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resumo 

 
As transformações do ambiente online trouxeram consigo novos 
desafios para a relação entre as marcas e os seus públicos. 
Portanto, explorar novas estratégias que respondam efetivamente 
a esse cenário é uma necessidade iminente. Desta forma, este 
trabalho visou investigar o uso do storymaking como ferramenta de 
engagement dos prosumers em torno da marca “Universidade de 
Aveiro”. Para tanto, produziu-se uma campanha de comunicação 
apoiada no storymaking que foi validada a partir da opinião de 
especialistas da área, seguindo a metodologia Design Based 
Research. Como resultado, a avaliação dos especialistas mostrou 
que o modelo em teste estava adequado à técnica e cumpria os 
requisitos para tal, bem como sua aplicabilidade ao caso em 
questão e sua efetividade como meio de envolver a audiência, 
valorizar sua participação, e obter engagement dos prosumers em 
torno da marca “UA”. 
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abstract 

 
The transformations in the online environment brought new 
challenges to the relationship between brands and their audiences. 
Therefore, exploring new strategies that effectively respond to this 
scenario is an imminent necessity. Thus, this work aims to 
investigate the use of storymaking as a tool to obtain prosumer's 
engagement to the “Universidade de Aveiro” brand.  For this 
purpose, a communication campaign supported by storymaking 
was produced, which was validated based on the opinion of experts 
in the field, following the methodology Design Based Research.  As 
a result, the expert evaluation showed that the model under test 
was adequate to the technique and fulfilled the necessary 
requirements for such, as well as its applicability to the case in 
question and its effectiveness as a means of involving the 
audience, valuing their participation, and get prosumers 
engagement around the “UA” brand. 
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1. Introdução 

Este capítulo traz uma breve introdução a este estudo e explicita qual foi o 

problema que o motivou, as finalidades e objetivos do trabalho, qual a sua pertinência e 

como se estrutura o documento aqui apresentado.  

 

1.1 Caracterização do problema de investigação 

 

O storymaking1 associado ao branding é, ainda, um assunto relativamente novo. 

Refere-se, em termos gerais, à co-autoria da narrativa de uma marca por parte de seus 

consumidores, especialmente por meio do conteúdo gerado nas redes sociais (Satija, 

2016). O fenómeno, em si, não é novo: as pessoas sempre comentaram a respeito de 

suas experiências com marcas e produtos, e há muito essas narrativas influenciam, em 

certa medida, o brand storytelling (Smith & Wintrob, 2013). A contribuição da era digital 

foi a de amplificar, facilitar e tornar ainda mais público este fenómeno.  

Diferentemente do storytelling, o storymaking é um processo participativo e 

adotá-lo implica fazer com que consumidores e empresas passem a escrever em 

conjunto o brand storytelling (du Plessis, 2018). Ao considerar adotar uma estratégia 

assim é necessário investigar quem seriam os consumidores ativos e interessados o 

suficiente na narrativa de uma marca para participar ativamente desse processo. Estes 

consumidores podem ser enquadrados no conceito do prosumerism.  

Cunhado há décadas por Alvin Toffler, o termo prosumerism inicialmente referia-

se aos consumidores que participavam do processo de produção por meio da co-criação 

com a marca para seu próprio usufruto, sugerindo, por exemplo, melhorias em produtos 

(Dusi, 2018). Hoje, de acordo, entre outros, com Charmaine du Plessis (2018), esta 

visão evoluiu e pode-se considerar que prosumers são consumidores que criam valor 

para as empresas ao gerar, em suas redes sociais, conteúdo próprio associado às suas 

 
1 Embora diversos autores adotem a grafia “story-making”, neste trabalho optou-se por seguir a grafia 
“storymaking”, como visto em Berkowitz (2015a, 2015b) e Satija (2016). 
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experiências com marcas e compartilhá-lo com os demais (Dusi, 2018; Kozinets, 2014). 

Envolver esses consumidores na narrativa e, indo adiante, partir do conteúdo gerado 

por eles para criar uma comunicação de marca alicerçada no storymaking é a proposta 

deste trabalho de investigação. 

Para tanto, seguindo os princípios da design based research este estudo inclui 

a pesquisa bibliográfica dos temas propostos e a estruturação de um modelo, uma 

campanha institucional de teste, a ser validado por especialistas no tema. Desta forma, 

pretende-se explorar o storymaking como técnica de comunicação capaz de mobilizar 

prosumers em torno da marca Universidade de Aveiro (UA)2, e assim perceber se a 

utilização dessa técnica poderia impactar o engagement do público. 

Investigar meios de usar  o storymaking para envolver o público da Universidade 

de Aveiro de forma a influenciar positivamente a imagem, a percepção e o valor dessa 

marca pode ser uma experiência importante também para o campo científico. A 

oportunidade de testar o storymaking em construção pode trazer novas perspectivas a 

respeito do tema e contribuir para que se desvendem as teorias e técnicas envolvidas 

no processo. É com este intuito que se estrutura a presente investigação. 

 

1.2 Finalidade e objetivos 

 

Este trabalho de investigação tem a finalidade de investigar o storymaking como 

técnica de engagement e assim perceber sua capacidade de atingir e motivar prosumers 

em torno da marca UA. Para tanto, após construir o referencial teórico e reunir 

informações que contribuam para a compreensão do fenómeno no ambiente online, será 

possível avançar e cumprir os objetivos da mesma. São eles:  

1) Desenvolver uma campanha de comunicação transmedia a partir da 

estratégia do storymaking. 

 
2 Neste documento, a abreviatura UA será a forma preferencial para se referir à Universidade de Aveiro. 
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A partir do referencial teórico estudado e das informações recolhidas, criar e 

produzir uma campanha institucional apoiada na estratégia do storymaking de forma 

que reflita a técnica e também o branding da marca. 

2) Avaliar o uso da técnica com especialistas. 

Colocar a campanha à prova realizando uma entrevista e inquérito online com 

especialistas selecionados de maneira a avaliar a campanha. 

3) Recolher as percepções dos especialistas quanto ao potencial da técnica para 

gerar engagement. 

Nas entrevistas, procurar perceber se e como, na sua opinião, uma campanha 

como a proposta poderia obter os efeitos de engagement desejados. 

Ao atingir com sucesso os objetivos enunciados, será possível perceber a 

aplicabilidade dessa técnica no branding online para a marca em questão e seus 

consumidores, e assim verificar se uma campanha de comunicação audiovisual 

elaborada a partir da estratégia transmedia storymaking seria um caminho possível para 

envolver os prosumers em torno da UA. 

 

1.3 Questão de investigação 

 

Considerando os argumentos expostos anteriormente chega-se à formulação da 

questão que motiva essa investigação e a qual este trabalho visa responder: o 

storymaking terá o potencial de envolver prosumers em torno da marca “Universidade 

de Aveiro”? Com essa questão, temas como o prosumerism, o engagement, o 

storymaking e transmedia storytelling associados ao branding foram investigados e 

analisados visando construir o embasamento para a etapa prática desta investigação: a 

produção e teste de uma campanha elaborada de acordo com essa técnica para que se 

possa analisar sua efetividade. 



4 
 

Trata-se de uma questão relevante que aborda temas contemporâneos e 

oferece a oportunidade de colocar a técnica à prova utilizando a avaliação de 

especialistas para este fim. 

Além da pergunta geral de investigação, duas outras questões específicas são 

levantadas. A primeira: como se comporta atualmente a marca nas redes sociais? E a 

segunda: haverá atualmente participação de prosumers com potencial para gerar uma 

campanha de storymaking?  

Desta forma, além do teste da técnica, a observação das redes sociais da 

Universidade e do comportamento atual de sua audiência nas redes também 

proporcionará o entendimento sobre outras questões paralelas e relevantes para o 

contexto desta investigação. 

 

1.4 Pertinência do trabalho 

 

O cenário cada vez mais competitivo de disputa pela atenção das audiências, 

que consome conteúdos de forma cada vez mais dispersa e fragmentada, pede às 

marcas um esforço constante em busca de se conectar ao seu público. Esta é uma 

realidade para grandes e pequenas marcas, das mais tradicionais às mais recentes, e 

é preciso estar atento às novas possibilidades de conquistar e manter a atenção das 

pessoas. 

Num momento em que somos todos consumidores e produtores de conteúdo, e 

em que as sociedades mediam suas relações pelas redes sociais, mais importante ainda 

se torna investigar meios de utilizá-las para atingir o propósito das marcas. 

De acordo com a pesquisa “Os Portugueses e as redes sociais 2020” realizada 

pelo Grupo Marktest3, 97.7% dos portugueses com até 45 anos visitam as redes sociais 

ao menos uma vez por dia e 87% mais de uma vez por dia, com média diária de 96 

 
3 Highlights disponíveis em: https://www.marktest.com/wap/a/n/id~26c7.aspx (acesso em 11.10.2021) 

https://www.marktest.com/wap/a/n/id~26c7.aspx
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minutos dedicados aos feeds. Entre os mais jovens, 135 minutos por dia, em média, são 

dedicados à estas redes, sendo que, dos 15 aos 24 anos, a rede preferida é o Instagram, 

com 57.1% da preferência. Deste universo, 79.6% publica algo nas suas redes sociais 

ao menos uma vez por semana. Em média, são dois posts ou tweets por dia.4 

Desta forma, considera-se bastante relevante esta proposta de estudo, visto que 

tanto a marca em questão, a UA, quanto seus públicos (alunos, ex-alunos, professores, 

investigadores, comunidade escolar, funcionários administrativos, etc), estão presentes 

nas redes sociais, consumindo e produzindo conteúdos e, portanto, é neste cenário que 

a UA deve estar preparada para atuar com efetividade. Para tanto, testar novas 

possibilidades de engagement que busquem criar novos vínculos entre a marca e sua 

audiência deve ser uma preocupação para os envolvidos na tarefa de construir 

notoriedade e gerar engagement com a UA nas diferentes redes em que atua. 

 

1.5 Estrutura do documento 

 

Este documento está dividido em cinco capítulos: esta Introdução (Capítulo 1), 

a Revisão da Literatura (Capítulo 2), a Metodologia (Capítulo 3), a Proposta Concetual 

(Capítulo 4) e as Conclusões (Capítulo 5). 

A Revisão da Literatura que compõe o arcabouço teórico deste estudo está 

organizada em um capítulo dividido em cinco grandes temas e subtemas. O primeiro 

aborda a convergência dos meios e a transmedialidade, buscando em autores como 

Jenkins, Scolari e Gambarato, entre outros, as ideias que visam desenhar o cenário em 

que se enquadra este estudo. O segunto tema abordado diz respeito ao transmedia 

storytelling, e busca resumir suas características e tipologias, diferenciando-o de outras 

formas de propagação de conteúdo em múltiplas plataformas. A seguir, aborda-se o 

 
4 Fonte: https://grandeconsumo.com/quase-40-dos-jovens-passam-mais-de-2-horas-por-dia-nas-redes-
sociais/#.YWQYrBrMJPY (acesso em 11.10.2021) 
 

https://grandeconsumo.com/quase-40-dos-jovens-passam-mais-de-2-horas-por-dia-nas-redes-sociais/#.YWQYrBrMJPY
https://grandeconsumo.com/quase-40-dos-jovens-passam-mais-de-2-horas-por-dia-nas-redes-sociais/#.YWQYrBrMJPY
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transmedia branding, buscando reconhecer suas particularidades, necessidades e 

formas de atuação, bem como reconhecer os contrapontos que existem relativos ao 

tema.  O quarto assunto do capítulo refere-se ao papel dos consumidores como 

prosumers, ou seja, consumidores e produtores ao mesmo tempo, e como este 

comportamento influencia o engagement das pessoas com as marcas.  Por fim, 

aborda-se o transmedia storymaking procurando investigar o que é este fenómeno, 

como reconhecê-lo, como influencia o branding e o que pede das marcas que estejam 

interessadas a testá-lo em sua comunicação. 

 A seguir, aborda-se a Metodologia selecionada para realização deste trabalho 

de investigação, que é explicitada em 3 tópicos principais. O primeiro aborda a design 

based research, e apresenta suas guidelines e etapas. O segundo trata da primeira 

etapa do processo, a etapa exploratória. E o terceiro demonstra como se desenvolveu 

e se delimitou a avaliação do modelo proposto. 

 No capítulo 4, nomeado “Uma proposta Concetual”, procede-se à descrição da 

etapa prática do processo, evidenciando tanto os resultados da etapa exploratória e 

suas contribuições para a etapa a seguir quanto os recursos utilizados, o modelo criado, 

a avaliação pelos especialistas, os métodos utilizados e resultados obtidos pelo modelo 

desenvolvido. 

 Por fim, as conclusões que finalizam este trabalho e que buscam contribuir para 

a desmistificação da técnica e de sua aplicabilidade real. 
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2. Revisão da literatura 

 

Todo investigador deve começar seu trabalho por tomar contato, ainda que 

breve, com as pesquisas e estudos já desenvolvidos em torno de seu tema, como 

referido por Quivy e Campenhoudt:  

Ainda que sua preocupação não seja fazer investigação científica em sentido 

 estrito, mas sim apresentar um estudo honesto sobre uma questão particular, 

 continua a ser indispensável tomar conhecimento de um mínimo de trabalhos de 

 referência sobre o mesmo tema ou, de modo mais geral, sobre as problemáticas 

 que lhe estão ligadas (Quivy & Van Campenhoudt, 2005, p. 53). 

Assim, neste capítulo será apresentado o resultado da investigação teórica que 

se debruçou sobre os principais temas relativos a este projeto, que busca apontar as 

características de cada um deles e como se relacionam. Com isto, levantam-se meios 

para fundamentar e orientar a etapa posterior deste trabalho de investigação. 

 

2.1 Da convergência dos meios ao branding transmedia: conceitos importantes 

 
Esta secção trata de alguns conceitos fundamentais para melhor compreensão 

do cenário em que se insere este trabalho. É preciso compreender as raízes dos 

comportamentos hoje comuns entre os consumidores, e de estratégias de marketing e 

de comunicação disseminadas em diversas indústrias.  

