. Participantes e recolha 

Foram escolhidos três caminhos para a obtenção dos resultados. Como a 
campanha teve um perfil no Instagram, um website próprio e um canal no YouTube, 
a metodologia central escolhida para a análise dos dados e ́a netnografia. Ou seja, 
trata-se da observação do comportamento das pessoas em ambientes digitais a 
partir do uso de ferramentas também digitais (Amaral, Natal, & Viana, 2009). Nesse 
caso, foi escolhido o software Iconosquare17. A ferramenta viabilizou a captação e 
a análise de métricas como envolvimento, rejeição e aceitação, no caso do 
Instagram, e cliques e visitas, em relação ao site. Para medir as ações do YouTube, 
a opção escolhida foi o YouTube Analytics, ferramenta nativa da plataforma. 

O segundo método engloba os participantes, pois se trata da realização de 
um inquérito por questionário, feito a partir de uma amostragem por conveniência. 
O documento foi enviado, por meio do Google Forms18, a um grupo de 40 pessoas 
que interagiram com a campanha por meio das plataformas que a integram. Esses 
indivíduos foram convidados a analisar a experiência que tiveram, desde a primeira 
etapa até a conclusão da narrativa. As respostas permitem tabular e analisar de 
quais maneiras o grupo foi impactado e reagiu as̀ ações propostas na campanha, 
seus pontos positivos e negativos. Inclusive, o contato mais direto com esses 
indivíduos garante uma análise profunda do envolvimento e das opiniões dos 
utilizadores. 

A última etapa de avaliação é o grupo focal, feito com cinco das pessoas que 
responderam ao questionário e se propuseram a contribuir de uma maneira mais 
profunda com o estudo. O objetivo central do grupo foi clarificar e complementar 
pontos de atenção destacados a partir das respostas dos questionários. 

 
17 Disponível em https://pro.iconosquare.com. 
18 Disponível em: https://www.google.com/forms/about/. 



  

 53 

Para facilitar a compreensão da etapa de análise dos resultados, a tabela 3 
mostra, visualmente, quais são as fases e as suas respectivas funções no processo 
de recolha de dados. 

 
    Tabela 3 - Técnicas de recolha de dados. 

 ETAPA OBJETIVOS TÉCNICA DE 
RECOLHA DE 
DADOS 

PARTICIPANTES 

1 Rrevisão de 
casos 

Compreensão dos conceitos 
estudados e 
desenvolvimento de uma 
base sólida para a 
elaboração da estratégia. 

Pesquisa Veículos de 
comunicação e redes 
sociais. 

2 Análise de 
métricas 

Medir alcance, envolvimento 
e rejeição da campanha. 

Netnografia Iconosquare (para 
medir o 
comportamento de 
quem interagiu com a 
campanha) 

3 Envio de 
questionário 

Compreensão analítica dos 
resultados da campanha. 

Inquérito por 
questionário 

40 perfis que mais 
interagiram com a 
campanha. 

4 Grupo focal Clarificação das respostas 
obtidas nos questionários.  

Grupo focal Cinco pessoas que se 
dispuseram, no 
questionário, a 
contribuir em outras 
oportunidades 

 

4.4. Tratamento dos dados 

Os dados recolhidos a partir das etapas descritas acima são quantitativos e 
qualitativos, o que contribuiu para uma visão macro de toda a campanha e da 
experiência proporcionada por ela. Ou seja, trata-se de uma análise mista. Em 
primeiro lugar, as métricas extraídas do software Iconosquare e do YouTube 
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Analytics forneceram números importantes, que foram avaliados para a obtenção 
de porcentagens ou valores totais. O mesmo aconteceu a partir do inquérito por 
questionário. O grupo focal, por sua vez, configura uma observação direta, 

caracterizada como qualitativa. Desse modo, além do software já mencionado, 
também foi necessário utilizar um programa estatístico, que, neste caso, foi o Excel. 
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Capítulo 5. Desenvolvimento da campanha Vamos Juntas 

 O desenvolvimento da campanha foi faseado para garantir os resultados 
desejados. Sendo assim, depois do enquadramento teórico, partiu-se para a etapa 
de planeamento, que compreendeu caracterizar o público-alvo, desenvolver a 
sinopse da campanha, o calendário e a estratégia de divulgação, entre outros 
aspetos. Em seguida, foram desenvolvidos os materiais gráficos e definido o tom 
de voz. Paralelamente, aconteceu a recolha de materiais, um processo denso e 
longo, que resultou na visitação de 92 pontos turísticos da cidade do Porto. Neste 
capítulo são detalhadas todas as fases que viabilizaram a campanha – e como a 
mesma correu em diferentes plataformas.   

 

5.1. Planeamento 

A fase de planeamento aconteceu em etapas. Primeiro, definiu-se a cidade, 
com base em números oficiais relacionados ao turismo. Em seguida, optou-se por 
um recorte de público – o intuito de escolher um nicho foi criar algo mais pessoal, 
que aproximasse as pessoas por meio de uma causa real. A partir disso, as 
plataformas que integram a narrativa foram definidas e, consequentemente, o tipo 
de conteúdo que deveria ser produzido para cada uma delas. O passo seguinte foi 
definir a linguagem, tanto visual quanto textual. Além disso, a calendarização para 
a recolha dos materiais e a estratégia de divulgação da campanha também se 
concretizaram nessa etapa do trabalho. 

 

5.1.1. Pano de fundo e contexto 

A cidade do Porto passou a integrar a rota de destinos turísticos da Europa, 
sobretudo depois de ter sido considerada O Melhor Destino Europeu em 2017 pela 
iniciativa European Best Destinations19. Dois anos depois, em 2019, recebeu outro 

 
19 Disponível em https://www.europeanbestdestinations.com acedido a 1 de junho de 2019. 
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destaque: foi eleita pela revista Culture Trip20 a cidade mais interessante para se 
visitar na Europa. Esses reconhecimentos internacionais, aliados a investimentos 
contínuos no setor, contribuíram efetivamente para o aumento do turismo. Não é à 

toa que a região do Porto e o Norte de Portugal registaram 7,9 milhões de hóspedes 
em 201821, um aumento de 5% em comparação ao ano anterior. Quatro anos antes, 
em 2014, a cidade havia recebido 2,6 milhões de turistas/hóspedes22. Tais números 
mostram que o turismo está em alta – e dão indícios de que diferentes iniciativas 
correlacionadas podem obter sucesso. Relativamente aos alojamentos, por 
exemplo, os números também estão numa curva crescente. Apenas entre os 
meses de janeiro e junho de 2017 foram registados 1.62323 novos alojamentos 
locais no concelho do Porto, um aumento de 147% em comparação a 2016. 

O aquecimento no setor de turismo não é algo recente. Viajar é uma 
atividade inerente à vida das pessoas. E há diferentes motivos que justificam esse 
hábito, como desejos de fuga, curiosidade pelo outro e desenvolvimento intelectual 
conquistado a partir da ampliação do repertório cultural (N., Baudelaire, & Ruff, 
2010). Trata-se de uma prática social que permite aos indivíduos construírem as 
suas próprias visões de mundo (Antonioli, 2015). Essas análises permitem concluir 
que homens e mulheres sempre se interessaram por viagens. Para o género 
feminino, no entanto, foi necessário quebrar algumas barreiras. Até 1969, por 
exemplo, a mulher portuguesa precisava de viajar com autorização do marido 
(Rodrigues, 1995). No século 19, o empresário norueguês Thomas Cook, um dos 
primeiros agentes de viagem do mundo, lançou no mercado alguns pacotes 

voltados para o público feminino – com o intuito de amenizar o efeito negativo que 

 
20 Disponível em https://theculturetrip.com/europe/articles/culture-trip-wishlist-destinations-2019/ 
acedido a 1 de junho de 2019. 
21 Dados do Turismo do Porto e Norte de Portugal (TPNP). Informação disponível em 
https://www.dinheirovivo.pt/empresas/turismo-porto-e-norte-com-o-maior-crescimento-a-nivel-
nacional/ acedida a 1 de junho de 2019. 
22 Dados também do Turismo do Porto e Norte de Portugal (TPNP). Informação disponível em 
https://www.jornaldenegocios.pt/empresas/turismo---lazer/detalhe/airbnb-em-portugal-acolheu-
mais-de-26-milhoes-de-hospedes-em-2017 acedida a 1 de junho de 2019. 
23 Dados do Registo Nacional de Alojamento Local (RNAL). Informação disponível em 
https://observador.pt/2019/05/14/porto-tem-8-082-alojamentos-locais-e-registou-250-novos-por-
mes-em-2018/ acedida a 1 de junho de 2019. 
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uma mulher causava quando decidia viajar (Enloe, 2000). Entre os componentes 
dos pacotes estavam segurança reforçada, maior conforto e atendimentos feitos 
apenas por outras mulheres. No entanto, mesmo com esse tipo de abordagem, as 

viajantes ainda eram tratadas com preconceito. 
As conquistas femininas nesse sentido foram construídas aos poucos, 

devido à luta de movimentos feministas existentes pelo mundo. No contexto atual 
há diferentes grupos e campanhas que estimulam as viagens solo. Uma delas foi 
desenvolvida pela empresa Worldpackers24, que estimulou as mulheres a viajarem 
e publicarem as suas experiências nas redes sociais acompanhadas da hashtag 
#ITravelAlone. Foram publicadas 46,4 mil fotos no total25. 

Nesse sentido, um dos maiores fatores de motivação das viagens entre as 
mulheres é a experiência conquistada (Pereira & Silva, 2018). Ou seja, o foco não 
é a jornada que irão percorrer, mas sim as competências que vão adquirir ao longo 
dos dias. O objetivo é sair da zona de conforto para vivenciar algo que pode ser 
desafiador e proporcione crescimento pessoal (Wilson & Little, 2005).  

 

5.1.2. Objetivos da campanha 

A partir da análise desse cenário, optou-se por concentrar a campanha na 
divulgação da cidade do Porto. Em relação à audiência, devido ao aumento de 
movimentos feministas e do espaço que a causa tem ganhado em diferentes 
plataformas e canais, a segmentação definida foi o público feminino. O objetivo 
central, então, foi criar uma estratégia que estimulasse a mulher a viajar sozinha, 
com base em uma comunidade voltada à troca de experiências e estímulos. A partir 
do conteúdo publicado no feed do Instagram e nas plataformas relacionadas, o 
projeto buscou estimular a participação de outras mulheres. Por isso, o projeto 
ganhou o nome de Vamos Juntas, uma vez que estimulava o público a contribuir 
com dicas, comentários, observações e vivências. O intuito foi fazer da campanha 

 
24 Empresa que disponibiliza estadias em diferentes países em troca de trabalho. 
25 Consulta feita até o mês de abril de 2019. 
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uma importante rede de conexão, apoio e parceria. Com base nessas definições, 
foram estabelecidos três aspetos essenciais: 

 

Lema 
Estimular o turismo feminino na cidade do Porto a partir do olhar e da 

experiência de mulheres que vivem no local. 
 
 Slogan 
Você não está só! Vamos Juntas desbravar o Porto? 
O slogan acima foi escolhido como intuito de reforçar o objetivo da 

campanha: criar uma rede de mulheres que se apoiam, trocam experiências e 
vivências.   

 
Sinopse 
Viajar sozinha é uma experiência única. É autoconhecimento, aprendizado 

e conquista. O projeto Vamos Juntas nasce justamente com o propósito de 
incentivar que mulheres coloquem o pé na estrada. A ideia é criar uma rede para 
compartilhar vivências, aprendizados, experiências e apoio. Por isso, o nome 
Vamos Juntas. Mesmo só, uma mulher nunca estará sem esse suporte.  

A primeira parada é a cidade do Porto, em Portugal. Foi criado um roteiro de 
dicas dadas por mulheres que moram no local. Além de serem representadas por 
imagens, tais sugestões são acompanhadas de informações importantes, como 

preços, endereços e formas de contacto. Para facilitar a navegação e deixar a 
narrativa visualmente atrativa, as dicas forram divididas por temas: gastronomia e 
noite, passeios ao ar livre e cultura. Cada uma é representada por uma cor pré-
definida (vermelho, verde e amarelo, respectivamente). Todas as imagens têm uma 
cor em destaque, que corresponde à rota a qual pertence. Se você quiser encontrar 
uma dica de restaurante, por exemplo, basta entrar no feed do Instagram e 
identificar as fotos que têm a cor vermelha em primeiro plano. Tais sugestões dadas 
pelas personagens compõem, semana a semana, um roteiro colaborativo. Trata-se 
de um olhar feminino sobre a cidade. Outra vertente do projeto é trazer informações 
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úteis para quem viaja sozinha, como serviços específicos para mulheres, locais de 
denúncia de assédio e outras dicas específicas. 

A campanha ainda conta com as séries “#VamosJuntas Pelo Mundo” e 

“Mulheres do Porto”, divulgadas na plataforma IGTV, do Instagram. A primeira traz 
mulheres que estão viajando sozinhas e querem compartilhar as suas experiências. 
Já a segunda apresenta personalidades da cidade, como Carolina Michaelis e Ana 
Augusta Plácido. Como é possível notar, Vamos Juntas é uma campanha que dá 
voz às mulheres, mostra um olhar feminino sobre a cidade e estimula a sororidade. 
 

5.1.3. Caraterização das personagens 

Como comentado, as dicas de gastronomia, cultura e passeios ao ar livre 
foram dadas por mulheres que vivem ou têm uma relação afetiva com a cidade. 
Assim, foi possível captar sugestões genuínas, partilhadas por quem realmente 
conhece o local. Foram escolhidas, então, personagens de diferentes perfis. 
Convidar mulheres com idades, gostos e histórias variadas foi uma estratégia para 
apresentar dicas diversificadas. A seguir, uma breve descrição das personagens. 

 
Claudia Bressan 

Claudia é brasileira, natural de Curitiba (PR) e vive no Porto desde outubro 
de 2017. Ela é designer de formação e quando chegou à cidade criou um perfil no 
Instagram para compartilhar suas experiências. É o @descubraporto, hoje com 21 
mil seguidores26. A página oferece dicas de pontos turísticos e programação 
cultural da cidade. 

 
Dona Aninhas 

Dona Aninhas trabalha no Mercado do Bolhão27 há 50 anos vendendo 
verduras, legumes e hortaliças. Ela tem uma visão bastante ampla do Porto, 
sobretudo, por conta do período que está em contato com clientes e turistas. 

 
26 Pesquisa feita em outubro de 2019. 
27 Mercado Municipal do Porto, construído em 1914. 
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Sarah Inés Moreira 

Sarah foi a primeira transexual portuguesa a conquistar o direito de trocar de 

nome oficialmente. Atualmente, ela mora na Suíça, mas continua apaixonada pela 
cidade do Porto e representa a diversidade. 

 
Aida Suárez 
 Aida abriu Confraria Vermelha em 2015, a primeira livraria feminista de 
Portugal. Ela promove encontros periódicos em diferentes formatos, como rodas de 
leituras, conversas com escritoras e outros eventos com temáticas feministas. Por 
ser portuense, contribuiu com dicas locais, fora da rota turística.  
 
Li e Isa 
 Li e Isa são tatuadoras e foram escolhidas por gostarem da noite portuense. 
Assim, temos dicas bastante variadas para todos os perfis, idades e gostos 
pessoais. Por serem vegetarianas, também ajudaram a ampliar o leque de opções 
para quem busca restaurantes veganos. 
 
Joana Costa 
 Joana dá aulas de pastelaria, sobretudo, a turistas. Ela nasceu no Porto, é 
apaixonada pela cidade e pela gastronomia local. Por isso, contribuiu bastante para 
a rota de restaurantes. Inclusive, suas dicas são chamativas justamente por 

“fugirem” da rota turística. São sugestões locais, o que também foi uma estratégia 
para atrair mais seguidores. 
 

5.1.4. Público-alvo 

O público-alvo da campanha é composto por mulheres que gostam de viajar, 
descobrir novos locais e acumular experiências. O objetivo foi impactar o público 
feminino com um todo, sem distinções ou barreiras de idade, uma vez que o 
propósito definido constitui em criar um grupo que mantém interesses semelhantes. 
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Embora o perfil seja voltado para o público feminino, também impactamos homens 
que são apoiantes da causa feminista.  

 

O que os utilizadores devem esperar: 
1. Um conteúdo atrativo sobre pontos turísticos e atrações da cidade do Porto. 
2. Uma narrativa dinâmica e transmedia, sobretudo, territorial. 
3. Fatos e curiosidades relevantes sobre a cidade. 
4. Rotas temáticas. 
5. Serviços detalhados. 
6. Imagens atrativas, que estimulam a visita a pontos turísticos. 
7. Conteúdo sobre mulheres que contribuíram para a história da cidade. 

 

5.1.5. Canais escolhidos 

 Os conteúdos da campanha foram pensados e distribuídos em quatro 
canais, cada um com propósitos e conteúdos distintos, como segue descrito abaixo. 
 
Instagram 

Trata-se do canal principal da campanha (perfil criado: @vamosjuntasporto), 
por isso optou-se por usar todos os recursos disponíveis (feed, Stories e IGTV). Os 
seguintes conteúdos ficaram definidos: 

• Rotas de turismo (três tipos: gastronomia/noite, cultura e ao ar livre) 
a serem representadas por vídeos e imagens, 

• Stories com informações complementares. 

• Série sobre mulheres históricas do Porto. 

• Série sobre mulheres que viajam sozinhas. 
 