Portanto, o objetivo desta secção é perceber as origens do que hoje se entende 

como transmedia storytelling e do branding transmedia, estratégias em que o 

transmedia storymaking se fundamenta. 
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2.1.1 Da convergência dos meios 

 

No livro “A cultura da convergência”, Henry Jenkins aborda as ideias de Pierre 

Lévy a respeito da inteligência coletiva e da cultura do conhecimento. Ao imaginar que 

tipo de obras estéticas corresponderiam às exigências dos novos tempos, Lévy 

imaginava que “a distinção entre autores e leitores, produtores e espectadores, 

criadores e intérpretes irá se dissolver” (Lévy, citado por Jenkins, 2006, p. 141) e formar 

o que ele chamou de “circuito” de expressão, com cada participante trabalhando para 

colaborar com os outros. Neste contexto, a obra de arte criaria uma base comum entre 

diversas comunidades e impulsionaria os participantes a decifrá-la e elaborá-la em 

conjunto. Para Lévy, o desafio seria criar obras profundas o suficiente para atrair e 

justificar o envolvimento do público por longo tempo (Jenkins, 2015). 

É inevitável perceber a aproximação dessa ideia com a ideia de convergência 

dos meios proposta por Jenkis e, consequentemente, com o conceito de “transmedia”, 

visto que “A convergência das mídias torna inevitável o fluxo de conteúdos pelas 

múltiplas plataformas de mídia.” (Jenkins, 2006, p. 151). 

A ideia da cultura da convergência dos meios não se apoia apenas nas 

mudanças tecnológicas, mas também na mudança cultural que se estabeleceu entre os 

participantes das interações. A facilidade proporcionada pela tecnologia diminui as 

barreiras ao engagement, que ocorre também pela crença coletiva e individual na 

importância e na possibilidade de participação. Dentro deste contexto, a cultura 

participativa dos novos tempos também exerce importante papel para que as trocas se 

estabeleçam com cada vez maior frequência nos meios digitais.  

 

2.1.2 Da transmedialidade 

 

A partir do entendimento básico de como opera a convergência dos meios 

chega-se ao conceito de transmedia, que traz em si uma propriedade de 
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intermedialidade. Esta qualidade se refere a interdependência da comunicação 

mediática contemporânea na qual fragmentos de uma história espalham-se através de 

diferentes plataformas de media em diferentes formatos (vídeo, áudio, games, 

quadrinhos, texto, etc), e que permitem ao público iniciar o consumo da história de 

diversas formas (Jenkins, 2003). 

Muito embora seja reconhecidamente o responsável por popularizar o termo 

“transmidia”, Jenkins não foi o primeiro a adotá-lo. De acordo com Azevedo (2015) e 

Tenderich (2014), a teórica cultural Marsha Kinder5 foi a pioneira. Em sua obra de 1991 

que investigava franquias de entretenimento como Muppet Babies e as Teenage Mutant 

Ninja Turtles, referiu-se pela primeira vez a “supersistemas transmídia” como formas de 

manipular as relações comerciais e de posicionar o espectador/consumidor como um 

“jogador” (Kinder, 1991, citado por Azevedo, 2015; Tenderich, 2014).  

Ainda mais adiante na origem do conceito, Azevedo traz a informação de que a 

ideia de um “media mix” tal como o que se verifica nas leituras de transmedia, seja de 

Kinder ou de Jenkis, é uma ideia que nasceu nos anos 60 como estratégia de marketing 

baseada “na transmissão de conteúdo transversalmente, ou seja, representado de 

múltiplas formas, através de diferentes meios de transmissão, tecnologias de jogos, 

telefones, brinquedos, parque de diversões, etc”. (Azevedo, 2015, p. 30). Esta estratégia 

estava ligada à proliferação dos anime (tradicional estilo de animação japonês) e a sua 

ligação com os meios de comunicação, fatores que contribuíram para a expansão de 

seu sucesso além-fronteiras, para diferentes e maiores mercados, como o americano. 

A autora aponta que esta estratégia e o sucesso obtido por ela nas décadas 

seguintes, com cada vez mais franquias de entretenimento utilizando o “media mix”, 

levou ao surgimento de termos e conceitos como “transmedia storytelling”, “crossmedia” 

e “sinergia dos meios” (Azevedo, 2015). 

 
5 Ver: http://www.marshakinder.com/concepts/o11.html Acesso em 26.10.2021 

http://www.marshakinder.com/concepts/o11.html
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Como lembra Scolari (2009), em torno do mesmo ano em que Jenkins lançou o 

primeiro artigo com o termo, muitos outros autores se debruçavam sobre o fenômeno e 

“concepts like “cross media” (Bechmann Petersen, 2006), “multiple platforms” (Jeffery-

Poulter, 2003), “hybrid media” (Boumans, 2004), “intertextual commodity” (Marshall, 

2004), “transmedial worlds” (Klastrup & Tosca, 2004), “transmedial interactions” 

(Bardzell, Wu, Bardzell & Quagliara, 2007), “multimodality” (Kress & van Leeuwen, 

2001), or “intermedia” (Higgins, 1966) may be found orbiting in the same semantic 

galaxy.” (Scolari, 2009, p. 588). Disso pode-se apreender que o fenómeno, cada vez 

mais evidente, passou a atrair mais e mais atenção também no universo acadêmico que 

expandiu os estudos relacionados à experiência de consumir e ao mesmo tempo 

produzir sentido para uma narrativa que se expande através da combinação de diversas 

mídias, linguagens e plataformas (Petersen, 2006, p. 95, citado por Scolari, 2009, p. 

588). 

De volta às origens, percebe-se, portanto, que para além de uma construção 

narrativa, a ideia de transmedialidade comporta uma visão estratégica de marketing e 

de negócios desde sua origem. De acordo com Gambarato, “transmedia projects are 

complex phenomena involving multiple dimensions, such as narrative, cultural context, 

marketing, business models, and legal framework” (Gambarato, 2013). 

Não se trata, portanto, de simples evolução da narrativa que se deve e/ou se 

tornou possível pela tecnologia, pela convergência dos meios ou pelas mudanças 

culturais. Trata-se também de uma visão de negócio que potencializa uma obra através 

de múltiplos media de forma a ampliar ao limite possível sua expansão para tantos 

mercados/consumidores quanto possível e seu desdobramento em tantos produtos e 

formas de consumo quanto se possa imaginar/produzir. 

Ao abordar este conceito, ainda que focado no que se refere aos produtos 

culturais como franquias de filmes e séries, Jenkins trata brevemente da ideia de 

“cocriação”. De acordo com o autor, na cocriação diferentes empresas e 

artistas/profissionais colaboram, desde a concepção de uma obra, para criar conteúdos 
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transmedia adequados às suas especialidades e setores de atuação. Assim, é possível 

gerar novas experiências para o consumidor e aumentar os pontos de acesso à franquia. 

(Jenkins, 2015) 

Neste breve trecho de sua obra, Jenkins trata da intersecção entre 

licenciamentos e franquias que envolvem não apenas as obras em si mas também o 

marketing dessas obras, visto que as novas formas colaborativas de elaborar conteúdos 

transmedia exigem também a abertura para a cocriação, ou seja, a liberdade criativa 

para que os novos artistas envolvidos contribuam com suas próprias visões criativas 

para o desenrolar de uma narrativa (Jenkins, 2015). Fecha-se, assim, o ciclo, 

reafirmando a concepção de transmedia como uma ideia que transcende a narrativa. 

Du Plessis (2018) aponta que muitos estudos aplicam o conceito de transmedia 

às indústrias do entretenimento, jogos e educação, mas também ao campo do marketing 

e do branding. A autora destaca os trabalhos de Granitz e Forman (2015) e de Scolari 

(2009) como exemplos de autores que se debruçaram sobre o tema estabelecendo 

relações entre o conceito de transmedialidade aplicado ao campo do marketing, do 

branding e da semiótica. Como a autora, os estudiosos citados também buscaram 

conexões entre este tema e o engagement dos consumidores. 

Entretanto, mesmo Jenkins já dizia que “o público quer que o novo trabalho 

ofereça novos insights e novas experiências. Se as empresas de mídia correspondem 

a essa exigência, os espectadores investem no produto e sentem que têm domínio 

sobre ele; negue isso aos consumidores e eles se afastam, em desgosto.” (Jenkins, 

2006 p.151). 

 

2.2 Transmedia storytelling 

 

Embora, como visto, Jenkins não tenha sido o primeiro a cunhar o termo 

“transmedia”, foi um dos pioneiros ao conectar o conceito de transmedia ao conceito de 

storytelling. Inicialmente debruçando-se sobre produtos de entretenimento, mais 
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especificamente os lançamentos cinematográficos como os filmes da trilogia Matrix e de 

séries, o autor acabou por formular uma ideia que transbordou este campo e, hoje, 

aplica-se também ao marketing de produtos e serviços, por exemplo. 

De acordo com o autor, transmedia storytelling é:  

a process where integral elements of a fiction get dispersed systematically across 

 multiple delivery channels for the purpose of creating a unified and coordinated 

 entertainment experience. Ideally, each medium makes its own unique 

 contribution to the unfolding of the story.”(Jenkins, 2010 p. 944).  

Neste sentido, Jenkins vê não apenas o uso de múltiplos media, mas a experiência 

unificada e coordenada, com cada meio somando suas particularidades ao conjunto. 

Em sentido semelhante, porém com maior foco na experiência gerada para as 

audiências, Pratten (2015) sintetiza transmedia storytelling como um meio de obter o 

engagement dos fãs a partir da combinação do que ele chamou de 3 Cs - Characters, 

Convenience e Community - cujos significados são os seguintes: 

• Characters (Personagens) é o fator que representa a história e sua 

importância; 

• Convenience (Conveniência) é o fator que trata da importância de fazer 

chegar o conteúdo certo às pessoas certas no tempo certo; 

• Community (Comunidade) trata da importância de conectar e 

recompensar os fãs. 

Na Figura 1 pode-se observar o que são e como atuam em conjunto os 3Cs. Na 

intersecção destes fatores estão as ações e as funções que a marca deverá cumprir ou 

estimular. 
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Figura 1: Os três C's do transmedia storytelling. 

 

Nota: Adaptado de Pratten, R. (2015). Getting Started with Transmedia Storytelling - a practical 
guide for beginners 2nd edition p.15. 

 

Na intersecção entre Personagens e Conveniência é preciso ter atenção à 

personalização da experiência proporcionada pela história para cada pessoa baseada 

na sua relação com o storyworld. 

Na intersecção entre Conveniência e Comunidade, também é necessária a 

atenção à personalização, porém focada nos segmentos de audiência. Aqui, o autor 

sugere que se proponham tarefas e recompensas ao público, e que se permita o 

compartilhamento e a adição de novos fãs por meio de convite dos que já fazem parte 

da comunidade. 

Na intersecção entre Comunidade e Personagens consta a relação entre a 

comunidade de fãs e o universo da história. Para Pratten, os criadores devem oferecer 

oportunidades aos fãs para que eles contribuam com a história ou interajam com seus 

personagens.  

 Interessa destacar as ações propostas pelo autor na  
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Figura 1, que representam as ações a serem tomadas para que a conexão aconteça: 

na interseção entre Personagens e Conveniência cria-se Personalização; na interseção 

entre Personagens e a Comunidade surgem Discussões, Conteúdo Gerado pelo 

Utilizador, Co-criação e Interações entre os personagens; e entre a Comunidade e 

Conveniência geram-se Factions, Times e Guildas, Recompensa & Partilha e 

Referências. Esta forma de entender transmedia storytelling, com foco na experiência 

gerada pela interação dos três fatores, demonstra mais uma vez que não se trata de 

usar múltiplos media, mas sim de como e por que motivo utilizá-los. 

Du Plessis reforça este argumento ao considerar que “not all multiplatform 

storytelling uses transmedia” (du Plessis, 2019, p. 06) e que existe uma diferença entre 

storytelling transmedia e multiplataforma, pois o primeiro cria sinergia entre o conteúdo 

e um foco na experiência emocional e participativa para a audiência.  

Por sua vez, Scolari diz que: 

TS [transmedia storytelling] is not just an adaptation from one medium to another. 

 The story that the comics tell is not the same as that told on television or in 

 cinema; the different media and languages participate and contribute to the 

 construction of the transmedia story world” (Scolari, 2009, p. 587). 

 Em outras palavras: quando a estrutura de uma história se expande por diversas 

linguagens (verbal, icônica, gráfica, etc) e diferentes medias (cinema, quadrinhos, 

televisão, video game, etc), com cada meio a contribuir com suas melhores 

particularidades para a história e permitindo que a experiência do público se expanda 

em contato com cada um desses pontos, sem grandes sobreposições entre eles, temos 

o que Jenkins, Pratten, Du Plessis, Scolari e diversos outros autores reconhecem como 

transmedia storytelling. Ou seja, os autores concordam neste ponto e o foco na 

experiência e na “soma” dos meios, não a sobreposição, são fatores relevantes para 

que o resultado final seja relevante e envolvente para a audiência. 
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 Na procura por uma caracterização mais precisa do que é ou não um projeto 

transmedia storytelling muitos autores recorrem a Pratten (2015), que caracterizou 

diferentes tipologias destes projetos de acordo com as plataformas utilizadas e com o 

tipo de experiência narrativa que se pretende criar para a audiência como se pode 

observar na Figura 2: 

Figura 2: Tipos de projetos transmedia. 

 

Nota: Adaptado de Pratten, R. (2015). Getting Started with Transmedia Storytelling a practical 
guide for beginners 2nd edition p. 16. 
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Assim, de acordo com o autor, três tipos distintos de transmedia podem ser 

distinguidos de acordo com: 

• O espaço em que ocorre a narrativa: onde se localiza a história, em que tempo 

(presente, passado, futuro), e quais são os personagens. 

• O número e o tempo em que se utilizam as plataformas: quantas plataformas 

estão envolvidas e se são utilizadas de forma paralela, sequencial, simultânea 

ou não-linear. 

• A extensão e o tipo de envolvimento da audiência: o comportamento do público 

pode ser ativo, passivo, interativo ou colaborativo. 

De acordo com estes fatores, Pratten elaborou o diagrama comparativo em que 

nomeia os tipos de transmedia como “Transmedia Franchise”, “Transmedia 

Portmanteau” e “Transmedia Complex” (Figura 2).  

No transmedia franchise, uma série de plataformas únicas (como um livro, um 

filme ou um jogo) atuam de forma independente e geralmente cobrem espaços 

narrativos diferentes, constituindo, por exemplo, prequelas, sequelas e flashbacks, 

porém não há interdependência entre as plataformas (Pratten, 2015). Segundo 

Gambarato (2013), este é o tipo mais comum de projeto transmedia. 

O transmedia portmanteau, por sua vez, é composto por várias plataformas que 

compõe uma experiência única. Aqui, há interdependência entre as plataformas e, 

portanto, ao consumir o conteúdo de apenas uma delas a audiência não obterá o 

entendimento total da história, pois cada uma traz sua própria contribuição para o 

desenrolar da narrativa (Gambarato, 2013). Pratten usa o exemplo dos jogos de 

realidade aumentada para melhor definir este tipo, considerando que nos ARG 

(augmented reality games), como em um quebra-cabeças, é preciso consumir diferentes 

plataformas para se obter uma experiência mais completa e melhor entendimento da 

história (Pratten, 2015). 

 Por fim, o transmedia complex que, como demonstra a própria Figura 2 é definido 

por Pratten como a união dos dois tipos anteriores. Aqui, o autor considera a 
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possibilidade de existirem múltiplos espaços narrativos e múltiplas plataformas 

coexistindo para a construção de uma experiência ainda mais complexa, ampla e 

imersiva. Gambarato exemplifica este tipo de transmedia com o projeto “The Tulse 

Puper Suitcases”, do cineasta Peter Greenaway, constituído por uma narrativa não-

linear em que a audiência é convidada a seguir as aventuras de Tulse Luper e de suas 

92 malas ao longo de três filmes, 92 DVDs, séries televisivas, livros, websites e outros 

meios (Gambarato, 2013). 

Apesar desta tipologia de Pratten ser muito utilizada para caracterização dos 

projetos transmedia, é importante considerar que “there is a substantial disparity 

between the reality of the market and its concrete samples of TS and the perfect 

theoretical frame that insists on confining TS to certain precise criteria.” (Gambarato, 

2013, p. 98). Para a autora, tanto nos meios acadêmicos quanto no mercado uma 

multitude de significados ainda são associados ao transmedia storytelling, que ela 

considera uma buzzword. Neste sentido, e considerando que, segundo Gambarato, há 

pouco consenso em torno da definição do que é transmedia storytelling, a autora 

questiona se haverá, de fato, algo como um “pure transmedia work” e conclui que “it 

seems improbable to have an immaculate transmedia story though.” (Gambarato, 2013, 

p. 98). 

A questão proposta por Gambarato (2013) é válida, visto que há ainda outras 

diferenciações a serem feitas, como, por exemplo, as que existem entre o transmedia 

storytelling, crossmedia e multimedia. Na verdade, há diferenças importantes entre 

estas nomenclaturas que cabe esclarecer.  

 

2.2.1 Multiplataforma, crossmedia, transmedia, multimedia... 

 

Costa e Piñeiro (2012) diferenciam especificamente as narrativas 

multiplataforma, crossmedia e transmedia. De acordo com as autoras, as narrativas 
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multiplataforma são as narrativas mais básicas do universo multimédia. O que as 

caracteriza é a adaptação: a narração de uma mesma história em diferentes meios ou 

suportes, adaptando-se a linguagem de acordo com cada uma. Um exemplo dado são 

os livros adaptados para o cinema. As narrativas crossmedia, por sua vez, são 

narrações integradas que se distribuem por diferentes meios e que deverão ser 

consumidas pela audiência para que ela possa viver a experiência completa. Trata-se 

de uma rede de elementos arranjada em torno de um universo narrativo em que estes 

elementos devem ser colocados de forma coerente e não sobreposta para que o 

consumidor, apenas ao ter contato com todos os media envolvidos, tenha a experiência 

completa com a obra. Por fim, as narrativas transmedia são aquelas que se distribuem 

em múltiplas plataformas e com diferentes linguagens mas, em cada uma, são capazes 

de manter o sentido completo e adicionar algo à história. Deste modo, o espectador é 

convidado a consumir todas para apreender o sentido completo da obra (Sánchez & 

Otero, 2012).  

Gambarato retoma diversos autores que buscaram definir os termos e conclui 

que, muito embora alguns teóricos (como Scolari) usem indiscriminadamente 

crossmedia e transmedia, a diferença refere-se à importância da narrativa e da 

participação do utilizador para o transmedia, enquanto que o crossmedia é mais aberto 

e considera todo o processo de comunicação. Aponta ainda que o consenso mais 

recente considera que crossmedia é a estratégia que aceita o lançamento do mesmo 

conteúdo em múltiplas plataformas. Multimedia, por sua vez: 

was coined by Bob Goldstein to promote the 1966 opening of his lighting show in 

 Long Island, USA. The light work presented music and visuals combined. In the 

 1990s, multimedia assumed the meaning of any combination of text, graphic art, 

 sound, animation, and video that is delivered by computer. (Gambarato, 2013, p. 

 84).  
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Ou seja, uma experiência que combina múltiplos media em uma única performance ou 

momento, sem necessariamente considerar a audiência como parte ativa do processo 

– seu papel é consumir o conteúdo, não dar sentido a ele. 

Em resumo, a partir das diferenciações propostas é importante considerar que 

no transmedia storytelling a história contada no filme (por exemplo), não é exatamente 

a mesma contada nos quadrinhos ou num jogo. Ao contrário, cada meio deve somar à 

construção do que o Jenkins chama de “story world”, ou seja, o universo e personagens 

que compõe a narrativa. 

Uma das ideias por trás disso é estimular e recompensar o engagement dos fãs. 

Assim, em cada novo meio adicionado à história, o fã encontra mais um desdobramento 

dela, e não a repetição do que já conhece. Desta forma, sempre que consome um novo 

meio, o fã é recompensado com novas camadas de informação a respeito da narrativa, 

e será impulsionado a prosseguir para alcançar o entendimento completo do universo, 

das personagens e das histórias em si. Desta estratégia advém a imensa rentabilidade 

de projetos do tipo - o que explica também sua popularização no cinema e outros 

campos do entretenimento (du Plessis, 2018; Gambarato, 2013; Jenkins, 2003, 2010). 

 De forma prática, Azevedo (2015) e Gambarato (2013) lembram que a 

Associação de Produtores da América (APA), considera que: 

 um projeto de narrativa transmedia consiste em três ou mais enredos que 

 existem dentro de um mesmo universo ficcional e são apresentados através de 

 filme, televisão, curta metragem, broadband, livro ou publicação de revista, 

 banda desenhada, animação, aplicações mobile, estabelecimentos especiais, 

 DVD/Blu-ray/CD-ROM, anúncios publicitários narrativos e lançamentos de 

 marketing, assim como outras tecnologias que podem ou não existir atualmente 

 (Azevedo, 2015, pág 32). 

Bastante prática, esta definição contribui para delimitar requisitos mínimos para projetos 

desta natureza. 
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2.3 Transmedia branding 

 

Buscar um entendimento do que é o transmedia  branding passa, 

necessariamente, por reconhecer as transformações que ocorrem no ecossistema dos 

meios e no comportamento dos consumidores, fatores que influenciam diretamente o 

universo das marcas. 

Scolari define a marca como “a device that can produce a discourse, give it 

meaning, and communicate this to audiences.”(Scolari, 2009, p. 599). Ou sejam a marca 

por si possui um sentido, um “discurso”, e o comunica aos seus públicos, que é capaz 

de reconhecer e se identificar – ou não – com ele. Ainda neste âmbito, o autor aponta 

uma importante diferença entre o branding tradicional e o branding online quando 

declara que “Traditional branding is mainly constructed with iconic elements, such as 

logotypes or company graphic images. Online branding is based on the interactive 

experience of the user.” (Scolari, 2009, p. 600) . Nas duas definições nota-se que a a 

marca deve considerar um fator externo: a audiência que participa da experiência e dá 

sentido/valida a marca. Ao considerar a utilização do transmedia storytelling no 

branding, Scolari aponta que as transformações vão além de um realinhamento nas 

práticas de quem detém a marca: toda a lógica de produção, das práticas culturais de 

consumo e das relações entre quem consome e quem produz são alteradas (Scolari, 

2009). Isto porque a audiência, neste modelo, tem um papel importante a desempenhar 

para que o processo se complete. 

De acordo com Du Plessis (2018), a indústria da comunicação está a adotar cada 

vez mais o conceito de transmedia pois percebe a necessidade de mais participação da 

audiência. Na disputa pela atenção do público em um cenário cada vez mais competitivo 

e fragmentado, o storytelling transmedia tornou-se uma arma importante para a 

comunicação das marcas.  

 Ao tratar do transmedia storytelling aplicado ao universo do branding, a autora 

diz que “When transmedia branding adopts transmedia storytelling as an engagement 
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strategy an integrated story becomes the focal point with different access points across 

media in which the audience can participate more meaningfully. The brand becomes the 

story” (du Plessis, 2018, p. 4). Ao transformar a própria marca na história a ser contada, 

abrem-se novas possibilidades de interação, entendimento e participação na relação 

entre uma marca e seus públicos. 

Perceber o potencial imersivo e envolvente do transmedia storytelling foi 

importante para que as companhias passassem a utilizar esta estratégia. Com esta 

técnica, destacavam-se no atual cenário complexo e abarrotado de meios, e ainda 

poderiam gerar maior conexão e mais valor para a relação entre a marca e seus diversos 

públicos (Carmody, 2016).  

Autores como Tenderich (2014) apresentam o transmedia branding como um 

novo paradigma para o marketing e a comunicação ao facilitar a participação e tornar o 

conteúdo de marca mais atrativo. Para este autor, o fato de encorajar mais participação 

da audiência diferencia o transmedia branding do branding tradicional, pois no primeiro 

o feedback da audiência é consistentemente incorporado à estratégia. 

Tenderich define o transmedia branding como “a communication process in 

which information about a brand is packaged into an integrated story, which is dispersed 

in unique contributions across multiple media channels for the purpose of creating an 

interactive and engaging brand experience” (Tenderich, 2014, p. 16). Ou seja, 

novamente, o foco em uma experiência envolvente se destaca, assim como o papel da 

interatividade no processo. 

É importante lembrar que estas ideias todas se correlacionam, e são observadas 

e aplicadas num momento em que se disputa vivamente a atenção de um público que 

não é apenas receptor e consumidor das mensagens, mas também emite e produz 

conteúdo e é constantemente encorajado a manifestar-se por meios que facilitam a sua 

interação, a publicação de suas ideias e o feedback de seus pares. 

 Consumidores ativos, os prosumers exigiram que o branding se reinventasse 

para encontrar novas formas de gerar engagement como parte de sua estratégia. Para 
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as marcas é fundamental perceber que hoje, mesmo amadores podem criar, 

compartilhar ou acessar histórias em múltiplas plataformas e suportes tais como 

videogames, vídeos, textos, desenhos, fotografias, áudio e tantos mais quantos surjam, 

pois as tecnologias, softwares e meios de dispersão das mensagens estão cada vez 

mais disseminados, acessíveis e fáceis de serem utilizados. É importante lembrar que, 

neste contexto, os consumidores não se comunicam apenas com a marca, mas também 

se comunicam e colaboram uns com os outros em comunidade e grupos, online e offline, 

aos quais a marca deve (ou deveria) estar atenta. 

Du Plessis (2018) adota a ideia de social brand engagement de Kozinets (2014), 

e a expande para o transmedia branding. A autora considera que, ao adotar princípios 

transmedia, a marca torna-se social por meio da cocriação, da inovação e do 

compartilhamento, e deve entender e acomodar as necessidades que o consumidor 

transmite por meio de seus feedback. Assim, para a autora, a história da marca é 

dividida em diferentes partes em diferentes plataformas e meios, e a audiência pode 

recriar essa história integrando as peças. Em muitas instâncias existe um meio de 

ancoragem que se expande por meio de backstories e lugares que os consumidores 

podem explorar. As diferentes partes têm novos pontos de entrada para a história 

principal, histórias de suporte e desenvolvimento de personagens para maior 

engagement. E integrar o feedback da audiência a estas histórias é crucial para o 

transmidia branding modelar experiências (du Plessis, 2018). 

Esta visão concorda com o caminho apontado por Granitz e Forman para o 

branding transmedia: uma via participativa, em que a experiência da audiência com a 

marca se constrói à medida em que ocorre a interação entre as duas partes. Sob este 

ponto de vista, os autores destacam um aspecto importante: “Branding is no longer 

about control – but about opening channels and directing consumers to embrace the 

new media” (Granitz & Forman, 2015, p. 43). Esta característica do branding online abre 

uma perspectiva desafiadora para gestores de marca. Os autores ainda consideram que 

é dever da marca pesquisar e monitorizar a narrativa construída sobre ela nos 
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ambientes e comunidades online de forma a encontrar ideias e oportunidades que 

possam ser acrescentadas à própria história. E, a partir disto “there are three actions: 

Promoting participation (meaningful consumer participation), harnessing collective 

intelligence to deepen and evolve the brand (co-create and expand the brand’s 

storyworld) and generating spreadability (consumers pass along content/brand 

message). (Granitz & Forman, 2015, p. 43). Aqui, a necessidade de se acompanhar 

ativa e atentamente o que é dito a respeito da marca nos diversos ambientes pelos quais 

sua audiência se manifesta mostra-se estratégica, visto que pode impulsionar 

importantes ações das marcas e trazer contributos essenciais para aproximar e unificar 

o que a marca busca ser daquilo que seu público espera/entende/percebe dela. 