Meio físico 
 Um dos elementos centrais da narrativa, o meio físico foi utilizado para 

estimular uma experiência real, a partir do mundo virtual. Foram previstos os 
seguintes conteúdos: 
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• Personagens locais (moradores e comerciantes) se dispuseram a conversar 
e a receber quem viu os posts do projeto. 

• Saída fotográfica com seguidores. 

• Concurso fotográfico. 
 
Site próprio 

Simultaneamente à campanha do Instagram, conteúdos extras foram 
publicados no site próprio da campanha28. Foram definidos os seguintes conteúdos: 

• Informações complementares às dicas de turismo, como endereço, 
horário de funcionamento e métodos de pagamento.  

• Roteiro criado a partir das dicas divulgadas no @vamosjuntasporto. 

• Listagem com associações e instituições feministas do Porto.  

• Canal de atendimento por e-mail para que mulheres possam dar 
relatos de locais onde sofreram assédio.  

 
Canal no YouTube 

O canal Vamos Juntas no YouTube29 integra a campanha, sobretudo, como 
suporte, com os seguintes conteúdos: 

• Vídeos de bastidores das rotas turísticas. 

• Vídeos de bastidores das gravações das séries apresentadas. 
 

Para todas as plataformas e meios mencionados acima foi necessário criar 
conteúdos específicos, capazes de envolver o utilizador e fazê-lo transitar por toda 
a narrativa. Com base nisso, foi feito um planeamento inicial dos materiais 
audiovisuais que deveriam ser desenvolvidos para cada plataforma, conforme 
apresentado na tabela 4. Tal organização foi fundamental para aproveitar todas as 
saídas fotográficas e, assim, abastecer a campanha com o conteúdo já enquadrado 
nos formatos definidos previamente. 

 
28 Endereço do site: https://vamosjuntasporto.wordpress.com/. 
29 Endereço do canal no YouTube: 
https://www.youtube.com/channel/UCHcIAThENcC1Ylab1txBxPA. 
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    Tabela 4 - Conteúdos audiovisuais desenvolvidos para cada plataforma. 

 
 
 
TIPO DE 
CONTEÚDO 

PLATAFORMA 

INSTAGRAM SITE YOUTUBE MEIO FÍSICO 

- Fotos e vídeos 
dos pontos 
turísticos indicados 
pelas personagens. 
- Retratos de cada 
personagem. 
- Stories com 
quizzes e botões 
de interação. 
- Stories 
complementares 
aos posts. 
- Séries de vídeo 
para o IGTV. 

- Levantar 
informações 
complementares aos 
posts, como morada, 
horário de 
funcionamento e 
meios de pagamento. 
- Mapa com a 
marcação dos pontos 
turísticos. 
- Lista com 
associações 
feministas. 

- Vídeos dos 
bastidores. 
- Vídeos com 
erros de 
gravação. 

- Encontros 
físicos com as 
seguidoras. 
- Produção e 
colagem de 
stickers pelas 
ruas da cidade. 
- Stories feitos a 
partir de 
pedidos das 
seguidoras. 

 

5.1.6. Regras de envolvimento 

Por se tratar de uma campanha transmedia, foram definidas diferentes 
iniciativas cujo objetivo foi proporcionar uma experiência real, integrada e imersiva 
para o público. Por isso, todas as plataformas e meios escolhidos possuíam uma 
proposta específica, que se cruzavam em momentos pré-definidos nesta fase de 
planeamento. 

 
1. Incentivos à visita cruzada dos diferentes canais do projeto. O meio mais 

utilizado para este fim foram as histórias, do Instagram, que provocavam a 

curiosidade dos seguidores por meio de quizzes e curiosidades. Em relação 
ao site, como o mesmo continha informações adicionais, a linguagem textual 
utilizada no Instagram sugeria que o público visitasse a plataforma para 
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encontrar conteúdo extra. Relativamente ao meio físico, as publicações 
feitas no Instagram sugeriam que o utilizador fosse até o ponto turístico em 
troca de uma experiência real recompensadora. 

2. O canal central é o Instagram, que concentrou as rotas de turismo divididas 
por cores. O utilizador pôde seguir a narrativa de modo linear ou não-linear, 
escolhendo apenas as cores que correspondiam à sua rota de interesse. 

3. Os utilizadores tiveram de acompanhar atentamente todas as postagens no 
Instagram e, eventualmente, os seus complementos nos Stories para 
absorver as informações e ter acesso a conteúdos exclusivos no YouTube. 

 
Na tabela 5 é possível visualizar o percurso pretendido para a presente 

narrativa, com as principais ligações entre as plataformas. O planeamento 
completo, com todas as datas, níveis de interação que foram definidos e cruzadas 
planejadas entre os canais, encontra-se disponível no ANEXO I30. 
 

Tabela 5 - Versão reduzida do percurso sugerido ao utilizador. 
CANAIS CONTEÚDOS 
INSTAGRAM APRESENTAÇÃO 

DAS PERSONAGENS 
DIVULGAÇÃO 
DAS ROTAS 

STORIES  QUIZZES SONDAGENS SÉRIE 

#MULHERES 

DO PORTO 
FÍSICO EXPERIÊNCIA 

DE CONHECER  

AS PERSONAGENS 

 IDA A LOCAIS 
PEDIDOS 

PELOS 
UTILIZADORES 

CONCURSO 

FOTOGRÁFICO 

SAÍDAS 

FOTOGRÁFICAS 

 

SITE INFORMAÇÕES 

COMPLEMENTARES 

 MAPA COM OS 

ROTEIROS 
LISTA COM 

ASSOCIAÇÕES 

FEMINISTAS 

CANAL ABERTO  

YOUTUBE VÍDEOS DE BASTIDORES 

 
 

Nesse contexto, diferentes desafios foram adicionados à narrativa e propostos 
para o utilizador, como descreve-se abaixo: 

1. Acompanhar o desenvolvimento da rota completa, construída gradualmente, 
pelas dicas concedidas pelas personagens entrevistadas. 

 
30 Disponível na página 154. 
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2. Acompanhar as rotas específicas, identificadas por cores pré-definidas. 
3. Participar de ações interativas, que sugerem a realização de atividades que 

saem do mundo virtual para físico. 

4. Identificar quando havia conteúdo novo disponível no IGTV e no YouTube. 
5. Fazer parte de uma rede interessada em turismo, feminismo e 

empoderamento. 
 

5.1.7.  Definição do período 

 A campanha teve, no total, 60 dias (começou em 21 de julho e terminou em 
21 de setembro). O período mais longo é justificado pela viabilidade de avaliar a 
evolução do envolvimento, uma vez que o mesmo é construído de forma gradual. 
Dessa forma, foi possível coletar resultados mais genuínos do que em um período 
menor. A época do ano escolhida foi o verão europeu, justamente por ser quando 
as pessoas estão de férias ou ficam estimuladas a viajar. 
 

5.1.8. Definição das rotas 

Um dos pontos de partida do projeto foi a segmentação do roteiro por temas. 
Dessa forma, foram criadas rotas, representadas por cores, conforme sinalizado 
abaixo. Então, ficou decidido que o percurso seria dividido nas seguintes temáticas: 
 

• Passeios ao ar livre (cor verde). 

• Gastronomia e noite (cor vermelha). 

• Cultura (cor amarela). 
 

Cada imagem ou vídeo divulgado no feed do Instagram deveria ter uma cor em 

destaque. Na dica de um restaurante, por exemplo, o desafio era encontrar algo 
com a tonalidade vermelha para incluir na composição fotográfica. Assim, quando 
o utilizador entrasse no perfil, conseguiria identificar prontamente a qual rota se 
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referia tal sugestão. O mesmo aconteceu com os programas ao ar livre, que 
deveriam ter elementos verdes, e com os culturais, que trouxeram o amarelo 
destacado.  

As cores mencionadas acima foram escolhidas estrategicamente, pois, juntas, 
formam a bandeira de Portugal, característica pensada para dar identidade regional 
à campanha. Assim, ao olhar para o feed do Instagram, as tonalidades ali presentes 
remetem às cores do País. 

 

5.1.9. Verificação junto ao público-alvo 

 Os temas dos conteúdos que integraram a campanha foram definidos com 
base em pesquisas em blogs, perfis e sites de turismo (foram verificados posts e 
textos com maiores índices de envolvimento em cinco perfis do Instagram31). Além 
disso, para complementar essa pesquisa, uma estratégia foi acompanhar uma tour 
feminista realizada na cidade do Porto (feita pelo Maad Collective32). Na ocasião, 
foi possível conversar com dez mulheres de diferentes nacionalidades para coletar 
opiniões sobre o que elas gostariam de ver em um perfil de turismo feminino. 

Depois da caminhada, que durou duas horas, uma roda de conversa possibilitou 
que fossem feitas três perguntas específicas para cada integrante do grupo: 
 

1. Você seguiria um perfil que estimulasse o turismo feminino? 
2. O que você gostaria de ver nesse perfil? 
3. Quais temas que chamam mais a sua atenção em um perfil de turismo? 

  
As observações feitas na ocasião foram importantes para dar sustentação à 

construção da narrativa e dos elementos que a integram, como é possível notar na 
tabela 6. 

 
31 Os perfis consultados foram: @descobraporto, @maracujaroxo, @irmaosdevaca, @amar_porto 
e @portonoinsta, acedidos a 2 de abril de 2019. 
32 Coletivo que realiza tours feministas na cidade do Porto. A tour foi realizada ao dia 22 de maio 
de 2019. 
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Tabela 6 - Temas levantados por mulheres de diferentes nacionalidades durante um 
walking tour. 

 
 
Nesse levantamento foi possível constatar que 100% das entrevistadas 

tinham interesse em conteúdos relacionados a serviços, como dicas de transporte, 
preços e endereços. Então, foi possível constatar que um perfil de turismo relevante 
não deve se limitar a encantar o utilizador pela narrativa ou qualidade das imagens, 
mas sim entregar algo realmente útil, que seja possível guardar de referência para 
as suas viagens. Temas como “passeios” e “gastronomia” encabeçaram as 
preferências. Sendo assim, a lista de prioridades ficou: 

 
1. Informações úteis, como preços, moradas, melhor sistema de transporte, 

horários e lugares com casa de banho apropriada, entre outros. 
2. Passeios relacionados à cidade. 
3. Dicas de gastronomia, o que inclui restaurantes, degustações de vinho e 

cafés, entre outros. 
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Cada publicação/conteúdo deveria ter um objetivo, pré-definido já durante a 
fase de planeamento, como é possível verificar na tabela 7. 
 
Tabela 7  - Objetivo dos conteúdos apresentados nos canais da campanha. 

CONTEÚDO OBJETIVO 

DICAS DE SEGURANÇA PARA MULHERES INFORMAR 

POSTS SOBRE HISTÓRIA ENVOLVER 

DICAS DE TURISMO ENCANTAR 

QUIZ ENVOLVER 

VÍDEOS DE BASTIDORES ENTRETER 

LISTA COM ASSOCIAÇÕES FEMINISTAS INFORMAR 

SERVIÇO COM INFORMAÇÕES ADICIONAIS INFORMAR 

MAPA COM AS ROTAS INFORMAR 

SÉRIES ENVOLVER + ENCANTAR 

 

5.1.10. Percurso do utilizador 

O utilizador foi convidado a passear por toda a narrativa, como é possível 
visualizar, mais uma vez, no ANEXO I33. A estrutura idealizada para o conteúdo foi 
dividida em três partes: 

 
1. Apresentação da narrativa e de seu contexto. 
2. Introdução aos elementos de interação e acompanhamento da evolução do 

envolvimento. 
3. Divulgação da rota final construída pelas personagens. 

 

 
33 Disponível na página 138. 
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5.1.11. Agenda de publicações 

Uma agenda de publicações permitiu a distribuição e a organização do 
conteúdo que foi divulgado ao longo da campanha. Ficou definido que: 
 

• Foram divulgados de dois a três posts por dia no Instagram e no site. 

• Os Stories foram diários. 

• O YouTube contou com um conteúdo complementar semanal. 

• Ações no meio físico aconteceram, pelo menos, uma vez por semana. 
 

5.1.12. Lista de tarefas, tecnologias e equipamentos usados 

Para a produção do conteúdo audiovisual que abasteceu as plataformas da 
campanha foi necessário providenciar os seguintes materiais:  

• Uma câmera e um tripé, eventualmente. 

• Um microfone. 

• Um telemóvel. 

• Programas de edição de vídeo e de imagem. 
 

Já para o desenvolvimento das plataformas escolhidas para o projeto foi preciso 
fazer/separar/contratar: 

• Escolha de um template do Wordpress. 

• Desenvolvimento de um logotipo do projeto. 

• Fazer um perfil no Instagram e um canal no YouTube. 
 

5.2. Estratégia de divulgação 

 Para alcançar resultados efetivos, a estratégia prévia de divulgação da 
campanha foi baseada em quatro pilares. O primeiro está relacionado à escolha 
das personagens. Um dos critérios foi ter, na equipa de colaboradoras, mulheres 
com muitos seguidores em seus perfis. Assim, elas se transformariam em 
elementos-chave na amplificação do conteúdo. 
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 Outra estratégia aconteceu no meio físico. Cerca de 60 Stickers foram 
colados em locais com grande concentração de turistas. O material continha o perfil 
da campanha e uma mensagem que instigava as pessoas a procurarem por ele.  

 

 

      Figura 7 - Ação de divulgação no ambiente físico. 

 
A etapa de divulgação também previu a publicação de sete posts que 

funcionaram como teasers para captar a atenção e atrair novos seguidores.  
 

5.3. Desenvolvimento dos materiais 

 Foi necessário prever uma agenda para o desenvolvimento de materiais 
gráficos, recolha de insumos e captação do conteúdo que integra a narrativa 
transmedia. Todas as etapas são detalhadas a seguir. 

 

5.3.1. Logótipo 

 O logótipo foi feito no software Adobe Photoshop CC 2019. A fonte escolhida 
foi a Major Mono Display por trazer linhas retas, modernas e marcantes, assim 
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como o conceito desejado para a campanha. A letra “A” da palavra “Juntas” é um 
triângulo, forma geométrica escolhida por ter virado símbolo de resistência após 
ser usada, durante o Nazismo, para identificar prisioneiras lésbicas (Elman, 1996). 

Já o asterisco acima da letra “S” representa que os movimentos feministas 
merecem atenção, uma vez que o símbolo é usado para dar foco a algum conteúdo.  

Em relação à cor, o roxo (RGB #660099) foi o escolhido por representar 
também a resistência feminina em diferentes movimentos que acontecem pelo 
mundo (Bealer, 2019). 
 

 
       Figura 8 - Logotipo do Vamos Juntas. 

  
Os aspetos gráficos do logótipo foram usados como base para o 

desenvolvimento da identidade visual da campanha. Ou seja, o tom, as formas e 
os grafismos que compõem o logo permeiam diferentes materiais que circularam 
nas plataformas e no meio físico, como ícones, legendas no Instagram, genérico 
das séries e animações. O objetivo era dar unidade aos materiais utilizados e, 
assim, criar uma identificação junto ao público. 

 Na figura 9, há o exemplo dos ícones que foram utilizados nos destaques 
das histórias do perfil @vamosjuntasporto, no Instagram. Cor, estilo das ilustrações 
e balanço de elementos foram definidos com base no logo. 
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       Figura 9 - Componentes gráficos desenvolvidos para o Instagram. 

 

5.3.2. Captação do material audiovisual 

 A captação das dicas que integram a campanha começou a ser feita em 
maio de 2019, período em que as personagens foram contactadas via redes sociais 
e conversas físicas. A partir da confirmação de participação, foram marcadas 
entrevistas (presenciais e online) para a coleta das dicas que compõem os roteiros 
da campanha. As conversas presenciais mostraram-se mais produtivas, uma vez 
que os contactos via redes sociais renderam listas “amarradas”, muitas vezes 
compostas por pontos turísticos óbvios. 
 Todas as dicas concedidas pelas personagens foram catalogadas por cores, 
de acordo com a definição prevista no planeamento. Assim, foi possível garantir um 
equilíbrio na divulgação das rotas – cultura, gastronomia e passeios ao ar livre. A 
ferramenta usada nessa etapa foi o Trello34, que permitiu uma visualização mais 
ampla do projeto e do conteúdo em si, como é possível notar na figura 10. Para 
facilitar na organização das atividades, a visualização foi dividida em três quadros: 

 
34 Software com ferramentas gratuitas para gestão de projetos. Disponível em: https://trello.com/. 
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“produção de conteúdo”, “conteúdo produzido” e “conteúdos publicados”. Dessa 
forma, foi possível mudar as atividades de lugar à medida em que cada uma era 
finalizada. 

 

 

Figura 10 - Painel do Trello com os conteúdos do projeto Vamos Juntas já        
organizados. 

 Depois de definir os pontos turísticos, foi criado um cronograma, também no 
Trello, para a captação das imagens. O trabalho começou em meados de maio e 
estendeu-se até 1 de julho. As imagens foram feitas com o telemóvel (iPhone 10) 
e uma câmera DSLR (Canon, modelo T3i). Para as filmagens que exigiam captação 
de som, foi necessário usar um microfone de lapela (modelo Vivitar VIV-MIC903) 
e, em alguns casos, um modelo direcional (Rode Videomic). O calendário de 
gravações fez total diferença, uma vez que foi possível dividir as datas de 
captações de acordo com as localidades, o que facilitou deslocamentos e 

agendamentos. Ao captar imagens e vídeos para o feed do Instagram, também 
eram feitos os Stories que, posteriormente, seriam usados para complementar as 
publicações. Para todas as imagens do perfil era necessário ter o cuidado de 
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encontrar elementos correspondentes às cores de cada rota, um desafio a mais 
durante essa etapa de produção de conteúdo. 
 