Portanto, em um ambiente transmedia, a construção e ativação das marcas pede 

o engagement não apenas dos consumidores mas também da marca enquanto agente 

do meio social. É dever da marca incentivar o boca-a-boca e estar presente e ativa nas 

experiências transmedia compartilhadas, especialmente nas comunidades criadas ou 

dedicadas a ela. E também acompanhar e agir de acordo com os insights e feedbacks 

que recolhe. 

 

2.3.1 Contrapontos 

 

Em seu estudo, du Plessis (2018) lembrou que aplicar o conceito de transmedia 

ao marketing atrai muitas críticas. Ela diz que, para alguns autores, esta estratégia é 

apenas uma imitação para atrair atenção para o produto sem gerar qualquer valor para 

a audiência (Corpuz Breum & Midtgaard, 2013; Phillips, 2012; citados por du Plessis 

(2018). Fuchs (2014) critica o digital prosumption chamando a atenção do marketing e 

da publicidade que criam necessidades de consumo artificiais que de outra forma não 

existiriam, especialmente nas mídias sociais. E Comor lembra que “People have always 

labored, without remuneration, in the process of creating and preparing things for 
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consumption.” (Comor, 2011, p. 2). Há, portanto, críticas a esta utilização do conceito 

que, como qualquer outro, não é imune a elas. 

Entretanto, Du Plessis (2018) lembra que Jenkins considerava que um 

storytelling criativo não faz qualquer distinção entre táticas comerciais e não comerciais, 

ou seja, desde que abordou o conceito o autor viisualizava sua adaptação para além do 

entretenimento, campo em que focou seus estudos.  

Porém, um ponto relevante e que merece atenção é considerar que as tentativas 

das marcas de usar transmedia podem esbarrar no esforço necessário para criar 

histórias com eventos suficientes para serem distribuídas através dos vários media. 

Considerando a necessidade de que cada um deles “some” para a história, e que não 

repita os pontos já apresentados, du Plessis (2018) diz que histórias transmedia 

“adotivas” são, portanto, mais difundidas entre as marcas que adicionam diferentes 

plataformas propositadamente para “aumentar” uma história popular, e que histórias 

“nativas” (aquelas que nascem espontaneamente) são mais difíceis de se alcançar (du 

Plessis, 2018). 

A autora traz esta ideia de seu estudo sobre a marca Lego e sua maneira de 

envolver os prosumers “by allowing, understanding, monitoring and responding to their 

co-creation needs for new storylines but without compromising brand values” (du Plessis, 

2018, p. 11). Para a autora, ao “guiar” a criatividade dos consumidores a marca corre o 

risco de alienar uma parcela que escolhe permanecer passiva diante desta ação. Mas 

o engagement dos prosumers só é possível porque a marca provê os espaços em que 

acontecem as conversas sobre as novas histórias e as estimula. 

Na visão da autora, embora as marcas possam enfrentar dificuldades para criar 

e sustentar histórias transmedia e, portanto, possam considerar o branding transmedia 

algo difícil de se atingir, o consumidor envolvido pode se tornar um importante fator de 

disseminação e expansão da história da marca, e contribuir para histórias mais originais 

e cativantes. Cabe às marcas criar o espaço online adequado para que o prosumer se 

possa expressar criativamente e colaborativamente, e, ao mesmo tempo, acompanhar 
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estes desdobramentos para manter os valores da marca. Para du Plessis, “prosumers 

could, when used appropriately by a brand, become informed partners who make original 

contributions in a society with unlimited potential” (du Plessis, 2018, p. 15). Vale destacar 

que esta colaboração é, muitas vezes, espontânea mas, em outras tantas, necessita ser 

iniciada por uma marca que deseje adotar este caminho como meio de se aproximar de 

sua audiência. 

 

2.4 Prosumers e engagement - o papel dos consumidores e das marcas. 
 

Não é possível haver storymaking sem que haja consumidores ativos e dispostos 

a interagir com a marca online. Portanto, neste capítulo, explora-se um pouco mais dos 

dois fatores envolvidos no storymaking: os consumidores e seu engagement com as 

marcas. É importante compreender quem são os consumidores que se propõem a este 

papel mais ativo e também o que é preciso para gerar e impulsionar essa atividade. 

Assim, nesta secção, busca-se compreender o que é o prosumerism e o que é 

engagement em busca de fatores que possam ser replicados para fazer funcionar uma 

estratégia de storymaking, conhecimento fundamental para a fase seguinte deste 

trabalho de investigação. 

 

2.4.1 Prosumerism 

 

Em seu estudo intitulado “Beyond prosumer capitalism: Retaining the original 

understanding of prosumption”, Dusi (2018) relembra a origem deste conceito. De 

acordo com o autor, o conceito original foi criado por Alvin Toffler na década de 80 e, 

em resumo, referia-se à combinação das funções de produtor e consumidor. Na visão 

do autor, este fenômeno tornou-se bastante relevante nas sociedades pós-industriais, 

em que o desenvolvimento tecnológico acabou por introduzir mudanças que diluiram a 

clara separação que havia anteriormente entre quem produzia e quem consumia 
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determinado bem. Para o autor, uma dessas mudanças é a transformação da relação 

clássica entre produtor e consumidor, que se torna mais flexível e menos estritamente 

definida, com os produtores a tentar colocar-se no papel dos consumidores, e os 

consumidores a contribuir com seu trabalho e suas ideias para a produção de bens e 

serviços (Dusi, 2018). 

 Ou seja, desde aquela época, e ainda mais na atualidade, as inovações 

tecnológicas trouxeram maior possibilidade para que os consumidores assumam, 

voluntariamente, algumas funções que antes eram exercidas com exclusividade pelos 

produtores. Muitos autores chamam este processo de “co-creation”: atividades em que 

os consumidores agem em colaboração com os produtores de forma a obter, com isso, 

vantagens também para si, seja criando um novo produto de acordo com suas 

necessidades, seja criando conteúdos que somam para a percepção e para a imagem 

da marca ou da imagem que projetam de si mesmos (Jenkins, 2003, 2010; Scolari et 

al., 2014; Tenderich, 2014). Assim, este grupo de consumidores que agem para além 

do seu papel esperado tornam-se o que o pioneiro Toffler nomeou como “prosumer” 

(Dusi, 2018). 

 Dusi afirma que este conceito renovou sua popularidade no mundo acadêmico 

desde que estudiosos de outras áreas passaram a considerá-lo aplicável também a suas 

disciplinas, como nos estudos de comunicação, de media, de negócios e da sociologia. 

E cita diversos estudiosos que olharam para o limite cada vez mais difuso entre produtor 

e consumidor em que se aponta que esta dicotomia vem se tornando mais flexível, com 

os produtores muitas vezes a fazer o papel de consumidores, e os consumidores de 

produtores: estudos focados na “co-creation” (atividades em que os consumidores 

colaboram com as empresas e acabam por gerar valor para elas), “commonsbased peer 

production” (quando os indivíduos cooperam online para gerar ou compartilhar 

informação, conhecimento ou bens culturais), “produsage” (produção de conteúdo 

online como uma forma híbrida e simultânea de produção e consumo) são alguns deles 
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( Prahalad & Ramaswamy (2004), Benkler & Nissenbaum (2006), Bruns (2008), citados 

por Dusi, 2018, p. 665). 

 Isto pode-se verificar a cada acesso aos media digitais, muito especialmente nas 

redes sociais, em que a tecnologia proproporciona cada vez mais possibilidades para 

que os consumidores exerçam um papel antes exclusivo dos produtores. Dusi aponta 

que o prosumerism se tornou ainda mais comum nesse meio em que os consumidores 

são bastante ativos. E aponta que, a partir dos anos 2000, a mudança no 

comportamento dos consumidores se tornou mais evidente: foram de simples 

espectadores/consumidores do conteúdo online disponibilizado por produtores 

profissionais para o consumo de conteúdo gerado por outros não-profissionais e, mais 

recentemente, para a produção e compartilhamento de conteúdo (Dusi, 2018). 

 Sonja Verwey (2015) complementa esta visão em seu estudo focado no 

prosumerism nos meios digitais. A autora destaca a natureza colaborativa e expressiva 

dos media interativos e da tecnologia que permite aos utilizadores participar da 

produção e da publicação de conteúdo de marca. Para ela, isto aumenta as 

possibilidades de auto-expressão destes e, ao mesmo tempo, sua possibilidade de 

participar e influenciar as narrativas das marcas. Portanto, conclui que o que ela chama 

de “digital brandscape” se tornou um espaço colaborativo em que muito do valor de uma 

marca é criado, mas no qual a identidade da marca é constantemente desafiada, pois 

as narrativas são continuamente escritas e reescritas por autores múltiplos. 

 Neste cenário, há que se considerar a autonomia do consumidor e a mudança 

coletiva de comportamento que levou o foco do consumo coletivo (em que consumidores 

construiam sua identidade também por meio de uma marca em comum) para o consumo 

colaborativo (um desejo cultural de co-criação e autoexpressão) (Verwey, 2015). 

Quando se fala especificamente em social media, a autora destaca duas mudanças 

importantes para a comunicação: “(1) a shift in communication patterns – from point-to-

point two-way conversations to many-to-many collaborative communications, and (2) a 
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shift in the control of the communication environment to open platforms” (Van den Dam, 

Nelson & Lozinski 2008, p.1, citado por Verwey, 2015, p. 322). 

 Para Verwey, o surgimento desse modelo de comunicação “many-to-many” 

transformou os que antes eram receptores em participantes ativos do processo de 

comunicação. Portanto, de consumidores para geradores de conteúdo, de receptores a 

produtores de mensagens que encontraram nas mídias sociais um espaço em que o 

poder de comunicar não é mais exclusivo da marca. Neste espaço, “consumers 

collaborate as marketers and co-creators in building (and in certain instances destroying) 

brands” (Botsman 2010; Mullins 2011; Patricios 2011, citados por Verwey, 2015, p. 323). 

Portanto, estes prosumers assumem, muitas vezes, um papel antes exclusivo e sob 

controle da marca, nomeadamente nos ambientes das redes sociais que interligam 

pessoas com interesses em comum em comunidades online (entre outras 

possibilidades). 

 A relevância da figura do prosumer nestas comunidades é de especial interesse 

para as empresas pois é em grande parte neste ambiente que os prosumers podem 

entregar importantes contribuições para a marca, seja em relação aos seus produtos 

(sugestões de inovação e feedback, por exemplo), seja em relação à comunicação da 

marca (via conteúdo gerado pelo consumidor), contribuições que podem somar para a 

percepção de valor da marca (Kozinets, 2014; Verwey, 2015). 

 Para as marcas, o grande desafio da ação do prosumer nos ambientes online é 

a perda de controle. Online, o prosumer tem o poder de influenciar publicamente a 

marca e sua reputação. Verwey acredita que é por este motivo que nem todas as 

empresas estão preparadas para se envolverem nas redes sociais. Segundo ela, o 

processo de co-criação pede o envolvimento do consumidor nos processos de design 

e/ou a oportunidade de recomendar melhorias nos produtos e serviços, ou ainda a 

oportunidade de participar da criação da comunicação da marca,  e está baseado na 

crença de que a marca aceita este envolvimento e permite a participação e o 

engagement do prosumer “in ways that cannot always be controlled” (Verwey, 2015, p. 



29 
 

325). Por isso a autora recomenda que as marcas não apenas criem, mas também 

construam e nutram suas comunidades de maneira a não apenas monitorar e participar 

das conversas que estão acontecendo online em torno e a respeito delas, mas também 

de forma a liderar e guiar estas conversas (Kozinets, 2014; Verwey, 2015). 

 Na medida em que a atividade do branding se torna cada vez mais online, mais 

profissionais do marketing percebem que nem sempre a marca é bem-vinda nas 

conversas que acontecem a respeito dela no social media. Muitas vezes, a presença e 

a voz da marca soam não-autênticas e até mesmo intrusivas. Entretanto, entre os 

consumidores envolvidos digitalmente, a comunicação das marcas nas mídias sociais 

pode levar mesmo ao engagement offline, especialmente quando a marca se utiliza de 

um bom storytelling, de recursos multimédia e segue as “social norms”, as “regras” das 

redes em que se insere (Verwey, 2015). Não é suficiente, portanto, estar lá: é preciso 

saber estar em pé de igualdade com todos os demais participantes do espaço online. 

 Para os prosumers, o engagement online, mais especificamente, é motivado 

menos por incentivos financeiros, e muito mais por recompensas como: 

1. Ser parte ativa da comunidade e participar de projetos colaborativos como forma 

de fazer novos amigos online e manter os antigos; 

2. O prazer de exercitar a criatividade e o desejo de entreter os demais membros 

do grupo; 

3. O desejo de se expressar, dividir experiências e documentar a própria vida. 

Nas comunidades virtuais, a participação/envolvimento inclui a produção e o 

consumo de conteúdo em diferentes níveis que variam de acordo com as ações dos 

consumidores/prosumers. Enquanto quase todos estão nas redes envolvidos em 

alguma forma de consumo, nem todos estão necessariamente ativos na produção de 

conteúdo, e portanto os níveis de engagement podem variar enormemente entre os 

membros de um mesmo grupo. Um estudo a respeito do conteúdo gerado pelo utilizador 

no site da Amazon.com apontou que 10% dos utilizadores cria até 50% do conteúdo 

relacionando à marca (Ochoa & Duval, 2008, citado por Verwey (2015). 
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 Buscar estratégias para “capturar” estes 10% de prosumers mais ativos deveria 

ser um esfoço consciente de toda marca. Para a autora, existem ao menos quatro 

maneiras por meio das quais as marcas podem despertar o desejo de autoexpressão 

dos indivíduos e, desta forma, incrementar o engagement nas redes: 

1. Criar oportunidades para a auto-expressão colaborativa em torno da marca, 

envolvendo-se deliberadamente nas conversas em torno da marca; 

2. Criar conexões entre os consumidores ao nutrir as “brand communities of 

affinity”, e permitir que os consumidores tenham liberdade para se organizarem 

de forma autêntica em torno da marca; 

3. Abrir mão do poder e do controle sobre a narrativa e envolver-se na co-criação 

da história da marca. Por meio da partilha de experiências e do storytelling a 

marca pode expressar sua identidade autenticamente e, ao mesmo tempo, abrir 

espaço para que os consumidores também expressem e moldem a própria 

identidade na relação com a marca; 

4. Explorar a narrativa da marca para obter insighs centrados na visão do cliente 

que podem agregar valor a ambos, seja ao gerar inovações para a marca e 

produto ou abrir novos mercados e novos vínculos que utilizem a tecnologia.  

(Verwey, 2015, p. 335) 

 Para a autora, no processo colaborativo de criação de valor, os papéis de 

produtor e de consumidor muitas vezes são trocados e tanto marcas quanto prosumers 

podem se beneficiar com isso de formas tangíveis e intangíveis. Portanto, investir numa 

comunicação que incentive a participação dos consumidores no seu papel de 

prosumers, embora desafiador para as marcas também é um bom meio para incentivar 

o engagement. 
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2.4.2 Engagement 
 

Duas importantes tendências modificaram bastante a maneira como hoje se 

entende o Marketing. A primeira delas foi a perceção de que, para as empresas, uma 

vantagem competitiva sustentável a longo prazo está mais ligada à sua capacidade de 

reter, sustentar e nutrir sua base de clientes – e que, para isso, é preciso olhar além da 

simples propensão dos clientes de voltar a comprar com a marca. A segunda, é que é 

preciso ir além da qualidade e do valor do produto oferecido para impulsionar os 

resultados da empresa – é preciso considerar as métricas centradas no cliente. Isto 

inclui métricas como confiança e compromisso, serviço e perceção de qualidade, 

experiência com a marca, conexões entre a marca e o consumidor, o valor do cliente e 

muitos outros. E estas métricas baseiam-se nas mudanças de comportamento do 

consumidor que, hoje, exercem maior influência na empresa (van Doorn et al., 2010).  

 Segundo estes autores, “customer engagement is a behavioral construct that 

goes beyond purchase behavior alone” (van Doorn et al., 2010, p. 253). Neste estudo, 

entendem que o engagement é um comportamento que vai além das transações e que 

resulta de drivers motivacionais, mas mantém o foco na marca ou na empresa. Estes 

comportamentos podem ser positivos (como postar um review positivo a respeito da 

marca em um site ou blog), ou negativo (como organizar um boicote à marca ou 

empresa). Reconhecem, ainda, que a despeito do foco deste comportamento ser a 

marca/empresa, as ações do consumidor podem ser direcionadas para uma rede mais 

ampla que inclui outros clientes ou potenciais clientes da marca, fornecedores, agências 

reguladoras e funcionários da empresa, entre outros (van Doorn et al., 2010). 

 Assim, um dos comportamentos que evidencia o engagement com uma marca é 

a criação conjunta. Este comportamento envolve a participação do consumidor na 

criação da oferta da marca e pode acontecer por meio do co-design, da co-criação ou 

mesmo da produção compartilhada.  
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 Thus, cocreation occurs when the customer participates through spontaneous, 

 discretionary behaviors that uniquely customize the customer-to-brand 

 experience (beyond the selection of predetermined options as in coproduction). 

 Clearly, behaviors such as making suggestions to improve the consumption 

 experience, helping and coaching service providers, and helping other customers 

 to consume better are all aspects of cocreation, and hence customer engagement 

 behaviors. (van Doorn et al., 2010, p. 253). 

Ou seja, é um comportamento espontâneo que influencia de maneira única a 

experiência consumidor-marca e vai além de selecionar uma opção numa lista – são 

ações diversas que ocorrem tanto entre consumidor e marca quanto podem ocorrer 

entre consumidor-consumidor, com a marca como motivação. 

 A internet e, nela, o social media, é um dos principais campos em que atualmente 

se podem verificar comportamentos de engagement por parte dos consumidores. De 

acordo com Ashley e Tuten (2015), os profissionais de Marketing abraçaram 

rapidamente o social media como meio de alcançar diversos objetivos de Marketing das 

empresas, tais como branding, pesquisa, relacionamento com o consumidor, prestação 

de serviços e promoção de vendas. Online, as marcas encontraram novos pontos de 

contato para promover a interação com campanhas que adicionam ao branded 

storytelling  e que podem ajudar a fortalecer a relação entre marcas e seus 

consumidores. E, por meio do feedback deixado online é possível encontrar novos 

temas em comum que voltarão a alimentar essas iniciativas. O desafio, segundo as 

autoras, é persuadir o consumidor a envolver-se com o conteúdo online (Ashley & Tuten, 

2015). 

Nas mídias sociais, o consumidor engajado costuma participar e compartilhar o 

conteúdo que aprecia. A participação, muitas vezes, é passiva, e limita-se ao simples 

consumo do conteúdo online. Quando é ativa, muitas vezes inclui a apresentação de 

histórias geradas pelos próprios consumidores nas quais a marca está envolvida. 
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Ashley e Tuten (2015) apontam quatro importantes desafios para os profissionais 

de marketing nos dias de hoje: (1) usar efetivamente as mídias sociais, (2) desenvolver 

profissionais com uma visão criativa, (3) envolver os consumidores para que eles 

contem suas próprias histórias e (4) reinventar o modelo da mídia de massa. Por trás 

disso está o reconhecimento de que as pessoas são essencialmente sociais e desejam 

se relacionar não apenas com outras pessoas, mas também com as marcas, e dos 

desafios enfrentados pelos profissionais em tempos de mudança acelerada tanto dos 

meios quanto dos comportamentos da audiência. 

Segundo Kozinets: 

If “consumer-brand engagement” is what happens in isolation, in a consumer’s 

 own individual mind and thoughts, based on personal – even physical – 

 experience between a product and person, then social brand engagement is the 

 diametric opposite of this. Social brand engagement is a social act full of culture, 

 meaning, language, and values.” (Kozinets, 2014, p. 10). 

Este autor traz o conceito de engagement definitivamente para o universo das mídias 

sociais e o expande para incluir o aspecto social deste comportamento, pois considera 

que, nestes meios, a interação não se dá apenas entre o consumidor e a marca, mas 

num ambiente público em que além da marca e do consumidor atuam também outras 

pessoas, que podem ser ou não fãs do que a marca representa. 

 De acordo com Kozinets (2014), as atuais condições de acesso, de 

popularização e de ferramentas proporcionadas pelos social media impulsionaram o 

engagement como nunca antes, seja ele visto como uma forma de autoexpressão ou 

como um comprometimento emocional com o que a marca representa. Nestas 

condições proporcionadas, há um incremento de diversos aspectos: “interaction, 

participation, dialogue, co-creation, and sharing of brand-related values and contents” 

(Kozinets, 2014, p. 9).  

 Robert Kozinets identifica diferentes formas de engagement de acordo 

com as respostas dos consumidores para as ações de comunicação das marcas, 



34 
 

demonstradas na Figura 3 (Kozinets, 2014, p. 11). Este autor relaciona diferentes formas 

de “social endorsement” a diferentes formas de “social creativity” com foco na marca, 

considerando que níveis mais altos dos dois aspectos implicam um engagement que é 

mais valioso para a empresa. As quatro formas de engagement identificadas por 

Kozinets são: 

• Apatia: neste tipo de engagement os consumidores não interagem nem 

endossam o conteúdo, não reagem e não ampliam a comunicação. Podem 

consumir silenciosamente o que é apresentado, mas não há reação “visível”. 

• Evangelismo: mesmo demonstando pouco interesse ou habilidade para criar 

a partir da marca, os consumidores endossam o conteúdo ao reagir ou 

partilhá-lo. De acordo com o autor, este tipo de engagement muitas vezes 

pode não parecer genuíno dentro do contexto das redes sociais digitais. 

• Atividades criativas: este tipo de engagement não significa endosso da marca 

por parte do consumidor, mas sim uma apropriação. Neste tipo de 

engagement estão incluídas as atividades em que o consumidor “brinca” com 

a marca e cria a partir dela. Isso pode resultar, inclusive, em críticas ao que 

a marca representa, mas antes de tudo significa um reconhecimento de sua 

presença e de suas características. 

• Autenticidade: o autor considera este o estado desejado de interação, 

marcado pela expressão criativa e pelo uso da marca de forma credível, 

autêntica e motivacional que endossa a marca (Kozinets, 2014). 
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Figura 3: Formas de social brand engagement. 

 

Nota: Adaptado de Kozinets, R. V. (2014). Social Brand Engagement: a new idea. GfK 
Marketing Intelligence Review, 6(2),p.11. 

 

 Para alcançar a forma considerada “ideal” de engagement, o autor sugere quatro 

estratégias baseadas em duas premissas: 

 The initial premise is that social brand engagement is like a dance: Although there 

 are two parties moving together, for it to happen gracefully, one party must take 

 the lead. In this case, engagement practices, with their creativity and 

 endorsement functions, can be largely initiated and maintained by either 

 consumers or companies (Kozinets, 2014, p. 11). 
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A segunda premissa é a de que o social engagement se baseia em conexão e 

relacionamento. Portanto, é importante balancear segurança e conforto com estímulos 

novos e excitantes para que a relação se mantenha.  

 Embora admita que as empresas podem ter problemas ao permitir que o 

consumidor lidere a “dança”, e reconheça que, historicamente, isto não é muito comum, 

o autor considera que para que a sensação de autenticidade seja legítima é preciso que 

as empresas abram espaço para que isso aconteça. Para incrementar os níveis de 

engagement entre seus consumidores, sugere quatro estratégias, apresentadas na 

Figura 4. 

Figura 4: Estratégias para aproveitar o social brand engagement. 

  

Nota: Adaptado de Kozinets, R. V. (2014). Social Brand Engagement: a new idea. GfK 
Marketing Intelligence Review, 6(2), p.12. 

. 

 A Figura 4 mostra as quatro principais estratégias que Kozinets (2014) observou 

e considera efetivas para as empresas em sua relação com os consumidores nas redes 

sociais. São elas: 
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1. Customer Care: a mais básica e mais comum das estratégias, que a grande 

parte das grandes empresas já adotou, é usar as redes sociais como canal 

de atendimento ao consumidor. Esta estratégia geralmente utiliza o 

monitoramento das redes sociais e busca prevenir crises de imagens. A ideia 

é identificar as queixas dos consumidores e encaminhá-las para os canais 

de resolução apropriados (geralmente, mais personalizados e não públicos 

como é o social media).  

2. Co-criação: esta estratégia usa as redes sociais para reunir ideias dos 

consumidores e colaborar com eles em suas iniciativas ou conseguir seu 

apoio. De acordo com o autor, encontrar e utilizar ideias sugeridas pelos 

consumidores pode ser uma estratégia que gera muita excitação e 

autenticidade, e que também pode trazer novos insights a respeito das 

experiências e da realidade do consumidor. 

3. Comunicar e ouvir: o objetivo aqui é entender o consumidor utilizando as 

redes sociais para acompanhar ampla e profundamente o público, e buscar 

nas conversas que acontecem nas redes, entre os consumidores, como eles 

percebem assuntos variados que têm a ver com a marca. Segundo o autor, 

nesse caso as empresas começam por “ouvir” em silêncio, recolhendo dados 

por meio de big data e outros recursos, e posteriormente utilizarão o 

conhecimento recolhido para gerar níveis mais profundos de intimidade na 

relação entre a marca e seu público. 

4. Comunicação e compartilhamento: a quarta estratégia, que para o autor 

parece ser a mais familiar entre as baseadas no uso das redes sociais, é 

utilizá-las para compartilhar informações, mensagens e imagens que possam 

ser compartilhadas pelos seguidores da marca para promover influência (dos 

consumidores e da marca) sobre outros consumidores nas redes sociais. 

Com isso, o autor acredita que as empresas visam incrementar o uso da 

marca e seus produtos/serviços. Uma necessidade para que esta estratégia 
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dê certo é criar mensagens estimulantes e excitantes que dêem aos 

consumidores bons motivos para compartilhá-las e endossá-las 

publicamente nas redes. 

 Por entender que o “social brand engagement” é uma conexão mais significativa 

e profunda, que envolve “creation and communication between one consumer and one 

or more other consumers, using brand or brand-related language, images and meanings” 

(Kozinets, 2014, p. 10), e perceber que este movimento efetivamente acontece nas 

redes, o autor considera que as marcas estão definitivamente a evoluir para o que ele 

chama de “social brands”:  

 Brands became shared, something you could participate in. As brands become 

 social things that we can rely on and relate to, in ever more intimate ways (think 

 of the Old Spice Guy), we move back in novel ways to participating, sharing, and 

 owning our brands, to subjectively feeling that they, once again, are – both 

 collectively and individually – ours. (Kozinets, 2014, p. 15). 

Ou seja, há um senso de propriedade e de identificação mais profundo, ao mesmo 

tempo coletivo e individual, que passa a permear esta relação entre as partes. 

 

2.5 Transmedia storymaking 
 

Os conceitos de transmedia storytelling e transmedia storymaking se tangenciam 

em muitos pontos, e muitas vezes pode-se confundir a fronteira entre um e outro. Assim, 

neste capítulo, a busca é por um aprofundamento da discussão a respeito do transmedia 

storymaking e pela delimitação de uma proposta para aplicar esta estratégia baseada 

nos estudos de Charmaine du Plessis, Berkowitz e outros autores. 

Du Plessis (2018) defende que os princípios do storytelling também podem ser 

aplicados ao storymaking, com o foco mais voltado para a contribuição dos prosumers 

para a história. Neste sentido, concorda com Carmody (2016) e Satija (2016) ao 

considerar que o transmedia storymaking é participativo; estimula o entusiasmo dos fãs; 
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é aleatório e autêntico; e exige que a marca forneça o espaço necessário para convidar, 

aceitar e usar as contribuições dos prosumers. Esta autora fundamenta seu 

entendimento de transmedia storymaking nos estudos de transmedia storytelling de 

Pratten (2015), que aborda o consumo e não apenas a produção da história. Para 

Pratten, “Transmedia storytelling is telling a story across multiple media and preferably, 

although it doesn’t always happen, with a degree of audience participation, interaction 

or collaboration” (Pratten, 2015, p. 2). O autor coloca o público no centro da experiência 

transmedia, e reafirma a audiência como parte integrante do processo. Ao expandir a 

estratégia transmedia do storytelling para o storymaking, e considerar as ideias de 

convergência dos meios, de participação da audiência, de engagement dos prosumers 

e de co-criação da história pode-se perceber o rico caminho que o storymaking abre 

para o branding. 