5.3.3. Tratamento, pós-produção e criação das plataformas 

 As imagens captadas foram tratadas no Adobe Photoshop CC 2019. Para a 
edição dos vídeos fez-se uso do Adobe Premiere CC 2019. Efeitos gráficos foram 
feitos no Adobe After Effects CC 2019. A etapa de tratamento das imagens, edição 
e pós-produção dos vídeos demorou cerca de 15 dias. Com o material pronto, foi 
possível fazer o agendamento dos conteúdos e a revisão final da campanha. O 
software utilizado para a programação das publicações foi o Gerenciagram35, que 
permitiu um controle maior do planeamento de todas as publicações. 
 Em paralelo, foi usada a plataforma Wordpress36 para a criação do site da 
campanha, escolha baseada na agilidade da ferramenta e também na facilidade 
em personalizar e agendar os conteúdos. 
 

 

Figura 11 - Homepage do projeto Vamos Juntas. 

 
35 O Gerenciagram é uma plataforma paga para o agendamento de posts e também para a gestão 
de interações. Disponível em: https://gerenciagram.com.br. 
36 Plataforma para o desenvolvimento de sites. Disponível em: https://wordpress.com. 
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Todas as informações complementares aos posts do Instagram foram 
agendadas de acordo com o calendário de publicações da campanha. Assim, à 
medida em que as dicas eram publicadas na rede social, o site também foi 

abastecido com os dados adicionais.  
As informações associadas aos posts do Instagram foram divulgadas na 

homepage. No menu superior, no entanto, há materiais complementares. A seção 
“rotas” leva ao mapa do Google Maps com a marcação das dicas divulgadas no 
perfil da campanha, como é possível visualizar na figura 12. Os pins foram incluídos 
à medida em que as sugestões eram publicadas. Além disso, todos têm a cor 
correspondente à rota. 

 

 

Figura 12 - Área do site com as rotas. 

 
 Disponibilizou-se uma área, “rede feminista”, que fornece uma listagem com 

associações, iniciativas e estabelecimentos feministas da cidade do Porto. Por fim, 
na área “chega de assédio”, a utilizadora encontra um canal para o 
compartilhamento de situações de assédio. Pretendia-se recolher testemunhos 
para, futuramente, construir um mapa que mostra em quais sítios esse crime já 
aconteceu, com o objetivo de alertar as pessoas.               
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5.4. A campanha 

 As ações prévias ao lançamento da campanha obtiveram resultados 
significativos. A divulgação do perfil do Instagram em redes sociais, tanto em perfis 

particulares quanto em grupos ligados ao feminismo, contribuiu efetivamente para 
que o Vamos Juntas tivesse um volume considerável de seguidores antes do início 
oficial da campanha. Além disso, as personagens convidadas também fizeram 
ativações em suas páginas (Facebook e Instagram) e os adesivos passaram a ser 
colados em pontos de maior concentração de pessoas.  

Assim, no dia 21 de julho, data em que os teasers começaram a ser 
divulgados, o perfil já contava com 280 seguidores. Nesse período em que não 
havia publicações, a estratégia foi divulgar Stories com o intuito de gerar 
curiosidade entre os seguidores. 
 

 
   Figura 13 - Teasers da campanha (feitos e publicados nas histórias do Instagram). 

 
No feed do Instagram foram publicados sete teasers no total. Tais posts 

explicavam, de modo didático e objetivo, o que seria a campanha e qual tipo de 
conteúdo seria disponibilizado ao longo dos próximos 60 dias. Além disso, esses 
materiais tinham o papel de estimular, desde o início, um dos pilares do projeto: a 
interatividade. A estrutura narrativa, então, foi desenhada para construir, aos 
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poucos, a participação mais efetiva do público. Por isso, a mesma foi dividida em 
três etapas centrais: imersão, encantamento e confiança. 

A primeira fase reuniu, então, os teasers, como mencionado anteriormente, 

como o intuito de apresentar a iniciativa Vamos Juntas para o público. Para cumprir 
esse objetivo, a primeira publicação feita no Instagram (figura 14) descreveu 
detalhadamente o projeto. Intencionalmente, foi usada uma imagem de impacto 
para chamar atenção para o facto de ser um perfil feminista, que tinha o objetivo 
de conectar mulheres. 
 

 
Figura 14 - Post inicial da campanha Vamos Juntas. 

 
A segunda publicação foi uma animação do logótipo, para que os utilizadores 

se familiarizassem com a identidade visual da campanha. Em seguida, dois vídeos 
que simulavam a chegada ao Porto foram publicados – um captado dentro de um 
avião que sobrevoava a cidade e o outro na porta do aeroporto. A ideia foi simular 
movimento, ação e instantaneidade, o que poderia contribuir para estimular a 
decisão de viajar para o destino. 
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Publicado no IGTV, o penúltimo teaser em vídeo é uma homenagem às 
mulheres do Porto. Foram captadas imagens de espaços da cidade, com o intuito 
de mostrar a força das figuras femininas locais.  Por fim, o último vídeo dessa etapa 

prévia, também publicado no IGTV, apresentou a investigadora e responsável pela 
campanha explicando o conceito e como funcionaria. O objetivo foi associar o perfil 
a uma pessoa real para avaliar se a humanização do conteúdo traria resultados 
mais efetivos.  Para reforçar essa estratégia, o passo seguinte foi a apresentação 
de todas as personagens convidadas, a partir de um retrato e uma breve descrição. 
Nesse momento, os seguidores do perfil já sabiam o que era o projeto, seus 
objetivos e a proposta. A fase de imersão, que durou 12 dias, estava concluída. Era 
o momento de passar para o encantamento, que marcou o início oficial do projeto. 

O primeiro post da campanha foi publicado no dia 2 de agosto de 2019 e 
teve como complemento uma série de Stories com explicações sobre o 
funcionamento das rotas. Para dar identidade ao perfil, foi definido um formato 
padrão a ser usado em todos os posts, conforme é possível ver na figura 15. 

 

    
                 Figura 15 - Exemplos da estrutura dos posts. 
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No começo dos textos havia a indicação da personagem que concedeu a 
dica em questão. Exemplo: #DicaDaSarah, #DicaDaJoana ou #DicaDaClau. Ao 
final do conteúdo, o tipo de rota também foi identificado com uma hashtag, seguida 

de um coração na cor correspondente ao trajeto (o que facilita a identificação). 
Abaixo desse primeiro bloco de texto aparecem informações adicionais, como 
horário de funcionamento e média de preços. Todas as moradas também foram 
identificadas para facilitar a navegação. 
 O início das publicações marcou também a etapa de encantamento. O 
objetivo era mostrar que o perfil entregaria informação e um conteúdo audiovisual 
de qualidade, com fotos que instigam as visitas. Os seguidores passaram a ser 
estimulados a acompanhar as rotas oferecidas ao se depararem com imagens de 
qualidade e sugestões que não eram tão comuns aos guias tradicionais de turismo. 
Assim, eles estariam preparados para a terceira fase, que é a de confiança. Ou 
seja, se sentiriam mais à vontade para interagir e apresentar o perfil para amigos 
ou familiares, por exemplo. Por isso, as séries previstas no planeamento foram 
publicadas na terceira fase do projeto, uma vez que transcendiam as dicas de 
turismo e traziam informações mais aprofundadas sobre feminismo e outras 
questões inerentes ao universo do público.  

A sequência nomeada como #MulheresDoPorto, por exemplo, começou a 
ser divulgada nas últimas duas semanas de campanha e apresentou quatro figuras 
femininas que viveram na cidade. Duas convidadas ativistas falaram, em vídeo, 
sobre a importância histórica dessas mulheres e quais foram os contributos das 

mesmas para a história local. Os vídeos foram publicados no IGTV. 
 Em todas as etapas, a quantidade de posts definida no planeamento (de dois 
a três por dia), em geral, foi cumprida. No entanto, quando uma publicação 
apresentava um desempenho acima da média, a estratégia adotada foi dar 
protagonismo a ela e deixar para publicar as próximas no dia seguinte. Aliás, o facto 
de a campanha ser centrada em uma rede social, que é feita por pessoas, conferiu 
uma caraterística moldável a todo o projeto. Ou seja, foram sendo feitos ajustes ao 
longo da campanha, inclusões e execução de ideias sugeridas pelo público, entre 
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outras adaptações. Trata-se de um conteúdo construído com o apoio dos 
seguidores, materializando o conceito de Cultura Participativa (Scolari, 2012). 
 Em relação às fotos e aos vídeos publicados, houve o cuidado de trazer um 

conteúdo impactante, que transportasse o utilizador para determinado local. Todos 
os ângulos foram analisados para que as fotografias mostrassem a beleza do lugar, 
mas ao mesmo tempo gerassem uma curiosidade que estimulasse as pessoas a 
conhecerem os espaços divulgados. O formato de “galeria de fotos” deu suporte a 
esse objetivo, uma vez que permite a publicação de mais de uma imagem por vez. 
 A quantidade de dicas por rota foi balanceada ao longo da campanha para 
garantir um equilíbrio, tanto do conteúdo quanto nas cores da timeline. Aos poucos, 
o feed foi tomado pelos mesmos tons que estampam a bandeira de Portugal, 
caraterística que também contribuiu para reforçar a identidade da campanha.  

 

    
              Figura 16  - Feed do Instagram dividido por cores. 
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A separação cromática permite que o público acompanhe a narrativa de 
forma linear, de acordo com a sequência temporal dos posts, e não-linear. No 
segundo caso, basta escolher a tipologia desejada e, a partir disso, encontrar as 

dicas correspondentes a cada cor. 
 

5.4.1. Site Vamos Juntas 

 O site foi lançado juntamente com o início da divulgação das dicas no 
Instagram. A promoção inicial da plataforma aconteceu por meio de um vídeo 
publicado no feed e depois ganhou reforço de Stories semanais, exaltando todas 
as informações que poderiam ser encontradas na página. O papel da plataforma 
era trazer dados adicionais referentes aos pontos turísticos divulgados e reforçar o 
objetivo central da campanha, que era criar uma comunidade para a troca de 
experiências entre mulheres. Por isso, também havia um espaço para a publicação 
de textos relacionados a experiências de viagens anteriores, angústias, dúvidas e 
incentivos. O conteúdo foi desenvolvido e publicado pela investigadora. 
 

 

Figura 17 - Exemplo de publicação com conteúdo textual motivacional. 
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 A principal forma de levar os seguidores para o site foi utilizar o recurso das 
histórias, do Instagram. Por ser uma ferramenta dinâmica e que permite diferentes 
publicações em curtos períodos de tempo, seu uso foi capaz de gerar volume de 

tráfego para a página. Dessa maneira, foi necessário planear um conteúdo 
específico para a divulgação do site, sempre com imagens e frases que instigavam 
o utilizador a sair do Instagram e visitar a página. Um exemplo pode ser visto na 
figura 18, que mostra uma chamada no Instagram dizendo que havia um mapa 
interativo no site. O seguidor poderia baixa-lo ou usá-lo online, o que facilitaria a 
organização do seu roteiro para o Porto. 
 

 

   Figura 18 – Story que levou os seguidores para a página de rotas do site. 

 Outra seção do site continha uma lista com associações feministas da cidade 
do Porto. O conteúdo foi divulgado com o propósito de reforçar a ideia de ter uma 
comunidade de mulheres para a troca de experiências, vivências, reclamações e 
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dúvidas, entre outros aspetos. Ao longo da campanha, eventos organizados por 
essas instituições foram mapeados e divulgados no Instagram, como parte 
integrante da estratégia de criar laços.  

Abaixo, na figura 19, um exemplo da informação cruzada entre site e 
Instagram. Um post no feed mostrava tudo o que os seguidores poderiam encontrar 
no site. À direita, a página com as associações feministas, um dos conteúdos 
descritos no Instagram. 

 

       Figura 19 - Post do Instagram (à esquerda) e do site (à direita). 

 
Como mencionado, o site tinha como propósito concentrar informações úteis 

referentes aos pontos turísticos divulgados, como morada, métodos de pagamento 
e telefone. Para cada post do Instagram, um era publicado simultaneamente na 
página, com o mesmo tema, só que com esses dados importantes para quem, 
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efetivamente, visitaria a cidade do Porto. O utilizador era, a partir da rede social, 
convidado a ir até a página buscar informações adicionais (exemplo de conteúdo 
na figura 20).   

 

 

Figura 20 - Exemplo de post do site com dados adicionais. 

 Além das informações complementares, a página reuniu dicas de turismo 
que não haviam sido divulgadas em outros canais. Ou seja, um conteúdo exclusivo. 
Um exemplo de ação realizada: um post no Instagram sobre a estação São Bento 
sugeria que os seguidores visitassem o link que estava disponível na biografia caso 
quisessem saber para onde era possível seguir a partir da estação. O utilizador, 
então, encontrou uma publicação com a lista de destinos, seus respectivos preços, 
horários e valores, como representado na figura 21. 
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Figura 21 - Exemplo de post com conteúdo exclusivo. 

 Sendo assim, o site do projeto Vamos Juntas pode ser considerado um 
organismo vivo, que teve a sua narrativa construída aos poucos, juntamente com o 
Instagram, mas com informações diferentes. Trata-se de um conteúdo idealizado 
para quem deseja, de facto, viajar, por isso busca informações que ultrapassam a 
camada da inspiração. 
 

5.4.2. YouTube 

O canal no YouTube foi divulgado também no período inicial da campanha, 
a partir de brincadeiras, ações bem-humoradas e interações feitas, sobretudo, 
pelos Stories. O tom mais descontraído foi adotado para dar continuidade à 
linguagem que permeia a campanha.  

O papel da plataforma foi ser um meio no qual o público poderia encontrar 
conteúdo adicional, como vídeos de bastidores das gravações e da realização das 
rotas, por exemplo. Uma história semanal foi programada para divulgar o canal e 
seus respetivos materiais.  
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    Figura 22 - Canal Vamos Juntas no YouTube. 

 
Os conteúdos divulgados tinham relação com algum post ou tema retratado 

no Instagram. Muitos vídeos, aliás, não foram listados, justamente por serem 
exclusivos. Ou seja, apenas quem seguiu todas as dicas disponibilizadas ao longo 
das publicações conseguiu ter acesso ao material.  

No vídeo inicial de apresentação do projeto, por exemplo, o material 
disponibilizado no Instagram ganhou um complemento no YouTube – era a 
continuação do mesmo vídeo, em que mostrava a investigadora explicando os 
detalhes da campanha, só que ganhou como adicional alguns erros da gravação. 
Somente acessou o conteúdo quem participou da sondagem feita nos Stories, que 
questionava se o público tinha gostado do material. Em seguida, direcionava os 
seguidores para o link com o vídeo publicado no canal, como é possível ser 
verificado na figura 23. 
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Figura 23  - Story que levou ao conteúdo disponível no canal do YouTube. 

 
 Os vídeos com os bastidores das gravações das séries e também dos dias 
de captação do material fotográfico da campanha foram divulgados aos poucos e 
liberados apenas para quem interagia, de alguma maneira, com as histórias 
publicadas no Instagram.  

Na figura 24 há um exemplo desse tipo de abordagem. Quem respondesse, 
com um emoji37 de coração, à história em questão receberia um material extra ao 
conteúdo publicado no Instagram. Era um link com um vídeo dos bastidores da tour 
feminista. Nesse sentido, a ideia era proporcionar, mesmo que no ambiente virtual, 

uma experiência completa, a partir de diferentes ângulos captados por quem esteve 
no local. A linguagem visual definida para o vídeo foi bastante descontraída, com 
detalhes reais do que aconteceu durante o programa turístico. 

 

 
37 Ideogramas usados em mensagens eletrônicas. 
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                 Figura 24 - Estratégia de divulgação do canal no YouTube. 

 
 A sistemática definida para o canal foi a de complementar a experiência do 
utilizador. Fazê-lo sentir-se no local, o que, de acordo com a estratégia, poderia 
estimulá-lo a fazer os passeios ou a criar um vínculo mais próximo e afetivo com a 
campanha.  

O fato de mostrar os bastidores das entrevistas contribuiu para alcançar tal 
objetivo, uma vez que se tratava de uma oportunidade para o público conhecer 
melhor e se identificar com as personagens escolhidas. Na figura 25, há o exemplo 
de um vídeo divulgado mostrando todas as etapas da gravação da série intitulada 
como #MulheresDoPorto, que foi exibida no IGTV, mas teve conteúdos adicionais 

divulgados no Instagram, um exemplo de confluência entre os meios. 
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       Figura 25 - Vídeo dos bastidores das gravações da série #MulheresDoPorto 

 

O canal Vamos Juntas no YouTube não tinha como objetivo informar, mas 
sim proporcionar entretenimento aos utilizadores, com vídeos de bastidores, erros 
das gravações e versões estendidas de vídeos que foram publicados como teasers 
no Instagram. Não se tratava de uma plataforma decisiva para a compreensão geral 
da narrativa, mas sim um elemento complementar importante para estreitar laços 
com personagens e com as ações em si. 
 

5.4.3. Linguagem e interação 

 Apesar de a narrativa ser de ordem imagética, a linguagem textual foi um 
elemento estratégico na campanha, em todas as plataformas que a integraram. O 
tom de voz mais pessoal, com brincadeiras e expressões populares, possibilitou 
uma aproximação maior com o público – um dos objetivos principais do projeto, que 
buscava criar uma comunidade para a troca de experiências e vivências. Cada texto 
seguia um nível de interação pré-definido na fase de planejamento:  
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• Para o Instagram – nível 1: colocar gosto nas publicações; nível 2: identificar 
algum amigo nas publicações; e nível 3: compartilhar ou então contribuir com 
comentários baseados em experiências pessoais.   