O storymaking pode ser definido como a arte de criar, e não apenas contar, 

histórias. Esta idéia é considerada por muitos autores e profissionais de marketing, 

branding e comunicação como a evolução do storytelling, pelo menos no que respeita a 

estas áreas, muito especialmente pela maneira como envolve e inclui o consumidor. 

Enquanto o storytelling é uma via de mão única, em que a marca é detentora da história, 

o storymaking é mais inclusivo e colaborativo, abrindo uma via de mão dupla na relação 

marca-consumidor (Mochari, 2014; Overmyer, 2017). 

Para Berkowitz, o desafios dos profissionais é passar a criar, para as marcas, 

histórias que incluam as experiências, feedback, ideias e partilhas dos seus 

consumidores de maneira a estabelecer, com eles, uma relação mais próxima e 

emocional. Satija, por sua vez, complementa que “A brand must craft stories based on 

the stories consumers are already sharing, as those are the ones that matter the 

most.”(Satija, 2016). Ou seja, incluir a audiência e suas contribuições como parte da 

história da marca é fator fundamental.  

Esta relação de partilha e co-criação produzida pelo storymaking, para Janz 

(2016), é ideal para ser aplicada em estratégias transmedia, especialmente no 
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marketing e na publicidade, pois esta valorização do consumidor e visualização de suas 

partilhas é capaz de acionar o gatilho social do transmedia e expandir a narrativa para 

a vida cotidiana, gerando uma experiência bastante imersiva e emocional (Berkowitz, 

2014, 2015b; Janz, 2016). Esta abordagem, segundo Berkowitz, é “a way to describe 

the shift away from the broadcast-era mentality of storytelling to a new approach where 

marketers build on stories that people share with each other” (Berkowitz, 2015b).  

Janz reforça que a participação da audiência é fundamental para caracterizar a 

estratégia, é o que diferencia definitivamente uma história criada pela marca de uma 

história criada pela audiência (Janz, 2016). E Berkowitz reitera que “The whole 

campaign or program is dependent on people sharing their own stories, and brands then 

amplify those” (Berkowitz, 2015a, p. 24). 

Com esta demarcação clara por parte dos autores podemos perceber e delimitar, 

para já, uma importante diferenciação entre storymaking e storytelling que ajuda a 

estabelecer uma distância entre os dois conceitos, o que também nos permite buscar 

guidelines mais seguros para este trabalho de investigação e para o trabalho que deve 

ser desenvolvido a seguir. 

 

2.5.1 Transmedia storymaking, prosumers e branding 
 

De acordo com du Plessis (2018), o storytelling no branding transmedia abriu a 

estrada para o transmedia storymaking. Ao longo dos anos Jenkins, Scolari e outros 

autores trabalharam o conceito de transmedia para expandir nosso entendimento de 

transmedia storytelling para além do campo do entretenimento. Como consequência, 

transmedia storytelling é hoje um conceito aplicado a uma grande variedade de marcas 

fora do campo do entretenimento (Scolari, 2009). 

Mesmo Jenkins já considerava que quando o branding transmedia adota o 

transmedia storytelling como estratégia de engagement, é preciso haver uma história de 

marca integrada que será o ponto principal da experiência transmedia. E ainda diversas 
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possibilidades para que o consumidor possa tomar contato com essa história por meio 

das diversas medias em que pode participar mais significativamente. Embora aplicasse 

a ideia de co-criação à participação de outros autores convidados pela marca a 

contribuir com a expansão do universo da história (num modelo que chamou de 

franchising), Jenkins admitia também a ideia de contribuição de agentes externos à 

criação da história (Jenkins, 2003, 2015). Outros autores, focados no comportamento 

do consumidor e nos conceitos de prosumerism e engagement, tais como Dusi (2018), 

Kozinets (2014) e Verwey (2015) complementam esta ideia, e a noção de que a co-

criação entre marcas e consumidores pode não apenas existir como ser benéfica para 

ambos em diferentes níveis, ideia que está bastante presente nos estudos do Marketing 

hoje. Neste sentido, é possível verificar o quanto a co-criação, em muitos pontos, se 

aproxima do conceito que se construiu em torno do storymaking.  

A respeito disto, o especialista Simon Long, em entrevista a Michael Feeley no 

website The Drum, cola a ideia de storymaking à do marketing de experiência ao 

considerar que este evoluiu da simples atividade de sampling (distribuição de amostras) 

para experiências verdadeiramente imersivas que se desenvolvem por meio dos 

espaços físicos e digitais. E lembra que as empresas precisam trabalhar duramente 

para envolver seus consumidores em níveis mais profundos se querem construir alguma 

lealdade de marca. Portanto, para o especialista, é essencial “Give the audience a role 

to play and a stage to play it.” (Feeley, 2017). 

Assim, percebe-se que a conexão das marcas com este novo e mais ativo 

consumidor exige novas estratégias de comunicação, mais estimulantes e 

participativas, por meio das quais a marca consiga atingir um importante objetivo nesses 

tempos de permanente disputa pela atenção dos consumidores: o engagement.  

De acordo com du Plessis (2018), prosumers são os consumidores mais 

ativamente envolvidos com a história da marca. E a natureza participativa do branding 

transmedia “strengthens prosumer engagement through brand stories that enable an 

active contribution in an immersive story world” (du Plessis, 2018, p. 1).  
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Nessa nova ecologia dos media, é uma decisão do consumidor participar 

ativamente - ou não – do que a marca tem a oferecer. Quando deixa um comentário nas 

redes sociais da marca ou no seu blog, o consumidor está participando ativamente. 

Entretanto, o engagement muitas vezes ocorre de forma passiva (quando apenas lê 

uma publicação sem nada acrescentar a ela), mas torna-se mais ativo à medida em que 

também é possível ao consumidor criar o próprio conteúdo para a marca.  

“Consumers experience a psychological sense of control when interactive 

technology affords them the opportunity to select and participate in the information they 

consume” (du Plessis, 2018, p. 2). Esta ideia de que os consumidores também podem 

participar ativamente da geração dos conteúdos e das experiências propostas pelas 

marcas ajudou a expandir a noção de prosumer e influencia diretamente o online 

branding.  

Como visto anteriormente, o prosumer é um conceito que surgiu na década de 

80 com Toffler e aborda este tipo de consumidor que participa da co-criação e da 

produção de um bem para seu uso. Sua contribuição estava mais restrita, ligada a 

criação ou reformulação de produtos (Dusi, 2018). Porém vários autores, ao 

reconhecerem o potencial e a influência dos novos media, ampliaram este conceito que 

passou a incluir todos os consumidores que geram valor para a marca ao interagir com 

ela e com outros consumidores, publicamente, e deixar sua contribuição à narrativa. 

Portanto, ações desde sugestões inovadoras até o compartilhamento de conteúdos da 

marca com outros consumidores são evidências em que se pode observar o 

engagement de um público determinado por uma marca específica (du Plessis, 2018; 

Dusi, 2018; Kozinets, 2014). 

Em uma comunidade de prosumers engajados em torno de uma marca costuma-

se encontrar consumidores altamente motivados por seus pares, e isso gera valor tanto 

para a organização como também para os demais membros de uma comunidade. Neste 

contexto, para du Plessis (2018), um prosumer é um consumidor que quer e está 
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motivado a usar tecnologias, mesmo as mais complexas, para inovar criativamente e 

com isso beneficiar uma organização, os outros consumidores e a si mesmo.  

Em seu artigo de 2018, a autora analisou o caso da marca Lego e sua escolha 

em focar nos consumidores mais ativos, aqueles que geravam conteúdos para a marca 

e que gostavam de estar criativamente envolvidos com ela. No estudo citado, a autora 

considera que a tarefa do marketing é prover conteúdo para este público e estimulá-lo 

a criar suas wikis, grupos de networking e outros meios pelos quais estes consumidores 

possam compartilhar imagens, sons, vídeos e outros. Portanto, a marca transmedia 

deve usar o storytelling para colaborar com os prosumers, fornecendo meios para que 

eles consumam e produzam conteúdo que agregará positivamente para a marca (du 

Plessis, 2018).  

Overmyer diz que “Brands can empower customers to make their own stories 

and experiences. If storytelling is one-way communication, story-making is a 

participatory process, inviting companies and customers to build a brand’s story 

together.” (Overmyer, 2017, p. 2). Percebe-se que, hoje em dia, os consumidores 

buscam experiências e interação com as marcas. Este novo comportamento abre 

espaço para que a marca possa atuar de forma diferente, mais inclusiva e menos 

impositiva.  

 Desde os primórdios do uso do storytelling associado ao branding, as marcas 

sempre foram as detentoras de suas histórias, e usavam as diversas medias para 

transmitir esta história aos seus públicos. Com a possibilidade trazida pelo storymaking 

aplicado, muito especialmente, aos media digitais, a marca deixa de contar a história e 

passa a “facilitar” sua escrita e seu entendimento e passa a atuar como fator integrador 

entre os consumidores, pois dá a eles um papel participante na construção do story 

world. Para du Plessis (2018) este é um grande desafio e um passo à frente para o 

branding num ecossistema de media atulhado de opções. Assim, adotar o branding 

transmedia e criar um “story world” para a marca incentiva a participação da audiência 
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ao utilizar as habilidades coletivas dos prosumers para aprofundar o engagement. (du 

Plessis, 2018; Tenderich, 2014). 

 

2.5.2 As características do transmedia storymaking 
 

Segundo du Plessis (2018), existe ampla evidência e muitas histórias de sucesso 

de empresas que incorporaram transmedia storytelling às suas estratégias de marca. 

Porém ainda não há informação suficiente para atestar que estas campanhas realmente 

abraçaram o storymaking e que isso aumentou a participação do prosumer para 

benefício da marca. Para a autora, o caso da Lego constitui um exemplo de como é 

possível apoiar uma proposta de engagement no branding transmedia porque foi um 

exemplo de ação em que prosumers ativos e motivados foram o alvo.  

A partir deste estudo, a autora foi capaz de formular quatro princípios que podem 

guiar quem busca o engagement dos consumidores por meio do transmedia branding. 

São eles: 

 1. Orientação criativa para explorar um novo mundo 

 Trata-se de, por meio do conteúdo gerado pela marca, propor desafios e guiar 

os consumidores, permitindo que eles participem da co-criação de um “mundo”. À marca 

cabe estar atenta, providenciar os espaços em que as conversas entre os consumidores 

ocorrem (como grupos no Facebook ou a comunidade online de um blog), entender e 

corresponder às necessidades dos consumidores mais ativos, convidar, aceitar e usar 

as propostas dos consumidores e mostrar-se capaz de guiá-los e de lhes dar 

oportunidades de participação. 

 2. Inovação interativa por meio de suporte criativo para as histórias 

 A participação dos prosumers é decisiva pois são eles que pedem e dão 

validação interna e externa às storylines, encorajam a criação de novas histórias, são 

curiosos a respeito delas e engajam outros prosumers à medida em que aprendem mais 

sobre as diferentes storylines criadas em conjunto. O papel da marca, portanto, é 
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estimular e dar meios para que a interatividade entre os pares ocorra, validando o 

resultado dessas interações. 

 3. Manter o envolvimento do prosumer com a extensão da história 

 A marca deve recomendar novos plotlines que ainda não tenham sido discutidos, 

permitir que os prosumers os endossem livremente, compartilhar novas possíveis 

histórias com os prosumers nas medias sociais e deixar que eles as expandam a partir 

de suas próprias perspectivas. Ou seja, é preciso que a marca também se mantenha 

ativa e em constante interação para que o envolvimento seja despertado e mantido. 

 4. Ampliar experiências de cocriação dos prosumers 

 A marca deve criar experiências de co-criação significativas, que aprofundem a 

relação dos prosumers com a marca e com outros fãs. O prosumer busca maximizar 

suas possibilidades de descobrir e de se envolver com a marca, e cabe a ela sustentar 

novas maneiras de apoiar a interação entre todos por meio de novas experiências e 

conteúdos. Além disso, dar visibilidade e validar, nas mídias sociais, o que foi criado 

pelos prosumers. 

 Na Tabela 1 apresenta-se um resumo desta proposta nas palavras da autora. 
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Tabela 1: Elementos do framework proposto para gerar consumer engagement no 
branding transmedia.  

 

Elementos da estrutura proposta para engajamento de prosumer em 

transmedia branding 

Orientação criativa para explorar um novo mundo 

- Orientar e permitir a cocriação do prosumer 

- Compreender e responder às necessidades de cocriação em espaços online que 

enquadram as conversas com e entre os prosumers 

- Compreender e responder à cocriação, dando oportunidades para histórias 

- Convidar, aceitar e usar a cocriação de prosumer, dando oportunidades para 

enredos 

- Orientar e permitir que o prosumer cocrie a melhor experiência do mundo da 

história 

Inovação interativa por meio de suporte criativo para as histórias 

- Prosumers buscam e dão validação interna e externa para as histórias cocriadas 

- Os prosumers encorajam novas histórias 

- Os prosumers estão curiosos sobre novas histórias 

- Os prosumers envolvem outras pessoas aprendendo com as histórias 

Manter o envolvimento do prosumer com a extensão da história 

- Recomendar novas histórias que podem ter existido antes, mas nunca foram 

discutidas 

- Prosumers garantindo novas histórias 

- Compartilhamento de novas histórias em potencial com os prosumers nas redes 

sociais 

- Os prosumers expandem as histórias a partir de suas perspetivas únicas 

Ampliar experiências de cocriação dos prosumers 

- Criar experiências de cocriação significativas 

- Aprofundar experiências do prosumer com a marca e outros fãs 

- Máxima descoberta e envolvimento do prosumer 

- Sustentam a interação dos prosumers uns com os outros 

- Ampliação da cocriação prosumer nas redes sociais 

 

Nota: adaptado de du Plessis (2018, p. 10). 