• Para o YouTube – nível 1: assistir ao vídeo; nível 2:  colocar gostos nos 
vídeos e se inscrever no canal; e nível 3: partilhar o conteúdo nas redes 
sociais. 

• Para o site: nível 1: acessar o site; nível 2: partilhar o conteúdo nas redes 
sociais; e nível 3: contribuir com conteúdo e sugestões usando o e-mail 
disponibilizado na plataforma. 
 

 Sendo assim, a linguagem textual foi definida como um importante suporte 
da narrativa de base imagética. Além disso, também foram usados elementos 
gráficos para incrementar o conteúdo. A maior parte deles são nativos do próprio 
Instagram, o que garante um aspeto mais familiar ao público que já está habituado 
a utilizar a ferramenta. Informações históricas também integraram a estratégia de 
despertar o interesse e, assim, motivar a interação durante toda a campanha do 
projeto Vamos Juntas, como é possível visualizar na figura 26. 
 

 
           Figura 26 - Histórias com recursos nativos da plataforma. 
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5.4.4. Feed do Instagram 

 A estratégia escolhida para a linguagem usada no feed do Instagram 
consistiu em escolher frases chamativas, sobretudo, com perguntas finais. Alguns 

exemplos: “você já esteve aqui? Conta pra gente”, “marca aquela sua amiga que 
gosta de viajar”, “e aí, o que achou da dica?”, entre outras formas de interação. 
Alguns posts também pediam que os utilizadores que fossem até o local indicado 
identificassem o perfil Vamos Juntas na foto, com a hashtag da campanha, definida 
como #vamosjuntasporto. Nesse caso, para acentuar o conceito de transmedia, 
sobretudo no que diz respeito ao aspecto territorial, uma estratégia complementar 
foi adotada. Além de visitar pontos turísticos, a campanha também sugeria que as 
pessoas tivessem experiências reais e nativas, como conversar com alguma 
pessoa caraterística do Porto, como é possível visualizar na figura 27. 
  
 

 

         Figura 27 - Ação transmedia territorial sugerida pela campanha. 
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Para estimular o conceito de “conversa” e de troca de experiências, todos os 
comentários feitos nos posts do feed foram respondidos também de um jeito leve, 
para que culminassem em novos contatos e relatos. Trata-se de uma parte 

fundamental na estratégia de criar uma comunidade para a troca de vivências e 
experiências. A partir desses comentários, as pessoas passaram a conversar entre 
si, o que oferecer uma experiência mais para as seguidoras do projeto, como é 
possível verificar na figura 28. 

 

 

    Figura 28 - Exemplo de comentários que geraram outros. 

 

O conceito de “vamos juntas”, que remete à coletividade e ao apoio feminino, 
foi usado também para sustentar diferentes ações que iniciaram no universo digital 
e terminaram no meio físico, como neste post representado pela figura 29. Foi 

divulgada a foto de uma parede, com uma legenda que sugeria que as pessoas 
mandassem imagens de azulejos fotografados pela cidade Porto. Assim, com a 
colaboração de utilizadores, a publicação indicava que o objetivo era construir uma 
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parede virtual colaborativa, com imagens feitas em diferentes momentos, a partir 
de olhares distintos. A ação recebeu 22 imagens no total – e o resultado foi 
divulgado no site da campanha, com um link para que o público pudesse fazer o 

download da foto e, assim, guardá-la de presente. Nessa etapa, os seguidores já 
estavam envolvidos com a campanha a ponto de participarem com o envio de 
material fotográfico. O que configura um ponto positivo para a estratégia de dividir 
os níveis de interação por fases. As imagens foram enviadas pelo público por meio 
de direct messages, um recurso disponível no Instagram. 

 

 
Figura 29 - Exemplo de ação transmedia territorial. 

 
 Outro exemplo de ação feita no feed para quebrar barreiras virtuais foi a 
realização de um concurso fotográfico. As pessoas foram convidadas a publicar 
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imagens que remetessem ao tema “viagem”. A foto mais atrativa seria escolhida 
por uma fotógrafa profissional que vive atualmente na cidade do Porto. Além de ser 
colaborativa, a ação ofereceu uma experiência real a partir de um contato feito no 

mundo virtual, uma vez que o prémio era um passeio em um ponto turístico local, 
a Ponte da Arrábida. 
 

 

  Figura 30 - Exemplo de ação física feita a partir do ambiente online. 

 
 Proporcionar experiências físicas às seguidoras da campanha permeou toda 
a estratégia transmedia. No caso do concurso, inclusive, tal atividade aconteceu a 
partir de uma proposta imagética, que estimulava o público a participar ativamente 
da narrativa por meio de fotos. O resultado foi divulgado nos Stories do projeto – e 

a seguidora compartilhou também no seu perfil do Instagram, gerando, assim, mais 
comentários. Dessa forma, a campanha Vamos Juntas alcançou mais perfis e 
expandiu a mensagem que desejava passar a partir de outros nós. Na figura 31 é 
possível visualizar a foto que a seguidora publicou identificando a campanha e, em 
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seguida, o dia agendado para fazer, efetivamente, a experiência física, que 
começou no universo virtual. 
 

   

    Figura 31 - Resultado do concurso fotográfico. 

 
 

Ao longo das semanas, a participação do público, conforme o previsto, foi 
intensificando-se, sobretudo com a chegada de novos seguidores ao perfil. Dessa 
forma, foi possível alcançar a etapa da confiança, como havíamos descrito 
anteriormente. Alguns utilizadores, então, passaram a mandar as sugestões de 
programas que gostaram de fazer na cidade, pedindo para que fossem divulgadas 
no feed do projeto.  

Para dar destaque e estimular ainda mais esse tipo de interação, pelo menos 
uma vez por semana, no meio das sugestões que as personagens oficiais já haviam 
dado, as dicas do público começaram a ser divulgadas também no perfil da 
campanha Vamos Juntas. O padrão de publicações foi mantido justamente para 
fazer com que o público se sentisse “dono” do canal de alguma maneira. Ou seja, 

assim como era habitual, todas as publicações continham o nome do responsável 
pelo “achado” logo no início, indicando que aquele espaço também poderia ser 
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aberto ao público. Os primeiros posts divulgados mostraram que se tratava de uma 
narrativa construída pelo público (foram recebidas sete sugestões no total). Na 
figura 32 é possível visualizar as que tiveram mais gostos. 

 

 

Figura 32 - Exemplos de posts feitos com conteúdos sugeridos pelos utilizadores. 

 
 Outro exemplo de ação colaborativa foi a série #VamosJuntas Pelo Mundo, 
que consistiu na divulgação de vídeos de mulheres que estavam viajando (ou 
costumam viajar) sozinhas. O conteúdo foi feito, em sua maioria, de maneira 
espontânea, por utilizadoras de diferentes partes do mundo (a campanha recebeu 
vídeos de mulheres que estavam em Budapeste, Barcelona, Rússia, Rio de Janeiro 
e Belo Horizonte). O objetivo da série foi conectar e empoderar as mulheres que 
ainda tinham medo de viajar sozinhas a partir de experiências reais. Os vídeos 
foram divulgados no IGTV devido ao alcance e ao envolvimento que os conteúdos 
tiveram na plataforma ao longo da campanha. O facto de chamar as participantes 
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por suas respectivas alcunhas, como é possível visualizar na figura 33, foi uma 
decisão estratégica justamente para aproximá-las dos utilizadores que seguem o 
perfil. 

 

 

Figura 33 - Vídeos da série #VamosJuntas Pelo Mundo. 

 
 Além dos canais próprios pré-definidos e do meio físico, também houve uma 
preocupação em expandir a campanha para outros formatos e mídias. Um exemplo 
é o podcast, feito em parceria com o perfil Descubra Porto, do Instagram, 
pertencente a uma das personagens que integram o projeto. A conversa teve como 
tema central o turismo feminino e está disponível no Spotify38. 
 

5.4.5. Stories 

Os Stories foram componentes decisivos na estratégia transmedia, sobretudo 
no que diz respeito ao caráter territorial. Todos os recursos disponíveis na 
ferramenta foram utilizados ao longo da divulgação para promover a interação entre 
os seguidores, como stickers de perguntas, quizzes, marcadores de contagem 
regressiva e barra para análise de sentimento.  

Em relação aos quizzes nativos da plataforma, o objetivo foi usá-los de maneira 
criativa, que envolvesse o utilizador. A ideia era romper com o modelo tradicional, 

 
38 Podcast disponível em: https://open.spotify.com/episode/397nOSn3hJTKTV6dBLj7y8 acedido a 
5 de setembro de 2019. 
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que consiste em fazer uma pergunta e estimular respostas rápidas. A campanha, 
por sua vez, se propôs a oferecer sensações imersivas. Um exemplo é a série Sons 
do Porto, que convidava o utilizador a adivinhar quais sons típicos da cidade tinham 

sido publicados nos Stories (verificar dinâmica na figura 34). “Fui automaticamente 
teletransportada para a cidade”, comentou uma das seguidoras, o que demonstra 
que a proposta inicial, que era de “sentir” o Porto, foi alcançada. 

 

   

Figura 34 – Stories com o quiz Sons do Porto. 

 
Já os stickers de perguntas apoiaram ações importantes, como sondagens 

para saber o que os seguidores queriam ver no perfil. Como esse tipo de 
interferência apresentou bons resultados, optou-se por ampliar a quantidade de 
intervenções semelhantes. Em uma delas, um sticker nos Stories perguntava quem 

gostaria de acompanhar a responsável pelo projeto na busca por portas da cidade 
– o objetivo era fotografar as mais interessantes. Duas pessoas se propuseram a 
participar. Inclusive, a ação foi uma ideia sugerida por outro seguidor, reforçando o 
conceito de que a campanha é transmedia, territorial e moldável. O passeio, 
inclusive, conectou duas mulheres brasileiras que tinham acabado de chegar ao 
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Porto. Depois do encontro, elas promoveram outras ações paralelas ligadas ao 
universo feminino. 

 

 

Figura 35 - Ação transmedia territorial feita a partir do Instagram. 

 
 A interação por meio do Instagram foi importante para que, ao longo da 
campanha, novas ideias de conteúdo fossem geradas (um dos objetivos centrais 
do projeto). As seguidoras reconheceram no perfil uma forma de poder conhecer o 
Porto (ou alguma especificidade dele) mesmo não estando no local. Então, aos 
poucos, o perfil Vamos Juntas recebeu dicas de pontos turísticos que não tinham 

sido publicados, dúvidas sobre onde viver na cidade, partilha de experiências 
pessoais, medos e inseguranças em relação às viagens solo, sugestões de temas 
que seriam ser abordados e curiosidades em geral.  

Assim como foi feito no feed, a adoção de uma linguagem leve e informal 
também nos Stories foi uma estratégia adotada para a criação de uma relação 
estreita de confiança, com potencial para ultrapassar as barreiras digitais, como já 
foi retratado anteriormente. Na figura 36, por exemplo, uma seguidora respondeu a 
uma história sobre a freguesia do Bonfim, no Porto, e aproveitou para mandar uma 
dúvida específica sobre moradia (ela queria saber como era viver em Ramalde39). 

 
39 Outra freguesia do Porto, situada fora da rota turística. 
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A partir desse contato, foram feitos posts e stories, no Instagram, e também vídeos 
dos bastidores da visita, no YouTube. 
 

 

Figura 36 - Exemplo de interação com uma seguidora, que gerou conteúdo. 

 
Assim, a ideia de “comunidade”, proposta central narrativa, sobretudo no 

âmbito transmedia, ganhou força durante a campanha. À medida em que os 
conteúdos eram divulgados, havia sempre um estímulo para que as pessoas 
identificassem o perfil Vamos Juntas caso resolvessem conhecer de perto os 
pontos turísticos. Frases como “marca a gente no perfil”, “vai lá e nos conta como 
foi” e “não esquece de marcar #vamosjuntasporto”, entre outras, foram incluídas 
nas legendas das fotos e nos Stories. A partir disso, foi possível contabilizar 62 
fotos com a hashtag da campanha40. 

Ou seja, o conteúdo do projeto foi enviado aos receptores, que não só fizeram 
parte da narrativa, como também criaram as suas próprias histórias a partir do 
material divulgado. Trata-se de um importante exemplo de Cultura Participativa 

 
40 Publicações no Instagram, feitas pelos utilizadores que seguem o perfil Vamos Juntas. Pesquisa 
feita em outubro de 2019. 
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estimulada pela amplitude de alcance das plataformas digitais. Na figura 37 é 
possível visualizar algumas das visitas que foram feitas. 

 

 

  Figura 37 - Posts de seguidores que fizeram as dicas do Vamos Juntas. 

 
Inclusive, além das dicas turísticas, o conteúdo de alguns posts e Stories 

sugeriram experiências adicionais. Entre os passeios divulgados, os seguidores 
foram convidados a conhecer também alguns elementos extras, como moradores 
emblemáticos da cidade, painéis de azulejos escondidos e manifestações de arte 
urbana, entre outros. A divulgação desses pontos de atenção aconteceu pelos 
Stories. O objetivo era estimular o público a prestar atenção em todo o percurso. 
Quem encontrasse algum dos elementos deveria tirar uma foto e identificar o perfil 
Vamos Juntas na publicação que fizeram em seus perfis. Tal ação se assemelha à 
lógica de gamificação. Embora não existisse uma premiação física, como nos 
jogos, a recompensa a quem encontrava essas dicas adicionais era garantir uma 
experiência completa e também muitas descobertas interessantes escondidas pela 
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cidade, como artistas, construções histórias, personalidades e outros elementos 
que, geralmente, passam despercebidos no dia a dia.  

Na figura 38 há um exemplo dessa sistemática. Os utilizadores foram 

convidados a divulgar, nos Stories, fotos de artes assinadas por Berri Blue, uma 
artista feminista que possui vários cartazes espalhados pelo Porto. O objetivo era 
encontrar esses pôsteres e divulgá-los identificando o Perfil Vamos Juntas. 

 

 

Figura 38 - Ação que fez os seguidores produzirem conteúdo. 

  
Muitos desses conteúdos que deveriam ser encontrados, de acordo com a 

lógica de gamificação, estavam relacionados às dicas que eram publicadas no feed. 
O objetivo foi simular que o roteiro estava acontecendo em tempo real, com o intuito 
de transmitir estímulo para quem estivesse vendo. Algumas das sugestões de 
pontos de atenção, inclusive, não estavam em locais muito evidentes, como é o 
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caso da frase (destacada na figura 39), o que pode ser considerado um estímulo a 
mais para aquém estivesse seguindo a rota criada. 

 

 

Figura 39- Exemplo de ação transmedia territorial feita nos Stories. 

 
 Muitas das ações, inclusive, aconteceram em tempo real e não se limitaram 
ao meio digital. A agilidade do Instagram permitiu que as interações ocorressem 
também no ambiente físico, como é possível avaliar no exemplo abaixo 
(representado pela figura 40). Neste caso, um dos seguidores não se limitou a 
acompanhar a narrativa imagética de maneira isolada. Ele também deu o seu 
contributo, tirando uma foto da mesma paisagem (ou seja, ele estava no mesmo 
local e no mesmo momento do post). Na interação, a campanha pedia apenas para 
a pessoa comentar se estava no espaço para ver o pôr do sol. Não foi solicitado, 
por exemplo, que os seguidores fizessem uma fotografia para compartilhar. O ato, 
então, foi espontâneo, o que reforça o conceito de Cultura Participativa abordado 
no início do presente trabalho. 
 



  

 104 

 

       Figura 40 - Interação em tempo real feita com um seguidor. 
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Capítulo. 6 Resultados obtidos 
 
A avaliação dos resultados da campanha foi dividida em três etapas: análise 

das métricas, envio de um questionário de satisfação aos 40 perfis que mais 
interagiram durante o projeto e, por fim, um grupo focal com cinco participantes 
(necessariamente, seguidores do perfil Vamos Juntas e respondentes do 
questionário de satisfação). Cada uma das fases aqui descritas serviu de base para 
a outra. Ou seja, a análise das métricas permitiu coletar números gerais e 
específicos, que ofereceram uma base mais estruturada para o desenvolvimento 
do questionário. Assim, foi possível direcionar as perguntas de acordo com os 
pontos de atenção detectados, de modo matemático e simplista, nessa fase prévia. 
As respostas dos questionários serviram de base, então, para a elaboração do 

guião debatido durante o grupo focal. Identificamos nos inquéritos os pontos 
divergentes e que, pessoalmente, poderiam originar reflexões e, assim, dados 
qualitativos. A partir disso, é possível constatar que a metodologia utilizada, ao nível 
da triangulação de fontes, conseguiu preencher lacunas, além de justificar e 
embasar os resultados obtidos ao longo da campanha. 

 

6.1. Caraterização dos seguidores 

Antes de partir para a análise das métricas é importante compreender o perfil 
do público que segue o perfil Vamos Juntas no Instagram41. Do total 1.06542 
seguidores, 81% são mulheres e 19% homens. Em relação à idade, 47% estão na 
faixa dos 25 a 34 anos, seguido dos que têm entre 35 e 44 anos (27%). No que diz 
respeito à localização, 51% dos seguidores estão no Brasil, 39% em Portugal, 3% 
nos Estados Unidos, 1% na Espanha e 1% na Austrália. Ao analisar as cidades 
isoladamente, no entanto, o Porto é a que detém mais seguidores, com 26% do 
total. Tal informação permite verificar que boa parte dos seguidores já reside no 

 
41 Pesquisa feita em 1 de outubro de 2019. 
42 Quantidade registrada de seguidores até o último dia da campanha, 21 de setembro de 2019. 
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local, mas deseja conhecer mais sobre a cidade, o que foi um dado relevante para 
a construção dos conteúdos que não estavam no planeamento. 

 

 

Gráfico 1- Público do perfil Vamos Juntas no Instagram. Fonte: Instagram. 

 
 Em relação ao comportamento, os utilizadores estiveram mais ativos no 
perfil, geralmente, às terças e às sextas-feiras. Os horários de maior pico ao longo 
da campanha foram entre as 18h e 21h. 

 

6.2. Métricas 

A metodologia adotada nessa parte inicial de análise dos resultados foi a 
netnografia, que analisa o comportamento humano nas redes sociais por meio de 
dados quantitativos (Kozinets, 2002). Por isso, para cada plataforma que integrou 

a campanha foi escolhido um meio capaz de extrair os dados para serem 
posteriormente avaliados. E tais informações são descritas nos subcapítulos a 
seguir. 
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6.2.1. Instagram 

As métricas da campanha foram avaliadas com o suporte do software 
Iconosquare43. Tal ferramenta consegue captar os dados de um perfil selecionado 

e apresentá-los a partir de gráficos de crescimento e de sentimento. Para 
enriquecer as informações oferecidas por meio da ferramenta, também foi realizada 
uma análise individual de cada post, o que forneceu mais detalhes, sobretudo, 
sobre o teor dos comentários. 

A etapa inicial da campanha, que apresentou o projeto e as suas respetivas 
personagens, contou com dez posts no total44. Essas publicações renderam 931 
gostos e 86 comentários, uma média de 93,1 e de 8,6, respetivamente, por post. 
As publicações com maior envolvimento por alcance45 nessa fase foram as que 
apresentavam duas das personagens principais da campanha – a média ficou em 
19,38%. Em segundo lugar, com 17,68%, aparece outra publicação que também 
trazia uma das personagens responsáveis pelas dicas divulgadas durante o projeto. 
Tais indicadores mostram que a humanização do conteúdo é um caminho 
interessante no Instagram. Ou seja, o fato de o conteúdo ser representado por uma 
figura humana pode passar uma sensação de confiança maior e permitir uma 
aproximação mais densa por parte do público. O vídeo em que mostrava a porta 
do aeroporto abrindo conquistou o terceiro lugar no índice de envolvimento por 
alcance, com 15,43%. Em contrapartida, a publicação com a menor média do 
período, 11,76%, foi a que trazia uma imagem estática de senhoras portuguesas. 
Assim, é possível constatar que, nessa fase pré-campanha, os vídeos obtiveram 

um desempenho superior ao das imagens. 

 
43 Disponível: https://pro.iconosquare.com. 
44 De 21 de julho de 2019 a 1 de agosto de 2019. 
45 Optamos por analisar o envolvimento por alcance. Ou seja, das pessoas que receberam o 
conteúdo, quantas interagiram. Tal métrica, de acordo com o Iconosquare, é mais efetiva. 
Informação disponível em https://blog.iconosquare.com/average-instagram-engagement-rate/ 
acedida a 22 de setembro de 2019. 
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As publicações oficiais dos roteiros da campanha começaram no dia 2 de 
agosto. Antes da análise das mesmas, no entanto, observamos aqui (gráfico 2) os 
números gerais obtidos até o dia 21 de setembro de 2019, data final da campanha.  

 

 
       Gráfico 2 - Dados gerais da campanha. Fonte: Adaptado do Instagram. 

 
Em relação à base de fãs, 785 seguidores foram conquistados durante a 

campanha46, o que representa um aumento de 677% no período. Antes mesmo do 
início da publicação do conteúdo, por conta da estratégia prévia de divulgação, o 

perfil no Instagram já somava 280 gostos47.  
Houve um aumento constante de público ao longo de todo o período que 

compreendeu a narrativa, como é possível notar no gráfico 3. O perfil conquistou 
maior quantidade de fãs no dia 27 de julho, data em que foi publicado o vídeo com 
a investigadora explicando como funcionaria projeto (foram 97 novos gostos no 
total). Outro pico foi registrado no dia 5 de setembro de 2019, ocasião em que a 
campanha lançou a ação que sugeria o preenchimento de uma parede com 
azulejos enviados pelos seguidores. Todos os dias, novos seguidores chegaram ao 
perfil @vamosjuntasporto no Instagram, indicador de que as camadas de interação 
previstas na fase de planeamento foram efetivas para trazer pessoas diferentes a 

 
46 De 21 de julho a 21 de setembro de 2019. 
47 Período que compreendeu 15 dias antes do início da campanha. 
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partir de cada ação ou publicação. Nenhuma pessoa deixou de seguir o perfil 
@vamosjuntasporto durante o período, como também é possível verificar no gráfico 
abaixo. 

 

 

Gráfico 3 – Evolução de seguidores do perfil Vamos Juntas. Fonte: Iconosquare. 

 
O alcance dos posts foi de 63.800 e as impressões alcançaram a marca dos 

225.20048. A média global de envolvimento ficou em 17,59%. No entanto, iremos 
usar o indicador de envolvimento por alcance por ser mais efetivo, uma vez que 
analisa apenas a percentagens de interações das pessoas que receberam o 
conteúdo em seus feeds. Neste caso, a média ficou em 14,41%, com picos e 
quedas. O post que teve a maior média do período (23,07%) foi uma dica 
gastronómica que não integra a tradicional rota turística. Em segundo lugar ficou 
uma sugestão de passeio ao ar livre, o Parque São Roque (20,88%), que também 
não está entre as atrações mais conhecidas. O terceiro lugar ficou com a tour 
feminista (20,45%), uma dica de programa que tem total relação com o público-alvo 

da campanha, mostrando assim a efetividade do conteúdo e da divulgação. 

 
48 Alcance é a quantidade de pessoas que visualizaram os conteúdos. Já impressões é o número 
de vezes que o conteúdo foi exibido. 
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Gráfico 4 – Histórico da evolução do índice de envolvimento por alcance. Fonte: 
Iconosquare. 

 
A métrica de envolvimento é calculada a partir de duas ações que determinam 

o sucesso da campanha: os comentários e os gostos. Por isso, tais indicadores 
foram analisados separadamente para permitir a identificação dos motivos que 
fizeram os seguidores interagirem. Na primeira etapa, foram analisados os dez 
posts com mais gostos ao longo da campanha. Sete das dez publicações 
pertencem à categoria “ao ar livre”. Ou seja, têm fotos impactantes, abertas, que 
mostram pontos turísticos chamativos, com a cor verde em destaque. Duas 
imagens integram a categoria “gastronomia”, sendo que uma delas foi tirada ao ar 

livre. Apenas uma pertence à rota de cultura. Em relação aos comentários, para 
garantir uma análise mais detalhada, as interações desse tipo foram definidas em 
três categorias: i) quando o utilizador identifica pessoas; ii) quando o utilizador tira 
dúvidas; iii) quando o utilizador elogia ou faz algum comentário complementar ao 
post. Os resultados da análise individual dos dez posts que receberam maior 
quantidade de gostos são detalhados na tabela 8. 



  

 111 

 
Tabela 8 – Análise dos posts com maior quantidade de gostos. 

POST GOSTOS ROTA ENGAJ. COMENTÁRIOS 

 

203 AR LIVRE 14,8% 0 
CLASSIFICAÇÃO  

  

  

  

 

194 AR LIVRE 7,39% Total: 9 
CLASSIFICAÇÃO 

Identificar pessoas 0 

Tirar dúvidas 0 

Elogiar/complementar 9 

 

188 AR LIVRE 16,89% Total: 26 
CLASSIFICAÇÃO 

Identificar pessoas 6 

Tirar dúvidas 0 

Elogiar/complementar 20 

 

 

153 AR LIVRE 13,14% Total: 3 
CLASSIFICAÇÃO 

Identificar pessoas 3 
Tirar dúvidas 0 
Elogiar/complementar 0 

 

138 AR LIVRE 14,88% Total: 8 
CLASSIFICAÇÃO 

Identificar pessoas 0 

Tirar dúvidas 0 

Elogiar/complementar 8 

 

137 AR LIVRE 15,79% Total: 14 
CLASSIFICAÇÃO 
Identificar pessoas  
Tirar dúvidas  

Elogiar/complementar 14 

 

126 GASTRONOMIA 15,10% Total: 22 
CLASSIFICAÇÃO 
Identificar pessoas 7 

Tirar dúvidas  

Elogiar/complementar 15 
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126 GASTRONOMIA 23,07% Total: 24 
CLASSIFICAÇÃO 

Identificar pessoas 4 

Tirar dúvidas 3 

Elogiar/complementar 17 

 

113 AR LIVRE 20,88% Total: 22 
CLASSIFICAÇÃO 
Identificar pessoas 6 

Tirar dúvidas 6 

Elogiar/complementar 10 

 

111 CULTURA 20,45% Total: 14 
CLASSIFICAÇÃO 
Identificar pessoas 5 

Tirar dúvidas  

Elogiar/complementar 9 

Fonte: elaborada com dados extraídos das estatísticas do Instagram. 

 

Relativamente à análise dos dez posts com mais comentários (detalhada na 
tabela 9) é possível ver um cenário diferente. Apenas dois integram a rota “ao ar 
livre”.  Metade pertence à categoria “gastronomia” que, inclusive, foi a que mais 
estimulou os seguidores a identificar pessoas nas publicações. Três publicações 
não tinham rotas específicas – uma se tratava de um vídeo com a responsável pela 
campanha e as outras duas abordavam questões ligadas ao feminismo. Aliás, a 
temática dos posts e a linguagem adotada foram duas caraterísticas que motivaram 
a participação ativa do público. No vídeo mencionado, por exemplo, foi solicitada a 
opinião dos seguidores ao final do texto do post. Já as publicações que abordavam 
questões ligadas ao feminismo foram, na verdade, compartilhamento de 
experiências ou pontos de vista.  

Aliás, o facto de a maioria das publicações que integra a lista ser da rota de 
gastronomia demonstra que as pessoas tiveram a intenção de visitar os 
restaurantes propostos, uma vez que aproveitaram a ocasião para convidar outros 
utilizadores. 
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Tabela 9 – Análise dos posts com maior quantidade de comentários. 

POST GOSTOS ROTA ENGAJ. COMENTÁRIOS 

 

86 
 

SEM 
ROTA 

11,6% Total: 37 

VIEWS CLASSIFICAÇÃO 

362 Identificar pessoas 0 

Tirar dúvidas 13 

Elogiar/complementar 24 

 

188 AR 
LIVRE 

16,89% Total: 26 
CLASSIFICAÇÃO 
Identificar pessoas 6 

Tirar dúvidas 0 

Elogiar/complementar 20 

 

126 GASTRON
OMIA 

23,07% Total: 24 
CLASSIFICAÇÃO 
Identificar pessoas 4 

Tirar dúvidas 3 

Elogiar/complementar 17 

 

85 GASTRON
OMIA 

17,40% Total: 23 
CLASSIFICAÇÃO 
Identificar pessoas 13 

Tirar dúvidas 0 

Elogiar/complementar 10 

 

113 AR 
LIVRE 

20,88% Total: 22 
CLASSIFICAÇÃO 
Identificar pessoas 6 

Tirar dúvidas 6 

Elogiar/complementar 10 

 

126 GASTRON

OMIA 
15,10% Total: 21 

CLASSIFICAÇÃO 
Identificar pessoas 7 

Tirar dúvidas 0 

Elogiar/complementar 15 

 

96 FEMINI
SMO 

14,27 Total: 22 
CLASSIFICAÇÃO 
Identificar pessoas 0 

Tirar dúvidas 0 

Elogiar/complementar 21 

73 GASTRON

OMIA 
14,32% Total: 18 

CLASSIFICAÇÃO 
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Identificar pessoas 0 

Tirar dúvidas 0 

Elogiar/complementar 18 

 

62 GASTRON
OMIA 

14,64% Total: 14 
CLASSIFICAÇÃO 
Identificar pessoas 0 

Tirar dúvidas 0 

Elogiar/complementar 14 

 

45 FEMINI
SMO 

5,5% Total: 14 
CLASSIFICAÇÃO 
Identificar pessoas 0 

Tirar dúvidas 0 

Elogiar/complementar 14 

Fonte: elaborada com dados extraídos das estatísticas do Instagram. 

 
Na análise geral dos comentários (gráfico 5), elogios e informações 

complementares às publicações foram maioria (431). Em seguida, houve maior 
incidência de pessoas identificando outras pessoas nos comentários (84) e, por fim, 
apareceu a categoria de dúvidas (34). 

 

 

       Gráfico 5 – Classificação dos comentários recebidos no feed do Instagram. 
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Os vídeos publicados no IGTV tiveram de ser analisados separadamente, uma 

vez que o software utilizado não consegue captar as métricas de conteúdos 

publicados na plataforma. Foram divulgados seis vídeos no total, que tiveram 1.617 
visualizações, uma média de 269 por vídeo. Os vídeos mais curtos obtiveram uma 
percentagem maior de visualizações. O de 1’17”, por exemplo, teve uma 
percentagem média de 17%, enquanto o vídeo de 6’11” teve apenas 1%. Tais 
valores são referentes à parcela de seguidores que viu o conteúdo do começo ao 
fim. 

6.2.1.1. Stories 

As histórias foram ferramentas importantes para dar suporte, atrair novos 
seguidores e oferecer informações complementares aos posts da campanha. 
Foram usados todos os recursos de interação disponíveis, como stickers, análise 
de sentimento, sondagens, gifs e jogos de perguntas e respostas.  

No total, foram feitas 471 histórias, com uma média de 215 visualizações cada, 
de acordo com o Iconosquare. Tal canal foi essencial para estimular as interações, 

uma vez que se tratava de um ambiente mais privativo, ou seja, que não é aberto 
ao público. Na análise qualitativa das interações, os seis temas mais recorrentes 
foram:  

 
1. Elogios; 
2. Pedido de informações complementares; 
3. Compartilhamento de experiências pessoais; 
4. Tirar dúvidas burocráticas sobre brasileiros que vivem no Porto; 
5. Pedidos para o perfil conhecer algum lugar específico e publicar; 
6. Envio das reações nativas da aplicação.  
 
A sequência de histórias que recebeu o maior volume de mensagens foi a série 

sobre os Sons do Porto, mencionada no capítulo anterior, que trazia apenas sons 
caraterísticos da cidade e depois terminava com um quiz de adivinhação. Um dos 
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depoimentos (apresentado na figura 41) evidencia que o nível de envolvimento 
atingiu o resultado esperado. 

 

 

      Figura 41 - Comentários recebidos na sequência Sons do Porto. 

 
A partilha das histórias foi recorrente durante a campanha. A cada dez histórias 

publicadas, pelo menos uma era compartilhada pelos seguidores do perfil. Tal ação 
demonstrou o interesse do público pelo conteúdo. De acordo com dados coletados 

pelo Iconosquare durante o período da campanha, a partilha das histórias do perfil 
Vamos Juntas resultou em 80 novos seguidores para o perfil @vamosjuntasporto 
no Instagram. 
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6.2.2. Site 

 O site49 criado pode ser definido como um agrupador do conteúdo. Ou seja, 
reuniu todas as informações e ainda forneceu complementos, como moradas 

completas, números de telefone, horário de funcionamento dos estabelecimentos, 
métodos de pagamento e atrações nas proximidades. Alocada na plataforma 
Wordpress, a página teve o seu link disponível na biografia do perfil do Instagram 
durante toda a campanha. Diferentes ações, já mencionadas no capítulo anterior, 
foram feitas com foco na promoção do endereço. Sendo assim, a plataforma 
recebeu 70 visitas ao longo do período, de acordo com dados extraídos pelo 
software Iconosquare.  

O maior pico (16) visitas aconteceu no dia 21 de agosto, data em que foi 
divulgado um post sobre as associações feministas presentes no Porto. No texto 
da publicação estava escrito que todos os endereços e formas de contato estavam 
disponíveis no site do projeto, o que estimulou os acessos (mais um exemplo da 
importância da linguagem textual na narrativa transmediática). Entre as pessoas 
que interagiram com a publicação, 17,6% desse total tiveram a curiosidade de 
visitar o site. Nessa mesma data, uma história complementar relembrava que o 
roteiro estava sendo construído em tempo real e que estaria disponível para quem 
quisesse utilizá-lo, o que também estimulou as visitas. Sendo assim, vê-se que a 
página cumpriu o papel de complementar a narrativa com dados relevantes para 
quem estava em busca de dicas de viagens. A apresentação oficial do site 
aconteceu no dia 7 de agosto, quando foi publicado um vídeo no feed com a 

listagem de tudo o que poderia ter sido encontrado no local.  
Do total de acessos, 66 foram provenientes do próprio Instagram e quatro 

vieram de outras plataformas, como e-mail, mensagens diretas ou SMS50. Em 
relação à localidade, 40 dos acessos são do Brasil, 22 de Portugal, 4 dos Estados 
Unidos e 2 de outros países não mencionados. A área mais consultada do site51 foi 

 
49 Disponível em: https://vamosjuntasporto.wordpress.com 
50 Dados extraídos da plataforma Bitly. 
51 Dados coletados pelo Iconosquare de 21 de julho de 2019 a 21 de setembro de 2019. 
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a “rede feminista”, com 55 acessos e permanência média de 1 minuto, que divulga 
uma lista de associações e inciativas voltadas ao tema. 
 