Du Plessis (2018) fundamenta sua proposta no conceito e nos estudos de social 

brand engagement de Kozinets (2014), e relaciona estas ideias com o transmedia 
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branding. Por isso a autora defende que os princípios do transmedia storytelling também 

podem ser aplicados ao transmedia storymaking, com o foco mais voltado para a 

contribuição dos prosumers para a história das marcas.  

Ao adotar princípios transmedia, a marca torna-se social por meio da co-criação, 

da inovação e do compartilhamento, e mostra que está entendendo e acomodando as 

necessidades do consumidor por meio do feedback. Em um ambiente transmedia, o 

social engagement da marca incentiva o boca-a-boca por causa dos significados e 

experiências transmedia compartilhados nas comunidades de marca (du Plessis, 2018; 

Kozinets, 2014). 

 Berkowitz, por sua vez, a partir das práticas de grandes marcas como Visa, 

Burger King e Adobe, que em seu branding já utilizaram a técnica com grandes 

resultados, reuniu e propôs seis características do que constituiria um bom storymaking 

como se vê na  

Figura 5. 

Figura 5: Características do storytelling versus storymaking

 

Nota: Adaptado de Berkowitz (2015a). Revenge of the Storymakers. p. 55. 
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Estas características permitem estabelecer, mais uma vez, uma diferença mais 

clara entre o storytelling e o storymaking, e evidenciam fatores importantes para os 

profissionais de marketing, como por exemplo a dificuldade de prever os resultados, a 

necessidade de reciprocidade e a autenticidade. São fatores que pedem à marca grande 

flexibilidade e determinação para ceder, ou ao menos compartilhar, o controle da 

narrativa. E também apontam seis ações a serem tomadas para fazer com que a história 

seja criada: Convidar, Ouvir, Organizar, Planejar, Incentivar e Aceitar a participação de 

sua audiência na criação da história. 

 Ao tratar destas seis características ( 

Figura 5) Berkowitz esclarece mais claramente o que cada uma delas representa: 

1. Participativo: para o autor, é preciso que a marca requeira algum esforço 

de sua audiência na criação da história. Sem essa participação, a co-criação 

não seria evidenciada pois, sem ela, a história estaria sendo “contada” para 

a audiência e não “criada” com ela. Para o autor, “the audience must be able 

to add to the story in some way” (Berkowitz, 2015b). 

2. Inspirado pelos fãs: experiências criadas pelo marketing podem muitas 

vezes desencadear o storymaking, mas muitas vezes ele surge quando se 

acompanha o que os fãs já estão a falar e compartilhar a respeitos das 

marcas. É uma vantagem para as marcas que pretendam usar a técnica já 

saber onde encontrar suas comunidades de fãs, pois é ali que as histórias 

costumam surgir. Saber ouvir os fãs que já estão envolvidos com a marca 

ajuda a criar estas histórias em conjunto. 

3. Descentralizado: as histórias não devem circular apenas pelos canais 

proprietários da marca, aqueles que ela administra. Haver abertura para os 

canais que as pessoas querem usar, online e offline, é importante para se 

criar o storymaking. Isso, muitas vezes, envolve trabalhar com outros 

criadores e influenciadores para chegar às pessoas.  
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4. Imprevisível: por mudar o foco da história da marca para as histórias das 

pessoas com a marca, o storymaking pode acabar por levar a narrativa para 

lugares que não foram previstos no início. A marca deve estar atenta e aberta 

a essas possibilidades, e acompanhar o seu desenrolar. 

5. Recíproco: não basta solicitar à audiência que participe, é preciso oferecer 

algo em troca: entretenimento, visibilidade, atender a pedidos… Haver uma 

relação de troca que também beneficie as pessoas é necessário para se 

constituir o storymaking. 

6. Autêntico: nem todas as histórias criadas pela audiência poderão ser 

positivas ou necessariamente aquelas que a marca contaria. Para o autor, é 

necessário estar aberto a isto, visto que perceber que a marca atua num 

mundo em que há opiniões negativas e positivas a respeito dela abre um 

território muito mais amplo, sempre maior do que tentar dizer à audiência 

como ela deve se sentir, e a diversidade de opiniões é o que ajuda a tornar 

as histórias mais autênticas. 

Ao comparar as características propostas pelos dois autores é possível observar 

diversos pontos em comum entre eles. A Tabela 2 foi criada para  facilitar a visualização 

destas características lado a lado e sua comparação. 
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Tabela 2: Características do storymaking - du Plessis vs Berkowitz. 

du Plessis (2018) Berkowitz (2015a) 

Orientação criativa para explorar um novo mundo 

- Orientar e permitir a cocriação do prosumer 

- Compreender e responder às necessidades de 
cocriação em espaços online que enquadram as 
conversas com e entre os prosumers 

- Compreender e responder à cocriação, dando 
oportunidades para histórias 

- Convidar, aceitar e usar a cocriação de prosumer, 
dando oportunidades para enredos 

- Orientar e permitir que o prosumer cocrie a melhor 
experiência do mundo da história 

Participativo 

Convidar 

 

 

Inovação interativa por meio de suporte criativo para 
as histórias 

- Prosumers buscam e dão validação interna e externa 
para as histórias cocriadas 

- Os prosumers encorajam novas histórias 

- Os prosumers estão curiosos sobre novas histórias 

- Os prosumers envolvem outras pessoas aprendendo 
com as histórias 

Inspirado pelos Fãs 

Ouvir 

Manter o envolvimento do prosumer com a extensão 
da história 

- Recomendar novas histórias que podem ter existido 
antes, mas nunca foram discutidas 

- Prosumers garantindo novas histórias 

- Compartilhamento de novas histórias em potencial com 
os prosumers nas redes sociais 

- Os prosumers expandem as histórias a partir de suas 
perspetivas únicas 

Decentralizado 

Organizar 

Ampliar experiências de cocriação dos prosumers 

- Criar experiências de cocriação significativas 

- Aprofundar experiências do prosumer com a marca e 
outros fãs 

- Máxima descoberta e envolvimento do prosumer 

- Sustentam a interação dos prosumers uns com os 
outros 

- Ampliação da cocriação prosumer nas redes sociais 

Imprevisível 

Planear 

 Recíproco 

Incentivar 

 

 Autêntico 

Aceitar 
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 Ao analisar os pontos em comum entre os dois autores é possível encontrar 

algumas características que correspondem, tais como resumido na Tabela 3. 

Tabela 3: Resumo das características do storymaking. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumindo, para uma campanha de storymaking é preciso observar se a 

proposta satisfaz estes pontos. Alguns podem ser satisfeitos desde o início, ao se 

convidar a audiência a participar de algo novo, utilizando-se de uma boa comunicação 

para deixar claro o que dela se espera. Outros só poderão ser avaliados a partir das 

respostas obtidas, e da maneira como a marca responderá a elas, ou de que maneira 

utilizará o conteúdo gerado pelo consumidor. A característica número 8, por exemplo, 

só poderá ser acompanhada numa avaliação posterior ou em tempo real da campanha, 

quando e se situações diferentes das desejadas ou esperadas acontecerem. É esta, 

talvez, uma das mais desafiadoras características desta técnica aos olhos das marcas, 

especialmente quando uma visão mais tradicional do branding ainda está tão presente 

nas práticas de mercado. Muito embora as redes sociais e a internet já tenham dado, 

há muito, voz e espaço aos consumidores, ainda há muitas empresas que precisam 

aprender a ouvir, observar e colaborar com seu público neste novo cenário em que a 

marca precisa aprender a dividir o protagonismo. 

Neste trabalho de investigação, são estas características resumidas na Tabela 

3 as que compõe a base para a avaliação da campanha criada como modelo para a 

aplicabilidade da técnica.  Estes pontos serão retomados adiante, no capítulo chamado 

Cruzamento das principais características do storymaking 

1. Convidar à participação 

2. Ouvir e monitorar as respostas 

3. Permitir a co-criação 

4. Dar visibilidade às respostas obtidas 

5. Incentivar a troca com outros consumidores 

6. Amplificar a experiência estimulando a partilha nas mídias sociais 

7. Criar uma experiência compartilhada 

8. Aceitar a imprevisibilidade 
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“Metodologia”, na secção 3.1.1, e no capítulo “Uma proposta concetual”, mais 

especificamente na secção 4.3. 

3 Metodologia 

 

Toda investigação científica deve, para sustentar-se, estar apoiada em 

reconhecida metodologia que ajude a delimitar com clareza e rigor como os dados nele 

contidos foram obtidos, observados e analisados de forma a conduzir a uma conclusão 

decorrente da pesquisa e não das ideias preconcebidas pelo investigador ou pelo senso 

comum.  

Este estudo visa desenvolver e testar (mesmo que em campo restrito e 

experimental), um recurso relativamente pouco explorado na comunicação das marcas, 

o storymaking.  

Neste capítulo detalham-se a Metodologia utilizada para tal, na secção 3.1. A 

secção 3.2 aborda a primeira etapa do processo, a etapa exploratória, que se deu em 

dois momentos e por este motivo está dividida nos itens 3.2.1 e 3.2.2. Na secção 3.3, a 

forma de avaliação do modelo proposto é explicitada. A divisão proposta deve-se muito 

às diferentes finalidades de cada etapa, que são apresentadas a seguir. 

3.1 Design based research 

 

Os avanços criativos nas áreas que envolvem o uso da tecnologia muitas vezes 

acontecem em áreas em que a teoria ainda não chegou. Portanto, o processo de 

desenvolver novos produtos e práticas desta área desafia os investigadoreses a 

entender o problema a ser resolvido pelo produto, tanto quanto as fases por que se 

passa para chegar a uma solução (Hevner et al., 2004, p. 77). Ou seja, uma pesquisa 

que se situe neste quadrante deve considerar tanto as teorias quanto a utilidade prática 

do que se produz/estuda, visto que o “produto” só poderá ser avaliado em relação a sua 

utilidade prática. Desta forma, acredita-se que a design based research deve considerar 
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múltiplos fatores interagindo em um cenário complexo, fatores que envolvem desde os 

objetivos de negócio de uma organização às restrições da tecnologia atual, das pessoas 

envolvidas internamente no desenvolvimento aos utilizadores finais de uma aplicação, 

por exemplo. 

De acordo com Hevner et al. (2004), o processo de design é uma sequência de 

atividades realizadas por um especialista que visa produzir um artefacto inovador, e a 

avaliação deste artefacto também contribui com seu próprio desenvolvimento, pois o 

feedback acrescenta informações que permitem entender melhor o problema a ser 

resolvido, melhorar a qualidade da solução proposta e ainda aprimorar o próprio 

processo de desenvolvimento (Hevner et al., 2004, p. 78). Com essa visão, os autores 

defendem que a design based research se baseia em dois processos, “build and 

evaluate”, e pode produzir quatro artefactos: “constructs, models, methods and 

instantiantions” (Hevner et al., 2004, p. 78). Para este trabalho interessa o conceito 

relativo a models, que os autores apresentam como “a thing that has, or can be 

transformed into, a material existence as an artificially made object” (Gregor & Hevner, 

2013, p. 341). Esta “coisa”, sua construção, finalidade e avaliação, são o objeto de 

pesquisa sobre o qual se debruça a investigação. 

 

3.1.1 Guidelines e etapas do processo 

 

 

Para melhor definir o design based research, Hevner delimitou sete guidelines 

que um trabalho de investigação desta natureza deverá atender, apresentadas na 

Tabela 4. 
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Tabela 4: Design based research guidelines.  

Diretrizes para Design-Science Research  

Diretrizes Descrição 

1. Design 

como um 

artefacto 

Design-science research deve produzir um artefacto viável na forma de uma 

construção, um modelo, um método ou uma instanciação. 

2. Relevância 

do problema 

O objetivo da design-science research é desenvolver soluções baseadas em 

tecnologia para problemas de negócios importantes e relevantes. 

3. Avaliação 

do design  

A utilidade, qualidade e eficácia de um artefacto de design devem ser 

rigorosamente demonstradas por meio de métodos de avaliação bem 

executados. 

4. 

Contribuições 

de pesquisa 

A efetiva design-science research deve fornecer contribuições claras e 

verificáveis nas áreas do artefacto de design, fundamentos de design e / ou 

metodologias de design. 

5. Rigor de 

Pesquisa 

Design-science research depende da aplicação de métodos rigorosos tanto na 

construção quanto na avaliação do artefacto de design. 

6.  Design 

como um 

processo de 

investigação 

A busca por artefacto eficaz requer a utilização dos meios disponíveis para 

alcançar os fins desejados e, ao mesmo tempo, satisfazer as leis do ambiente 

em que se insere. 

7. 

Comunicação 

da 

Investigação 

Design-science research deve ser apresentada efetivamente tanto para 

audiências orientadas para a tecnologia quanto para a gestão. 

 

Nota: Adaptado de Hevner et al. (2004, p.83). 

  No âmbito desta dissertação, essas guidelines são atendidas da maneira como 

se explicita: 

1. Design como um artefacto: na compreensão do autor, “artefacto” é entendido 

de forma ampla como uma solução criada para atender a um problema 

organizacional, e inclui também os modelos e métodos utilizados para o 

desenvolvimento desta solução. Neste trabalho de investigação, o modelo de 

campanha desenvolvido para testar a utilização de técnica de storymaking 

enquadra-se como o artefacto a ser testado. 
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2. Relevância do problema: de acordo com o autor, o problema pode ser 

entendido como “the differences between a goal state and the current state of a 

system.” O autor ainda acrescenta que “To be relevant to this community, 

research must address the problems faced and the opportunities afforded by the 

interaction of people, organizations, and information technology” (Hevner et al., 

2004, p. 85). Neste critério, este trabalho de investigação enquadra-se visto que 

trata de testar um meio de construir engagement em torno da marca da UA nas 

redes sociais, alterando o estado atual das redes para um novo estado pela 

utilização do modelo em teste neste trabalho de investigação. 