 
    Gráfico 6 - Média de cliques no site do projeto. Fonte: Iconosquare. 

  

6.2.3. YouTube 

Desde o início da campanha ficou definido que o YouTube ofereceria um 
complemento ao conteúdo principal divulgado no Instagram. Chegaria até o canal 
quem interagisse com os recursos dos Stories, principalmente, e quisesse ter 
acesso a vídeos de entretenimento. O material, então, ficou focado nos bastidores 
das gravações das séries e da captação das fotografias das rotas. Erros de 
gravação deram um tom bem-humorado ao conteúdo disponibilizado no canal e 
foram os que obtiveram os melhores resultados.  O vídeo com mais visualizações, 
36 no total, tem essa temática (é o que traz a investigadora apresentando como 
seria a campanha). No entanto, não foi o que o público viu até o final. A duração 
média de visualizações foi de 58 segundos, sendo que o vídeo totalizava 2’15”. Já 

o vídeo sobre a tour feminista teve 13 visualizações no total. Porém, as pessoas 
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assistiram 32 segundos, sendo que a duração total é de 37 segundos, como é 
possível visualizar na tabela 10.  

 
Tabela 10 – Métricas dos principais vídeos da campanha. 

 
Fonte: YouTube Analytics. 

 
 Relativamente ao tráfego, a maior parte do público (36,7%) chegou até o 
canal por algum meio externo. Assim, é possível perceber que é resultado da 
divulgação feita durante a campanha no Instagram. Além disso, uma porcentagem 
considerável do público (6,7%) fez uma pesquisa direta no YouTube para chegar 
até o canal, o que demonstra interesse espontâneo pelo conteúdo. 
 

 

                            Gráfico 7 - Origem do tráfego. Fonte: YouTube Analytics. 
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Em comparação com o IGTV, o desempenho de todo o canal em si foi 

inferior, uma vez que cada vídeo teve uma média de 250 visualizações na 

plataforma do Instagram.  
Mesmo com todo o esforço de divulgação, o canal encerrou a campanha 

com apenas um subscritor. Para entender tal escolha, o questionário (que será 
discutido mais à frente) traz perguntas específicas sobre as preferências do público 
no que diz respeito ao YouTube, em comparação com o IGTV. Dessa forma, foi 
possível perceber por que a plataforma não foi tão acessada durante a campanha. 

 

6.3. Questionário de satisfação 

A análise quantitativa das métricas do Instagram e dos demais canais que 
integram a narrativa ofereceu insumos essenciais para a construção do inquérito, 

que foi enviado a 40 pessoas. O método de escolha dos participantes foi baseado 
em níveis de interação. Ou seja, os inquiridos interagiram, em algum momento, com 
o perfil @vamosjuntasporto, seja por mensagens diretas, curtidas e/ou 
comentários. A partir da definição da metodologia, o questionário foi criado e 
dividido em duas seções. A primeira caracteriza o público, mostrando o perfil, 
preferências e hábitos de consumo, e a segunda levanta dados específicos sobre 
a campanha, seus desdobramentos e componentes. Em relação às questões, 
algumas possibilitaram a escolha múltipla e outras solicitaram que os participantes 
preenchessem seus níveis de concordância. Também foi incluída uma questão 
aberta para que os inquiridos pudessem deixar comentários e sugestões. Não se 
tratava de uma pergunta obrigatória, mas houve uma incidência de 35 comentários, 
entre sugestões, dicas e observações. O formulário foi distribuído via Google Forms 
entre os dias 23 de setembro e 2 de outubro de 201952. 

No gráfico 8 pode-se verificar que a maior parte dos respondentes é do sexo 
feminino (75%). Apesar de a campanha ser voltada para estimular as mulheres a 

 
52 O questionário está disponível, na íntegra, como ANEXO II, presente na página 154. 
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viajar sozinhas, um dos objetivos iniciais descritos no planeamento era não 
restringir o conteúdo e as ações ao público feminino. Assim como na análise do 
público do perfil Vamos Juntas no Instagram (descrita na seção anterior), no 

inquérito também se notou a participação do público masculino (25%). Ou seja, os 
homens também interagiram com a campanha e, no final, deram as suas 
contribuições. 

 

 

Gráfico 8 - Respondentes por género. 

 
 

 Dos 40 respondentes 33 são brasileiros e 7 portugueses, o que é uma 
amostra da situação real, uma vez que, de acordo com as métricas extraídas da 
plataforma, o perfil tem mais seguidores brasileiros do que portugueses (51% e 
39%, respectivamente). Em relação à faixa etária, notou-se uma grande variação. 

A maior parte dos inquiridos tem entre 23 e 29 anos (35%). Em seguida, aparecem 
as faixas de 30 a 34 anos (32,5%); 35 a 49 anos (25%) e de 50 a 65 anos (7,5%). 
No gráfico 9, as colunas azuis se referem aos respondentes do inquérito e as 
laranjas a todos os seguidores da plataforma. 
 

75%

25%

PERFIL | GÉNERO

Mulheres Homens
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   Gráfico 9 – Idade dos seguidores em comparação com os respondentes. 

 
 O consumo de conteúdo no Instagram é recorrente entre os inquiridos. A 
maior parcela (67,5%) afirmou que acede à rede “muitas vezes ao dia”. Em segundo 
lugar ficou a opção “algumas vezes ao dia”, com 30%. Apenas uma pessoa (2,5%) 
afirmou que acede a rede social algumas vezes por semana.  
 

 

   Gráfico 10 - Consumo de conteúdo no Instagram. 
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Em relação ao tema “turismo”, a rede social apareceu como uma ferramenta 

bastante utilizada – 67,5% afirmaram que recorrem à plataforma todas as vezes 
que decidem viajar; 27,5% buscam dicas no local, mas não é algo tão frequente; e 
apenas 5% disseram que não usam a rede para este fim. 
 Um indicador do poder exercido pelo Instagram no que diz respeito ao 
turismo é que, entre os inquiridos, 50% disseram que já optaram por algum destino 
de viagem com base em alguma dica ou imagem vistas no Instagram. 
 

 

Gráfico 11 - Divisão por quantidade de pessoas que já optaram por um destino de viagem 
com base na informação disponibilizada no Instagram. 

 
 Ainda na fase de caraterização, o questionário abordo pontos relacionados 
à preferência do público no que diz respeito ao Instagram como meio para 
divulgação de destinos de viagem – e o formato escolhido para as respostas foi 
uma escala de avaliação ou estima de 5 níveis. Foram apresentadas 5 situações: 

50%

7%

28%

15%

JÁ OPTOU POR ALGUM DESTINO COM BASE NO 
INSTAGRAM?

Já optei mais de uma vez por um destino com base no Instagram

Sempre tomo decisões com base no Instagram

Não, nunca optei com base no Instagram

Não me recordo
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1) se o Instagram é uma fonte de inspiração para quem deseja viajar; 2) se é mais 
fácil tomar decisões com base em conteúdos turísticos publicados na rede; 3) se 
as imagens publicadas exercem influência nas escolhas; 4) se publicar fotos de 

viagem para estimular outras pessoas a conhecer o destino é um costume; e 5) se 
o público valoriza perfis que tenham fotos de qualidade. Os maiores níveis de 
concordância têm relação à qualidade das imagens tanto para atrair público para o 
perfil quanto para valorizar o próprio destino turístico, como é possível visualizar no 
gráfico 12. 
 

 
Gráfico 12 - O Instagram como estímulo para a tomada de decisão. 

 
 A seção referente às impressões sobre a campanha começou questionando 
como os inquiridos conheceram o projeto. A maioria, 62,5%, disse que foi por 
indicação de amigos. Em segundo lugar (35%) ficou a opção “vi em outro perfil no 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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Instagram”. Uma pessoa (2,5%) afirmou que soube da campanha por meio de um 
dos adesivos que foram colados nas ruas da cidade do Porto.  

No primeiro contato que tiveram com o “Vamos Juntas” os inquiridos 

disseram que as duas caraterísticas mais chamativas do projeto foram a causa em 
si (62,5%), as dicas fora da rota turística (47,5%) e a qualidade do material 
fotográfico (40%). Aqui, mais uma vez, é possível verificar que a qualidade do 
material fotográfico é importante na visão do público, principalmente no âmbito do 
turismo. Os demais atrativos apontados estão descritos no gráfico 13. 
 

 

Gráfico 13 - Caraterísticas mais marcantes no projeto. 

 
 Relativamente aos posts divulgados no feed ou nos Stories do Instagram, os 
que mais chamaram atenção do público foram os que continham vídeos sobre 
diferentes pontos turísticos da cidade. Aqui, nota-se uma predileção pelo conteúdo 
audiovisual, bastante explorado nas histórias. Entre as rotas disponíveis, a de 
passeios ao ar livre foi a que mais chamou a atenção do público (45%), seguida da 
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de cultura (40%) e gastronomia (35%). Na análise das métricas, comentada na 
seção anterior, a rota de passeios foi a que obteve a maior quantidade de curtidas 
e a de gastronomia a maior incidência de comentários. As duas séries da campanha 

(#VamosJuntas Pelo Mundo e #MulheresDoPorto) também tiveram boa colocação 
no índice de preferências, com 37,5% e 40%, respectivamente. 

 

 

Gráfico 14 - Preferências do público relativamente ao conteúdo. 

 
 Foi questionado também se os inquiridos entraram em contato diretamente 
com a campanha, por mensagem direta ou e-mail. Do total, 62,5% escolheram a 
opção “sim, mais de uma vez”, 20% falaram que o fizeram apenas uma vez e o 
restante, 17,5%, não entraram em contato diretamente.  

Cinco fatores motivaram a interação com a campanha: parabenizar o perfil 
(40%), criar uma rede de mulheres que se apoiam (22,5%), enviar sugestões de 
local ou passeio (12,5%), fazer perguntas sobre o post divulgado (5%) e agradecer 
por alguma dica dada (5%). Um fator a se destacar é que, apesar de a maioria ter 
interagido frequentemente com o perfil, isso acontece com menor frequência com 
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demais perfis do Instagram, conforme é possível visualizar no gráfico 15. Um 
indicador de que a linguagem adotada e os meios de comunicação escolhidos 
deram autonomia e deixaram o público à vontade para “falar” com o Vamos Juntas 

em algum momento. 
 

 

Gráfico 15 – Interação do público com perfis no Instagram. 

 
 Relativamente às plataformas complementares, o site foi visitado por 40% 
dos inquiridos. A maioria (42,5%) afirmou não ter percebido que havia uma página, 
embora a mesma tenha sido destacada 27 vezes durante toda a campanha. Dos 
que visitaram o site, a maior parcela (40%) concorda que a plataforma 
complementa os posts divulgados no Instagram. Em contrapartida, 5% discordaram 
totalmente da afirmação.  
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  Gráfico 16 - Nível de concordância em relação à importância do site na campanha. 

 
Ainda sobre o site, o conteúdo que mais chamou a atenção do público foi o 

roteiro com as dicas da campanha (25%). Informações sobre horários, endereços 
e métodos de pagamento obtiveram o mesmo volume de preferência que a lista 
com as associações feministas no Porto (5%) 
 

 

Gráfico 17 - Preferências do público em relação ao site. 
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As respostas do inquérito confirmaram e apresentaram os motivos da baixa 
adesão ao canal do YouTube durante a campanha. A maior parte dos respondentes 
(52,5%) afirmou que não visitou a plataforma e 22,5% dos entrevistados disseram 

que não se recordam de terem entrado no canal. Do total, 25% confirmaram que 
consumiram o conteúdo disponível. 

 

 

Gráfico 18 - Dados de visitação do canal no YouTube. 

 
 

 A maior parte dos inquiridos afirmou não ter visitado o canal no YouTube por 
não possuir o costume de sair do Instagram enquanto consome os conteúdos que 
ali estão disponíveis (38,9%). Outra parcela (19,4%) disse ainda que não possui o 
hábito de assistir vídeos na plataforma. 
 No que diz respeito ao propósito principal da campanha, que é usar o 
Instagram para motivar o público a conhecer um destino turístico, 100% dos 
entrevistados afirmaram que se sentiram estimulados a fazer alguma dica/atividade 
que viram no projeto. Em relação à cidade em si, 57,5% disseram que ficaram com 

vontade de conhecer o Porto, 25% afirmaram que já conhecem a cidade e 17,5% 
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relataram que já conhecem o local, mas a campanha estimulou a vontade de visitá-
lo novamente. 
 

 

Gráfico 19 - Estímulo que a campanha criou em relação ao Porto. 

 
 Uma percentagem de seguidores, inclusive, chegou a visitar os locais 

sugeridos praticamente durante a campanha – 17,5% dos respondentes disseram 
que foram em pelo menos uma atração; 15% visitaram mais de uma sugestão e 
17,5% confirmaram que já se programaram para ir. A maioria (45%) não está no 
Porto, por isso não pôde responder positivamente. No entanto, entre os que estão 
ou estavam no local, a campanha os fez se deslocarem ou então programarem 
para interagir com o projeto de alguma maneira, confirmando a eficiência da 
estratégia transmediática territorial.  
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Gráfico 20 - Interesse em conhecer as sugestões divulgadas. 

 
 Nessa etapa do questionário também foi realizada uma análise dos níveis 
de concordância sobre diferentes elementos que compuseram a campanha: 
conteúdo, níveis de estímulo a viagens, estratégia transmedia e futuro do 
projeto. 

No gráfico 21, é possível notar que, a partir da análise dos inquiridos, o 
conteúdo teve uma boa aceitação, uma vez que, nesse caso, a opção “concordo 
totalmente” se referia a respostas positivas (representadas pela cor verde). As 
afirmações com maiores níveis de concordância foram “os Stories 
complementaram o conteúdo” e “fiquei satisfeita(o) com o conteúdo apresentado”.  

Apenas uma afirmação obteve a resposta “discordo totalmente”, que foi: “as 
dicas dadas por mulheres foram mais genuínas”. Também é possível notar que a 
divisão da rota por cores, que permitia a leitura de uma narrativa linear ou não-
linear, foi bem aceite pelo público. Além disso, a “qualidade das fotos” e a 
“interação” com os seguidores” também foram aspectos destacados. 
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Gráfico 21 - Análise de concordância em relação a aspectos do conteúdo. 

 
 Relativamente ao estímulo à visita que a campanha promoveu, o principal 
indicador obteve apenas respostas positivas. No gráfico 22, é possível verificar que 
a afirmação “fiquei estimulada(o) a conhecer a cidade do Porto” conquistou a 
totalidade da concordância. Os indicadores ficaram mais divididos referentemente 

ao medo e ao estímulo de fazer viagens solo. No entanto, a divisão pode estar 
relacionada ao fator de que, historicamente, existe um receio, sobretudo, entre as 
mulheres com o fato de viajar sozinha (discutiremos essa questão mais à frente). 
 

 

Gráfico 22 - Análise de concordância em relação ao estímulo para viajar sozinha. 
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 Os resultados relacionados à estratégia transmedia confirmam as métricas 
debatidas na seção anterior. É possível notar que os utilizadores preferem ficar no 

Instagram em vez de transitar por outros canais. Por isso, as principais informações 
foram concentradas na rede.  

No entanto, entre o site e o YouTube, os utilizadores mostraram-se mais 
abertos a frequentarem o site, justamente porque o Instagram é uma plataforma 
que permite a exibição de vídeos. Ou seja, não seria preciso recorrer a outros 
canais complementares para consumir esse tipo de conteúdo. Apesar da existência 
de plataformas complementares não ser uma unanimidade entre o público, apenas 
5% concordaram totalmente com a frase “não era preciso ter conteúdos distribuídos 
em outras plataformas”, como é possível visualizar no gráfico 23. Relativamente às 
ações transmedia territoriais, os resultados foram os mais positivos da análise da 
estratégia transmedia como um todo (informações também disponíveis no gráfico 
23).  

 

Gráfico 23 - Análise de concordância em relação. a aspetos da estratégia transmedia. 
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O nível de concordância relacionado à frase “as ações físicas deram maior 
dinamismo à campanha” foi o mais alto, o que indica que a decisão de focar em 
uma estratégia transmedia que transita entre o físico e o virtual foi um bom caminho 

para envolver e proporcionar proximidade. Outra frase com resultados positivos diz 
respeito à interação. Segundo a maior parte dos utilizadores consultados, o perfil 
se preocupou em estimular o contato com o público. 

Relativamente ao futuro do projeto, indicador que está diretamente ligado 
aos níveis de satisfação do público, a maior parte disse que continuaria acessando 
os conteúdos do perfil. Todos os inquiridos afirmaram que gostariam que o projeto 
Vamos Juntas continuasse. 

 

 

Gráfico 24 - Análise de concordância em relação ao futuro do projeto. 

 

6.4. Grupo focal                  

 O grupo focal complementa as respostas obtidas por meio do inquérito. Com 
base nos resultados coletados na etapa anterior, foi possível definir três temas 
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centrais que deveriam ser clarificados a partir de uma discussão complementar. 
São eles: 
 
Tabela 11 - Temas do grupo focal. 

TEMAS CATEGORIAS SUBCATEGORIAS 

Conteúdo • Qualidade 
• Estímulo para viajar 
• Pontos positivos 
• Pontos negativos 
• Utilidade do conteúdo 

Emoções que fotos e vídeos 
provocaram. 
O que faltou? 
O que agregou? 
O que não deveria ter sido publicado? 
O conteúdo foi utilizado em algum 
momento ou decisão? 

Interatividade • Canais de conexão 
• Linguagem 
• Disponibilidade 
• Abertura 

A linguagem adotada foi um estímulo 
ao contato? 
As formas de contato ficaram claras? 
Os posts estimularam a participação 
com comentários? 
O perfil estimulou contatos físicos? 

Transmedia  • Canais 
• Territorialidade  
• Estratégia 
• Divulgação 

A escolha dos canais foi assertiva? 
O conteúdo ficou mais bem 
organizado? 
A estratégia transmedia territorial 
cumpriu o seu papel? 
Houve um estímulo a sensações 
reais? 
A divulgação dos canais foi 
assertiva? 

 
A conversa53 ocorreu numa videoconferência de grupo por Skype, uma vez que 

três dos cinco participantes selecionados residem no Brasil. A escolha dos 
integrantes aconteceu a partir da combinação de dois fatores: os inquiridos que 
deixaram os seus contatos no formulário do inquérito por questionário54 e a 
disponibilidade de participar da conversa. Foram obtidas cinco respostas 
afirmativas no prazo estipulado. O grupo contou com três mulheres de 23, 32 e 36 

 
53 Realizada, por meio do Skype, no dia 10 de outubro de 2019. 
54 Havia um campo sugerindo que os interessados em dar contributos futuros deixassem seus perfis do 
Instagram (essa pergunta não era obrigatória). 
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anos; e dois homens, de 24 e 42 anos. Todos afirmaram que usam o Instagram 
todos os dias, mais de uma vez, e que já tomaram alguma decisão de viagem com 
base na rede social. Além disso, acreditam que as imagens do perfil contribuem 

para estimular o utilizador a viajar para determinado destino. 
Relativamente ao primeiro tópico do grupo focal, o conteúdo, a tarefa foi 

identificar quais componentes específicos despertaram a atenção do público. Assim 
como no inquérito, as histórias foram definidas como um dos principais destaques 
da campanha. Os participantes afirmaram que os Stories foram essenciais para 
completar e dar dinamismo ao perfil. Além disso, mencionaram que o formato 
ajudou a aproximar o projeto dos seus seguidores, permitindo um canal direto com 
o público. Quando questionados “sobre o que mais gostaram relativamente ao 
conteúdo”, obtivemos as respostas abaixo:  

 

• Complementos históricos, como data de fundação e estilo de construção 
(tipologia mencionada quatro vezes).  

• Quizzes (tipologia mencionada quatro vezes).  

• Vídeos complementares sobre a cidade (tipologia mencionada duas vezes). 

• Visão feminina sobre a cidade.   

• Linguagem.  

• Pluralidade do conteúdo.  

• Dicas de lugares desconhecidos.  
 

Dois participantes falaram em seguida, espontaneamente, que gostaram da 
divisão de rotas por cores. Segundo eles, “deu mais dinamismo e facilitou a busca 
por dicas específicas”. Nesse mesmo tópico do grupo focal uma participante 
abordou a questão da identidade visual da campanha, “Adorei a parte gráfica. 
Existia um padrão simples para cada tipo de conteúdo ou editoria. Era como se 
uma coisa se conectasse à outra, sem perder o ritmo”, afirmou. Também foi 
questionado se os participantes sentiram falta de algo relacionado ao conteúdo. 
Apenas uma pessoa afirmou que gostaria de ter visto roteiros de um dia pela 
cidade. Por exemplo: “o que fazer no Porto em 24 horas”.  
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A primeira etapa da conversa demorou 30 minutos. Em seguida, partimos para 
o segundo tópico, que foi a interação da campanha com o público. Todos os 
participantes disseram que se sentiram estimulados a entrar em contato com o perfil 

pelo menos uma vez – e assim o fizeram. A linguagem utilizada, segundo três 
participantes, foi um incentivo para que eles deixassem comentários ou fizessem 
algum tipo de intervenção. “Sempre que tinha alguma pergunta ou desafio, achava 
interessante e queria fazer parte, contribuir com algo”, disse uma das participantes. 
Inclusive, o fato de a campanha responder rapidamente às interações com os 
utilizadores foi um dos destaques, segundo uma das inqueridas. “Gostei muito da 
receptividade e do encorajamento para viajar sozinha”, ressaltou durante a 
conversa. A fase relativa à interatividade durou 25 minutos. 

A última etapa analisou os quesitos relacionados com a campanha transmedia. 
O facto da escolha de mais de um canal, inclusive, foi um ponto sensível nos 
inquéritos. Para quatro dos cinco entrevistados, o site contribuiu positivamente, 
uma vez que trouxe informações relevantes, como horário de funcionamento dos 
estabelecimentos, moradas, associações feministas e o roteiro interativo, entre 
outros materiais. Todos os que estavam presentes consultaram o site pelo menos 
uma vez, embora não tenham visitado a página muitas vezes durante a campanha. 
“Eu só consultava quando gostaria de ter informações extras sobre determinado 
post”, disse uma das participantes. Tal afirmação é positiva, uma vez que esse era 
o papel da plataforma na campanha. O ponto mais questionado, no entanto, foi o 
canal no YouTube. Quatro dos cinco participantes afirmaram que não era 

necessário ter a plataforma. Segundo eles, o Instagram é uma boa maneira de 
divulgar vídeos e, por isso, não fazia sentido sair da rede social para transitar por 
outra. Apenas uma participante disse que achou interessante o fato de a plataforma 
se propor a trazer vídeos de bastidores – e que se interessa por esse tipo de 
formato de conteúdo. 

Em relação ao aspecto físico da estratégia, todos os inquiridos afirmaram que 
se sentiram transportados para o Porto de alguma maneira e que o facto de terem 
recebido dicas de locais específicos ou pessoas para conhecer foi um diferencial. 
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As respostas, em geral, foram homogéneas e clarificaram alguns aspetos que 
mereceram uma atenção na etapa anterior. Abaixo, a tabela 12 traz uma 
compilação dos temas debatidos. 

 
Tabela 12 - Resultados do grupo focal 
TEMAS REAÇÕES 

OBSERVADAS 
COMENTÁRIOS 

Seleção  
do  
conteúdo 

Empolgação 
Agradecimento 
Estímulo a viajar 

- Todas as dicas foram ótimas e adoro quando há 
complemento histórico sobre aquele conteúdo. 
- Achei bem interessante quando havia um post no feed e 
complementos nos Stories, sobretudo quando eram vídeos.  
- Os Stories são muito sinceros e reais. 
- O que mais gostei foi a pluralidade de conteúdo, 
contemplando vários aspectos interessantes sobre o Porto. 
 - Tudo foi apresentando de forma amigável e dinâmica.  
- Gostei do tom humanizado, dos testes feitos nos Stories e 
das dicas em geral. 
- Fiquei com muita vontade de conhecer diversos destinos 
apresentados. 
- O conteúdo foi apresentado de forma dinâmica e amigável. 
- Fiquei muito estimulada a fazer viagens sozinhas e, 
principalmente, animada para conhecer Porto!  
- Adorei que em um mesmo post a campanha trata de um 
tema e passa dicas de vários locais (ex: locais feministas). 
 

Rotas Satisfação 
Sugestão 

- Gostei muito de conhecer locais escondidos, fora da rota 
turística. 
- A organização por cores facilitou a busca por conteúdo. 
- Faltou divulgar roteiros de um dia. 

Linguagem  - A linguagem é de igual para igual, aproximou as pessoas. 

Plataformas Satisfação 
Empolgação 
Dúvida 
Sugestão 
Incerteza 

- Achei a experiência bastante completa, o trânsito entre as 
plataformas também ocorreu naturalmente. 
- Gostei muito de receber dicas físicas e de poder interagir 
com a campanha, pedido que ela fosse até algum lugar que 
eu gostaria de conhecer. 
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- Como já conhecia o Porto, foi incrível poder explorar (à 
distância) alguns cantinhos que ainda não conhecia e outros 
que tenho saudades. 
- Eu adorei a ideia, a forma como tudo foi exposto e 
mostrado nas plataformas. 
- Eu não tenho o costume de transitar por outras 
plataformas, por isso gosto quando uma campanha se 
concentra no Instagram. 
- Não vejo motivo para haver um canal no YouTube, sendo 
que o IGTV concentra boas funcionalidades. 
- O papel do site é importante, uma vez que traz dicas úteis. 

Interatividade Satisfação - Gostei muito quando fui estimulada a interagir de alguma 
forma. O quiz com os sons da cidade me levou para o Porto. 
- Gostei da receptividade e do encorajamento para viajar 
sozinha. 
- Gostei muito da interação com os seguidores e da rapidez 
para ajudar com ajudar com alguma informação adicional. 

Público-alvo Satisfação 
Alegria 
Reconhecimento 

- Uma das coisas que mais me chamou atenção foi ter uma 
visão feminina sobre a cidade. 
- A existência de um perfil com a temática que propõe já é 
algo louvável. 
- Gosto de ser uma campanha com um nicho, pois assim sei 
que sempre vou encontrar coisas interessantes!  
- Gosto muito da ideia da rede de mulheres, escutar, 
aprender, unir pessoas reais. 
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7. Conclusões 

A presente investigação foi dividida em duas fases: uma teórica e outra prática. 
Na primeira, compreendeu-se os conceitos-chave ligados à narrativa imagética e à 
estratégia transmediática, que funcionaram como base no desenvolvimento das 
demais etapas da campanha. Ao longo desse processo inicial, foram levantados os 
principais autores para que a lista de referenciais teóricos ficasse robusta a ponto 
de embasar as decisões tomadas durante a campanha. Isto é, foram realizadas 
uma pesquisa e uma análise bibliográfica dividida em três fases: i) a evolução da 
narrativa linear à transmedia, ii) a imagem nas redes sociais e o comportamento 
dos utilizadores em relação a elas, e iii) como a promoção turística acontece no 
universo digital, sobretudo, no Instagram. 

 A primeira etapa permitiu compreender os tipos de narrativas existentes, quais 
são os suportes disponíveis e o que diferencia a narrativa transmedia das demais. 
A fase seguinte mostrou qual é o papel da imagem nas redes sociais. Ou seja, em 
quais plataformas esse tipo de conteúdo está sendo compartilhado e como é o 
comportamento dos utilizadores em relação a isso. Aliás, o referencial teórico desse 
capítulo foi essencial para definir uma parte da estratégia transmedia muito 
importante: a participação do público. Ficou definido que a campanha iria priorizar 
diferentes formas de interação e o contato físico com os utilizadores. Também se 
verificou como o turismo é promovido nas redes sociais, sobretudo, no Instagram, 
e de quais maneiras o público consome esse tipo de conteúdo. Por fim, para 
exemplificar, foram revisadas três campanhas transmedia ocorridas no Instagram. 
Também nessa fase da investigação definiu-se os objetivos, essenciais para a 
etapa de planeamento da parte prática. Tais leituras e referências foram essenciais 
para a elaboração da campanha Vamos Juntas, que decorreu em quatro 
plataformas diferentes: Instagram, meio físico, YouTube e site próprio. A 
confluência entre esses meios possibilitou uma experiência completa ao utilizador 
que visitou todos eles. 

A última etapa foi a recolha dos resultados, que aconteceu em três fases. A 
primeira foi a análise das métricas das plataformas utilizadas (Instagram, YouTube 
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e site) por meio de estatísticas nativas e de informações fornecidas pelo software 
Iconosquare. Os dados foram analisados e serviram de base para a estruturação 
do inquérito por questionário, enviado, via Google Forms, a 40 seguidores do perfil 

no Instagram. Por fim, um grupo focal foi realizado para clarificar as questões que 
ainda ficaram com alguns pontos de atenção. Assim, a análise dos resultados 
obtidos com a investigação empírica possibilitou testar a validade da pergunta de 
investigação. O presente estudo tinha como objetivo analisar de quais formas uma 
estratégia transmedia, com foco no Instagram, é capaz de disseminar uma 
localidade turística de Portugal. A partir desses parâmetros, perguntou-se: poderá 
uma narrativa transmedia centrada no uso da imagem contribuir de forma 
significativa para estimular o interesse em visitar um destino específico de 
Portugal? 

As respostas espontâneas compartilhadas por utilizadores ao longo da 
campanha foram os primeiros indícios de que, sim, há uma grande tendência para 
que as narrativas transmedia com base imagética, centradas no Instagram, sejam 
capazes de promover positivamente um destino turístico. A análise quantitativa 
(feita com base nas métricas) confirmou essas percepções iniciais, uma vez que 
100% dos inquiridos afirmaram que ficaram estimulados a conhecer pelo menos 
uma das dicas apresentadas durante a campanha. Além disso, 75% disseram que 
ficaram com vontade de visitar o Porto (sendo que 25% dos participantes já 
conheciam a cidade).  

A resposta completa para a pergunta de investigação, no entanto, pode ser 

dividida em três partes. A primeira é referente à qualidade do conteúdo divulgado 
– e sua capacidade de envolver o público, o que, neste projeto, foi um ponto 
bastante positivo. Ou seja, como foi possível detectar na análise das métricas e na 
investigação empírica, as imagens precisam ter qualidade e força para impactar 
positivamente o utilizador e estimulá-lo a viajar. Além disso, apesar de não ser um 
elemento central em uma narrativa imagética, a linguagem adotada se mostrou 
essencial para estimular o turismo, uma vez que as palavras utilizadas têm como 
objetivo complementar a imagem, provocando o desejo de ir até o destino turístico 
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e a vontade de participar ativamente daquela comunidade, seja com comentários 
ou gostos. 

A segunda parte da resposta é referente à estrutura da campanha. Verificou-se 

que ter um público definido, uma frequência de publicações e uma identidade 
marcante foram elementos importantes para impactar positivamente o utilizador e 
incentivá-lo a conhecer a localidade proposta. Além disso, com base nos resultados 
obtidos, também ficou evidente a necessidade de proporcionar uma experiência 
que fizesse sentido para o seguidor. Nesse contexto, as ações físicas obtiveram 
resultados positivos neste trabalho por possibilitarem uma verdadeira imersão na 
cidade. A linguagem adotada e as imagens utilizadas permitiram que a campanha 
ultrapassasse as barreiras virtuais. O público participou ativamente das atividades 
propostas e decidiu conhecer as dicas que integraram as rotas, o que é um 
indicador bastante representativo da efetividade de uma narrativa transmedia 
voltada para o turismo. 

 A escolha das plataformas a serem trabalhadas – e o conteúdo que as abastece 
– também foram decisivos para garantir bons resultados. Foi possível detectar 
durante o estudo, por exemplo, que 58,3% das pessoas não estão dispostas a 
saírem do Instagram enquanto navegam, sobretudo para ver vídeos, uma vez que 
a rede social tem a sua própria plataforma para a divulgação desse tipo de formato. 
Por isso, respeitar o comportamento e dar autonomia ao público se mostrou 
essencial durante toda a construção da narrativa. Também foi possível notar que o 
YouTube, neste caso, se comportou como uma plataforma de apoio, que divulgava 

conteúdos complementares, por isso as suas métricas estiveram abaixo das 
visualizadas no Instagram. No entanto, foi um meio essencial para oferecer uma 
experiência imersiva para o utilizador. 

Em relação ao site, 60% dos inquiridos afirmaram que tiveram interesse em 
conhecê-lo. No entanto, ao observar os números globais de acesso e de seguidores 
do Instagram, foi possível constatar que 7% da base efetivamente acessaram os 
conteúdos publicados. Tais indicadores mostram que a página não foi um elemento 
essencial para a compreensão da narrativa em si, mas se comportou como uma 
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camada mais profunda dentro da estratégia. Ou seja, era um espaço que continha 
informações importantes para a tomada de decisão relativamente às férias. 

A partir da experiência conduzida neste projeto, pôde-se verificar também que 

a tendência é de que o utilizador procure, nas redes sociais e na internet em geral, 
referências para as suas férias. Então, saber aproveitar esse potencial é um fator 
diferenciador para fazer com que a narrativa seja eficiente. Sendo assim, estar em 
diferentes canais pode ser uma maneira de alcançar o público com mais facilidade. 

Por fim, a terceira parte que complementa a resposta da pergunta da 
investigação tem relação direta com a humanização do conteúdo. Ou seja, oferecer 
aos utilizadores uma experiência real, com base em relatos verídicos, encontros 
presenciais, vivências, medos e aprendizados partilhados. Inclusive, a campanha 
consolidou um de seus objetivos, que era criar uma comunidade real para a troca 
de experiências. Para se ter uma ideia, por exemplo, foi comum, os utilizadores 
entrarem em contato para corrigir algumas informações, dar dicas adicionais e 
demonstrar o interesse em fazer parte daquela comunidade. Envolver o público e 
dar protagonismo a ele foi essencial ao longo de toda a narrativa. Inclusive, essa 
movimentação começou com estímulos inseridos no conteúdo em geral e depois 
seguiu um curso natural. Aos poucos, os seguidores colocaram-se no centro da 
discussão, confirmando o conceito de Cultura Participativa. No âmbito do turismo, 
como foi verificado no capítulo 3, trocar dicas e partilhar experiências sempre foi 
uma atitude comum. No entanto, a tendência observada durante a campanha 
mostra que as redes sociais, sobretudo o Instagram, potencializaram essa busca 

por experiências reais, muitas vezes estimulados pelo conteúdo imagético, por ser 
mais apelativo e encantador. 

 

7.1. Limitações do estudo 

Criar uma comunidade ativa e engajada em apenas dois meses era uma das 
principais limitações, uma vez que campanhas semelhantes precisam de mais 
tempo para ganhar robustez. Muitas, inclusive, recebem investimentos financeiros 
para viabilizar a ampliação do alcance. No entanto, a estratégia de divulgação, 
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baseada na parceria com influenciadores locais e na divulgação em diferentes 
plataformas (inclusive no meio físico), possibilitou a formação de uma base de 
seguidores bastante consistente. O perfil Vamos Juntas reuniu 350 pessoas nas 

duas primeiras semanas e encerrou a campanha com 1.065 seguidores, o que 
possibilitou uma medição consistente de resultados. 

Outro fator limitador era o tempo para a recolha dos materiais. Foram divulgadas 
92 dicas de turismo no total, o que implicou em 36 dias de captação de conteúdo, 
entre fotos e vídeos. Como a campanha deveria acontecer no verão, ou seja, com 
condições climáticas favoráveis, foi necessário recolher todo o material em um 
período bastante próximo do seu lançamento. No entanto, o uso de softwares de 
gestão, como o Trello, contribuiu positivamente para a organização dos materiais e 
a calendarização de todas as fases. 

A etapa de escolha das personagens também enfrentou percalços. Inicialmente, 
a lista era um pouco diferente. Algumas foram contatadas por e-mail ou pelo próprio 
Instagram e não deram nenhum tipo de retorno. Ter mulheres com uma relação 
bastante afetiva com a cidade, porém, era decisivo para a estratégia da campanha. 
A solução, então, foi pedir indicações para as personagens que já estavam 
confirmadas e fazer entrevistas pessoalmente, o que facilitou bastante a recolha 
das dicas. 

Tais características implicaram um atraso inicial para a edição dos conteúdos, 
situação que foi contornada com a separação de horas semanais dedicadas 
exclusivamente ao tratamento das imagens e à edição dos vídeos. Em seguida, 

todos os conteúdos foram agendados e, assim, foi possível fazer um 
acompanhamento mais próximo de toda a campanha. 

 

7.2. Perspectivas futuras 

Devido ao potencial do projeto e das inúmeras possibilidades de atuação, 
principalmente quando se trata de uma narrativa transmedia, o ideal seria trabalhar 
a campanha por mais tempo para atrair novos seguidores e estreitar os laços com 
os que já estão na base de fãs. Dessa forma, seria possível analisar, com mais 
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precisão, o comportamento mediante diferentes formatos e proposições de 
conteúdo. 

Uma estratégia que poderia ser testada é a de intensificar os encontros físicos 

com os seguidores, para a troca de conhecimento e debate de ideias. Além disso, 
continuar a série com depoimentos de mulheres do mundo todo é um caminho para 
empoderar a mulher a viajar sozinha – com base na experiência de quem vive isso 
de perto. Nesse âmbito, também seria oportuno convidar algumas seguidoras para 
produzirem conteúdo, fazendo do perfil uma comunidade aberta, convidativa e 
plural. Outra possibilidade seria firmar parcerias com a câmara local, por exemplo, 
para fazer ações específicas, como a divulgação de locais a própria entidade queira 
promover e debates sobre turismo feminino na cidade. 

O projeto tem inúmeras possibilidades e, apesar do tempo restrito e de não ter 
recursos financeiros, mostrou que pode ser um importante meio para promover 
destinos turísticos. Por isso, outra possibilidade seria, naturalmente, a aplicação da 
campanha a outros destinos e contextos.  

Em relação aos resultados gerados e à base de dados, é possível fazer 
futuramente diferentes recortes no estudo para, então, transformá-los em novos 
artigos. Assim, consegue-se fazer uma análise aprofundada de cada aspecto 
levantado durante a elaboração do estudo. 

 
 
 

 
 
 

  



  

 147 

8. Referencial bibliográfico 

 

Amaral, A., Natal, G., & Viana, L. (2009). Netnografia como aporte metodológico da 

pesquisa em comunicação digital. Cadernos Da Escola de Comunicação. 
https://doi.org/10.1007/BF00998149 

Antonioli, F. L. A. (2015). Gênero, Turismo e Transnacionalidade. Retrieved from 
http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/279566. Revisto em 29 
de outubro de 2019. 

Aumont, J. (2005). La imagen - Jacques Aumont - Google Livros. Barcelona: 
Ediciónes Paidós Ibéria. 

Balsebre, A. (1994). El Lenguaje Radiofônico. Madrid: Cátedra. 

Bealer, T. L. (2019). Making Hurston’s Heroine Her Own: Love and Womanist 
Resistance in The Color Purple. In Alice Walker’s The Color Purple. 
https://doi.org/10.1163/9789042028913_003 

Benjamin, B. (2006). The case study: Storytelling in the industrial age and beyond. 
On the Horizon. https://doi.org/10.1108/10748120610708069 

Benjamin, W. (1972). A short history of photography. Screen. 
https://doi.org/10.1093/screen/13.1.5 

Berger, A. (1997). Narratives in Popular Culture, Media, and Everyday Life. 
Thousand Oaks, California. https://doi.org/10.4135/9781452243344 

Bolter, J. D., & Grusin, R. (1999). Introduction: The Double Logic of Remidiation. 
Remediation: Understanding New Media. https://doi.org/10.1136/bjsports-
2012-091871 

Brázia, P. J. (2014). Aprendizagem pela Imagem Caso prático nas disciplinas de 
História e de Geografia, (3). 

Brockmeier, J., & Harré, R. (2003). Narrativa: problemas e promessas de um 
paradigma alternativo TT  - Narrative: problems and promises of an alternative 
paradigm. Psicologia: Reflexão e Crítica. https://doi.org/10.1590/S0102-



  

 148 

79722003000300011 

Bruwer, J., & Wood, G. (2005). The Australian online wine-buying consumer: 
Motivational and behavioural perspectives. Journal of Wine Research. 

https://doi.org/10.1080/09571260600556666 

Busarello, R. (2016). Gamification: princípios e estratégias. São Paulo: Pimenta 
Cultural. 

Cardoso, F. L. (2017). O poder da imagem mediat́ica: a conscien̂cia do humanismo 
em conflitos internacionais. 

Carvalho, M. (2014). Estilo e performances do “bom gosto” nas imagens do 
Pinterest, 131. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.4236/ojo.2014.48035 

Castells, M. (2000). Internet y la sociedad red. In Lección inaugural del programa 
de doctorado sobre …. https://doi.org/10.1017/S0950268812002476 

Castells, M. (2003). The internet galaxy: Reflections on the internet, business and 
society. Research Policy. https://doi.org/10.1016/S0048-7333(02)00012-4 

Chiavenato, I. (2012). Comportamiento Organizacional. EDINBURGH Businness 
Scholl. Heriot-Watt University. https://doi.org/10.1016/S1665-7063(14)70928-5 

Chinalia, N. (2015). O poder da imagem na era digital. Retrieved from 
http://jornal.puc-campinas.edu.br/o-poder-da-imagem-na-era-digital/. Revisto 
em 29 de outubro de 2019. 

Domínguez, A., Saenz-De-Navarrete, J., De-Marcos, L., Fernández-Sanz, L., 
Pagés, C., & Martínez-Herráiz, J. J. (2013). Gamifying learning experiences: 
Practical implications and outcomes. Computers and Education. 

https://doi.org/10.1016/j.compedu.2012.12.020 

ECO, U. (2003). Muito além da Internet. Folha de São Paulo. Caderno Mais. 
https://doi.org/10.1177/0032329207304318 

Elman, R. A. (1996). Triangles and tribulations: The politics of Nazi symbols. Journal 
of Homosexuality. https://doi.org/10.1300/J082v30n03_01 

Enloe, C. (2000). Bananas, Beaches and Bases: Making Feminist Sense of 



  

 149 

International Politics. University of California Press. Retrieved from 
https://books.google.pt/books?id=JgZ2_QFbEmMC 

Facebook, & Deloitte. (2015). Social? That’s for consumers. For travel companies, 

social media means business. Retrieved from 
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Consumer-
Business/gx-cb-thl-facebook-digital-channels-travel.pdf. Revisto em 29 de 
outubro de 2019. 

Ferrés, J. (1994). Vídeo y educación. Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica. 

Flusser, V. (2007). O Mundo Codificado. O Mundo Codificado. São Paulo: 
Cosacnaify. https://doi.org/10.1038/emboj.2009.200 

Fodness, D., & Murray, B. (2007). Passengers’ expectations of airport service 
quality. Journal of Services Marketing. 
https://doi.org/10.1108/08876040710824852 

Fontcuberta, J. (2016). La furia de la imágenes (Vol. 29). Barcelona: Galaxia 
Gutenberg. Retrieved from https://itunes.apple.com/mx/book/la-furia-de-las-
imágenes/id1157064717?mt=11. Revisto em 29 de outubro de 2019. 

Furtado, J. A. (2012). Uma Cultura de Informação para o Universo Digital. Lisboa: 
Fundação Francisco Manuel dos Santos. 

Gandra Azevedo, M. A. (2015). As experiências pessoais na construção de uma 
narrativa transmedia para exploração de cidades, 177. Retrieved from 
https://ria.ua.pt/handle/10773/15406 

Genette, G. (1983). Nouveau discours du récit. Collection Poétique. 

Gombrich, E. (2008). Historia del Arte. Historia. 
https://doi.org/10.1109/KAM.2008.185 

Gray, D. E. (2014). Theoretical perspectives and research methodologies. Doing 
research in the real world. 

Hart-Davis, A. (2009). Grande Enciclopédia da História. Porto: Civilização Editora. 

Hootsuite. (2018). Digital in 2018 Essential Insights Into Internet, Social Media, 



  

 150 

Mobile, and Ecommerce Use Around the World. Hootsuite: We Are Social, 362. 
https://doi.org/10.1002/mrm.20118 

Jenkins, H. (2003). Transmedia Storytelling - Technology Review. Technology 

Review. 

Jenkins, H. (2008). A Cultura da Convergência. (A. Editora, Ed.) (2nd ed.). São 
Paulo. 

Jenkins, H. (2010). Transmedia Storytelling and Entertainment: An annotated 
syllabus. Continuum-journal of Media & Cultural Studies - CONTINUUM-J 
MEDIA CULT STUD (Vol. 24). https://doi.org/10.1080/10304312.2010.510599 

Jenkins, H. (2011). Transmedia 202: Further Reflections. Retrieved from 
http://henryjenkins.org/2011/08/defining_transmedia_further_re.html. Rveisto 
em 29 de outubro de 2019. 

Jiménez, J. G. (2013). Narrativa Audiovisual (3rd ed.). Madrid: Catédra. 

Jiménez, R. (1997). Uma escola para todos: A integração escolar. In R. Bautista 
(Ed.), Necessidades Educativas Especiais. 

Kearney, R. (1998). The Wake of Imagination. London: Routledge. 
https://doi.org/10.4324/9780203430620 

Kozinets, R. V. (2002). The Field Behind the Screen: Using Netnography for 
Marketing Research in Online Communities. Journal of Marketing Research. 
https://doi.org/10.1509/jmkr.39.1.61.18935 

Levinson, P. (2011). New New Media. Nieman Reports. 
https://doi.org/10.1177/0093650210381738 

Levy, P., & Lemos, A. (2010). O Futuro da Internet. Lisboa: PAULUS EDITORA. 
https://doi.org/10.1053/bean.1999.0006 

Lima da Silva, M., & Perinotto, A. (2016). A imagem do destino turístico como 
ferramenta de diferenciação e promoção do turismo: Caso de Barra Grande/PI 
– Brasil. PASOS Revista de turismo y patrimonio cultural (Vol. 14). 
https://doi.org/10.25145/j.pasos.2016.14.027 



  

 151 

Litvin, S. W., & MacLaurin, D. J. (2001). Consumer attitude and behavior. Annals of 
Tourism Research. https://doi.org/10.1016/S0160-7383(00)00072-4 

Liu, Z. (2003). Sustainable tourism development: A critique. Journal of Sustainable 

Tourism. https://doi.org/10.1080/09669580308667216 

Lonergan, B. J. F. (2001). Method in Theology, 3–5. 

Machado, D. F. C. (2016). A Influência das Redes Sociais na Imagem do Destino e 
nas Intenções de Visita. Cultur, 7(17), 249–272. Retrieved from 
http://periodicos.uesc.br/ 

Manovich, L. (2013). Software Takes Command. Journal of Design History. 
Edimburgo: A & C Black Publishers. https://doi.org/10.1093/jdh/epu017 

Manovich, L. (2017). Instagram and Contemporary Image. (Cultural Analytics Lab, 
Ed.) (1st ed.). New York. 

Marujo, M. N. (2004). A Internet como Novo Meio de Comunicação para os Destinos 
Turísticos. Revista Turismo Em Análise Vol19, 329–347. Retrieved from 
http://hdl.handle.net/10174/4877 

Maser, B., & Weiermair, K. (1998). Travel Decision-Making: From the Vantage Point 
of Perceived Risk and Information Preferences. Journal of Travel & Tourism 
Marketing. https://doi.org/10.1300/J073v07n04_06 

McCarthy, L., Stock, D., & Verma, R. (2010). How travelers use online and social 
media channels to make hotel-choice decisions. Cornell Hospitality Report. 
https://doi.org/10.1002/dir 

McH., B., & Bruner, J. (1987). Actual Minds, Possible Worlds. Poetics Today. 

https://doi.org/10.2307/1773049 

Melo, F. (2016). O Papel da Internet e da Imagem do Destino Turístico no Turismo 
de Lisboa, 51(7), 602–604. https://doi.org/10.1119/1.13174 

Moreira, L. (2007). A narrativa seriada televisiva: O seriado Mandrake produzido 
para a TV a cabo HBO. Ciberlegenda, 1–17. 

Morris, C. W. (1938). Foundations of the Theory of Signs. International 



  

 152 

Encyclopedia of Unified Science. https://doi.org/10.2307/2267781 

Murray, J. H. (2003). Hamlet on the Holodeck. Free Press. New York: Simon and 
Schuster. Retrieved from 

http://www.amazon.ca/exec/obidos/redirect?tag=citeulike09-
20&amp;path=ASIN/0684827239 

N., E. E., Baudelaire, C., & Ruff, M. A. (2010). Les fleurs du mal. Books Abroad. 
https://doi.org/10.2307/40099306 

Nunes, A. T. O. (2014). A importância e utilização da internet como fonte de 
informação para o enoturista que visita regiões portuguesas. Retrieved from 
http://recipp.ipp.pt/bitstream/10400.22/5425/1/DM_AnaNunes2014.pdf 

Núñez, A. (2009). É melhor não contar tudo. São Paulo: Nobel. 

Pellegrini, T. (2003). Narrativa verbal e narrativa visual: possíveis aproximações. 
São Paulo: Editora Senac. 

Pereira, A., & Silva, C. (2018). Women solo travellers: motivations and experiences. 
Millenium - Journal of Education, Technologies, and Health. 
https://doi.org/10.29352/mill0206.09.00165 

Petry Kehrwald, I. (2000). Ler e escrever em artes visuais 1 (3rd ed.). Porto Alegre: 
Ed. Universidade. 

Pratten, R. (2011a). Getting started in transmedia storytelling: A practical guide for 
beginners. San Francisco: Create Space Independent Publishing …. 

Pratten, R. (2011b). Getting Started with Transmedia Storytelling. (Indepentend, 
Ed.) (2nd ed.). London. 

Recuero, R. da C. (2004). Redes sociais na Internet: Considerações iniciais. 
Boccubipt. https://doi.org/10.1306/081799710002 

Rivera Betancur, Jerónimo León, & Correa Herrera, Ernesto. (2006). La imagen y 
su papel en la narrativa audiovisual. Razón y Palabra. 

Rodrigues, J. (1995). Continuidade e mudança nos papéis das mulheres urbanas 
portuguesas: emergência de novas estruturas familiares. Análise Social, 



  

 153 

XIX(77-78–79), 909–938. 

Santos, R. (1998). Os media , as tecnologias de informação e o turismo. Retrieved 
from http://bocc.ubi.pt/pag/santos-rogerio-media-turismo.html. Revisto em 29 

de outubro de 2019. 

Scolari, C. (2009). Transmedia Storytelling: Implicit Consumers, Narrative Worlds, 
and Branding in Contemporary Media Production. International Journal of 
Communication. https://doi.org/1932-8036/20090586 

Scolari, C. (2013). Carlos Scolari Narrativas transmedia: cuando todos los medios 
cuentan. Austral Comunicación, 2, 3. Retrieved from 
https://riu.austral.edu.ar/bitstream/handle/123456789/624/Narrativas... 
reseña.pdf?sequence=1. Revisto em 29 de outubo de 2019. 

Scolari, C. A. (2012). Media Ecology: Exploring the Metaphor to Expand the Theory. 
Communication Theory. https://doi.org/10.1111/j.1468-2885.2012.01404.x 

Socialbakers. (2018). Improve the Social Experience with Agile Publishing. 

Spinillo, A. G., & Almeida, D. D. (2014). Compreendendo textos narrativo e 
argumentativo: Há diferenças? Arquivos Brasileiros de Psicologia, 66(3), 115–
132. 

Tessarolo, F. (2015). O poder de uma imagem. Observatório da Imprensa. 
Retrieved from http://observatoriodaimprensa.com.br/feitos-desfeitas/o-poder-
de-uma-imagem/. Revisto em 29 de outubro de 2019. 

Wilson, E., & Little, D. E. (2005). A “relative escape”? The impact of constraints on 
women who travel solo. Tourism Review International, 9(9), 155–175. 

Retrieved from www.cognizantcommunication.com. 

 

 
 
 



  

 154 

 

9. Anexos  
 

9.1. Anexo 1: tabela de planejamento da estratégia transmedia. 
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9.2. Questionário enviado aos participantes. 
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