3. Avaliação do design: Hevner aponta que a utilidade, qualidade e eficácia do 

modelo devem ser demonstradas por meio de métodos de avaliação que 

abordem sua funcionalidade, consistência, performance, usabilidade e outros 

atributos necessários para melhor resolver o problema. O autor considera válido 

realizar uma experiência em ambiente controlado avaliando a usabilidade do 

modelo em uma simulação que utilize dados artificiais. Clark lembra que, entre 

os diversos tipos de avaliação possíveis numa pesquisa assim, a consulta a 

especialistas, tais como “key stakeholdres, visiting scholars or senior academics” 

(Kennedy-Clark, 2015, p. 31). Neste trabalho de investigação, a avaliação foi 

realizada desta forma, a partir do modelo desenvolvido e em ambiente 

controlado, por meio da consulta a especialistas, da forma descrita a seguir. 

4. Contribuições da pesquisa: neste critério avalia-se a contribuição da pesquisa 

de acordo a fidelidade da representação do modelo e sua implementabilidade, 

bem como sua capacidade de resolver o problema proposto no ambiente em que 

será implementado e com a tecnologia selecionada para tal, no que o trabalho 

de investigação também se enquadra. O modelo testado, a tecnologia utilizada 

para desenvolvê-lo e a maneira como esta pesquisa contribui para a 

transformação do cenário serão desenvolvidas em tópico posterior. 
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5. Rigor da pesquisa: esta guideline considera a forma como a pesquisa foi 

conduzida e o uso efetivo do arcabouço teórico e das metodologias de pesquisa 

selecionadas para tal. “However, the principal aim is to determine how well an 

artifact works, not to theorize about or prove anything about why the artifact 

works.” (Hevner et al., 2004, p. 88). Este critério é atendido nos capítulos 

anteriores e, no posterior, poderá ser verificado a partir da descrição do processo 

e do resultado da avaliação do modelo pelos especialistas. 

6. Design como um processo de investigação: este critério aborda a natureza 

iterativa inerente ao processo do design. Ao compreender o design como o 

processo de utilizar os meios disponíveis para atingir um fim desejado enquanto 

se atende às condições do meio o autor considera aceitável construir abstrações 

e representações desses meios, fins e condições como parte da pesquisa 

(Hevner, 2004, p.90), fator que também compõe o desenvolvimento prático deste 

trabalho de investigação, relatado a seguir. Importante considerar que, como 

uma primeira fase de um processo iterativo, não se exclui a possibilidade de 

novas etapas de desenvolvimento, reformulações e testes para que se obtenha 

o melhor artefacto possível com fins de implementação. 

7. Comunicação da investigação: por fim, o autor coloca que a pesquisa deverá 

ser apresentada de forma a atender tanto a audiência preocupada com os 

aspectos tecnológicos quanto os de negócios, enfatizando a importância do 

problema solucionado e a efetividade da solução testada, aspecto este que 

também é atendido no presente documento. 

 Esclarecidos os critérios que determinam os motivos pelos quais se optou por 

adotar a design based research para desenvolvimento deste trabalho, cabe determinar 

as etapas pelas quais o trabalho foi estruturado. O modelo clássico de uma pesquisa 

desta natureza segue o fluxo demonstrado na Figura 6. 
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Figura 6: Ciclo do projeto.

 

Nota: Adaptado de De Villiers, M. R., & Harpur, P. A. (2013). Design-based research - 
The educational technology variant of design research: Illustrated by the design of an 
m-learning environment, p.254. 

 

No que respeita a este trabalho, o processo foi adaptado de forma a melhor 

atender as necessidades e objetivos em questão. Desta forma, os seguintes passos 

foram os que de fato guiaram o desenvolvimento do trabalho: 

1. Identificação do problema: a busca por atenção e engagement nas redes 

sociais da UA. Nesta etapa, a necessidade de conhecer com mais detalhes 

o cenário em que o problema se insere e as especificidades da marca, foi 

necessária uma pesquisa exploratória. Esta pesquisa, realizada em duas 

fases, seus objetivos e seus resultados, são relatados no tópico a seguir, 

nomeado “Pesquisa exploratória”. 

2. A solução possível: o uso do storymaking como meio de obter o resultado 

desejado. Esta técnica já estava pré-determinada desde o início do trabalho 

de investigação. Entretanto, este ponto não invalida a qualificação desta 

como uma solução possível, visto que inúmeras outras técnicas poderiam 

ser testadas para a solução deste problema. Esta, porém, é a que de fato se 

procurou explorar. 
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3. O artefato desenvolvido: a campanha em teste. Nesta fase, a campanha 

foi desenvolvida utilizando software de produção de vídeo e imagem, assim 

como recursos como bancos de imagens e de músicas gratuitas online, 

recursos online para simulação de postagem e banco de imagens próprio, 

imagens disponibilizadas para livre utilização pela UA e imagens cedidas por 

terceiros para este trabalho. Os recursos utilizados, as etapas de conceção 

e desenvolvimento da estratégia e da campanha e demais detalhes inerentes 

a este desenvolvimento são apresentados em detalhe no Capítulo 4. 

4. Demonstração do artefato e avaliação: a campanha foi efetivamente 

apresentada aos especialistas. O relato dos testes, os critérios de avaliação, 

os instrumentos de recolha de dados utilizados e os resultados obtidos são 

relatados no capítulo 4, no tópico “Processo de Avaliação”. 

5. Comunicação do processo e resultados: este documento visa cumprir 

esta etapa e descrever o processo, suas características, as descobertas e 

as possibilidades levantadas para realimentar a iteração. 

É importante ressaltar que o processo, como toda e qualquer design based 

research, deve ser iterativo, motivo pelo qual não se defende que o trabalho está 

encerrado com este relato. Pelo contrário, como será possível ver a seguir, tanto o 

processo quanto o teste realizado demonstraram que há ainda mais possibilidades para 

expandir a solução e aprimorar os resultados obtidos. 

 

3.2 Pesquisa exploratória 

 

Em design based research, frequentemente, os projetos tendem a situar-se em 

cenários complexos. Sendo este um método misto, que pode ser composto de técnicas 

quantitativas e qualitativas, e admitir fontes diversas como a pesquisa teórica e empírica 

ao mesmo tempo, múltiplos meios de recolha de dados são admitidos (de Villiers & 

Harpur, 2013; Kennedy-Clark, 2015). Portanto, explorar diferentes aspetos do trabalho 
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é uma etapa importante para que se possa observar com maior acuidade o objeto de 

estudo e suas particularidades. Para tal, leituras, entrevistas e pesquisas exploratórias 

devem ser realizadas com a intenção de “revelar determinados aspectos do fenómeno 

estudado em que o investigador não teria espontaneamente pensado por si mesmo e, 

assim, completar as pistas de trabalho sugeridas pelas suas leituras” (Quivy & Van 

Campenhoudt, 2005, p. 69). 

De acordo com Gil, “As pesquisas exploratórias têm como principal finalidade 

desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e idéias, tendo em vista a formulação de 

problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores.”(Gil, 

2008, p. 27). Ou seja, são necessárias para se atingir uma visão mais precisa do que 

se pretende observar. Gil recomenda que se faça uma pesquisa exploratória quando 

um tema é pouco explorado e ainda como uma primeira etapa de uma investigação mais 

ampla.  

Portanto, para a realização deste trabalho, a primeira etapa realizada foi uma 

pesquisa exploratória com ênfase no cenário atual da UA nas redes sociais. O grande 

objetivo desta etapa exploratória era conhecer primeiro o objeto de estudo em relação 

aos temas propostos (a UA e seu branding), e depois, como este objeto hoje se insere 

no cenário, ou seja, como a UA atua nas redes sociais neste momento. Devido às 

diferentes ferramentas com que esta etapa foi realizada e às diferentes fontes de 

consulta, esta pesquisa exploratória foi composta por dois momentos distintos: no 

primeiro, uma pesquisa a respeito do que a Universidade diz de si mesma no website e 

em seu Manual de Identidade Visual9. Os resultados obtidos nesta etapa estão 

apresentados a seguir, na secção 4.1 deste documento. O segundo momento consistiu 

na realização de entrevistas semiestruturadas e de uma pesquisa para observar a 

atividade da UA nas redes sociais. Para maior clareza, este segundo momento foi 

 
9 Disponível em https://www.ua.pt/pt/identidade-ua. Acesso em 11.10.2021 

https://www.ua.pt/pt/identidade-ua
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dividido de acordo com os objetivos e fases em que se deu o processo e apresentado a 

seguir, nos itens 3.2.1 e 3.2.2. 

 

3.2.1 Etapa 1 

 

A ferramenta de coleta de dados utilizada para esta etapa e apresentada aqui foi 

a entrevista. Para Quivy e Van Campenhoudt, “é essencial que a entrevista decorra de 

uma forma muito aberta e flexível e que o investigador evite fazer perguntas demasiado 

numerosas e demasiado precisas.” (Quivy & Van Campenhoudt, 2005, p. 69). Os 

autores consideram que, entre as pessoas com as quais vale a pena haver uma 

entrevista são o que chamam de “testemunhas privilegiadas”, ou seja, pessoas que, por 

seu grau de conhecimento a respeito do tema, poderão contribuir com informações que 

somam para o bom entendimento e para se atingirem os objetivos da pesquisa (Quivy 

& Van Campenhoudt, 2005). 

Neste trabalho, o objetivo das entrevistas realizadas era perceber a visão de 

branding da UA e a sua forma de trabalhar nas redes sociais, buscando compreender 

como a marca, internamente, trabalha estes temas. Para tanto, duas representantes da 

Universidade foram entrevistadas via Zoom Meetings12, em dois momentos distintos. A 

primeira entrevista foi feita com a responsável pelo branding da UA e a segunda com a 

profissional a cargo da gestão das redes sociais da marca, ambas pertencentes aos 

serviços de Comunicação, Imagem e Relações Públicas (SCIRP) da UA. 

A primeira, realizada no dia 02/07/2021 com a representante da Universidade 

responsável pelo branding permitiu recolher informações a respeito de como este tema 

é tratado na prática pela Universidade. A segunda, realizada com a responsável pela 

gestão das redes sociais da UA no dia 09/07/2121 abordou os objetivos da marca com 

as redes sociais, as estratégias utilizadas, a forma como o trabalho é desenvolvido e 

 
12 Aplicativo que permite a realização de reuniões online entre duas ou mais pessoas utilizando vídeo, 
som e chat escrito. Fonte: https://explore.zoom.us/pt/products/meetings/. Acesso em 11.10.2021 
 

https://explore.zoom.us/pt/products/meetings/
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quais as percepções da profissional a respeito do público e dos resultados obtidos 

atualmente pela marca com a atividade nas redes sociais. As duas entrevistas foram 

realizadas a partir de um conjunto de perguntas semiestruturadas que foram expandidas 

de acordo com o andamento da conversa.  

O guião utilizado para estas entrevistas é o que se pode ver na  

Figura 7. As informações recolhidas estão descritas a seguir, no capítulo 4, secção 4.1. 

Figura 7: Guião para entrevistas realizadas com representantes da UA. 
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3.2.2 Etapa 2 

 

O grande objetivo desta etapa era verificar como a UA atua de fato nas redes 

sociais e como se dá a interação da marca com o público online, de forma a identificar 

possíveis argumentos para a construção do modelo (uma proposta de campanha de 

comunicação baseada no storymaking). Os dados coletados nesta etapa do trabalho 

foram obtidos a partir da exploração das redes sociais da Universidade visando observar 

as métricas atuais e as evidências de engagement do público.  

Pinheiro e Postinguel (2018) propõem um método de observação híbrido para 

as médias sociais, baseado tanto nas estatísticas obtidas nas redes (aspectos 

quantitativos) quanto na avaliação da qualidade das interações, tais como comentários 

e reações positivas, neutras ou negativas. Na  

Figura 8 podem-se observar os fatores propostos pelos autores para a etapa quantitativa 

da exploração. 
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Figura 8: Esquema de recolha de dados em redes sociais. 

 

Nota: Adaptado de Pinheiro, W. M., & Postinguel, D. (2018). Mensuração de Audiências 
e Análise de Engajamento: uma proposta metodológica a partir das mídias sociais, 
p.380. 

 Para a etapa qualitativa, os autores consideram que “Uma importante ferramenta 

de análise que pode ajudar a qualificar o engagement e assim determinar com melhor 

precisão sua intensidade é a Análise de Sentimento, que classifica os sentimentos entre 

positivo, negativo e neutro” (Pinheiro & Postinguel, 2018, p. 381). Esta análise pode ser 

realizada a partir dos comentários, das hashtags e dos emoticons verificados em cada 

postagem, mas alertam para a necessidade de articular a observação qualitativa com 

cuidado, especialmente no Facebook, em que reações como “Uau” ou “Haha” podem 

ter caráter bastante ambíguo e expressar ironia ou reprovação, de acordo com o 

contexto (Pinheiro & Postinguel, 2018). Estas orientações foram seguidas para a 

efetivação deste segundo momento da pesquisa exploratória deste trabalho de 
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investigação que consistiu na observação das redes sociais da UA durante o período da 

campanha de captação de candidatos para as licenciaturas, que ocorreu no período de 

06 a 20 de agosto de 2021. A amostra consistiu em todas as publicações das páginas 

oficiais da Universidade no Facebook, Instagram, Youtube e Twitter. As publicações 

foram observadas, seus números foram recolhidos e os comentários observados e 

classificados entre positivos, neutros e negativos de acordo com o contexto das 

publicações. Os resultados obtidos podem ser acompanhados a seguir (no item 3.2.2.2 

“Relatórios”). As tabelas foram organizadas de acordo com a rede social e podem ser 

consultadas no Apêndice 2. 

 

3.2.2.1 Recursos envolvidos 

 

Apesar de haver diversos meios automatizados de classificação de interações 

para a realização de Análise de Sentimentos, ainda hoje é bastante comum que esta 

seja feita por um profissional de monitorização. Instrumentos automatizados, por muito 

que sejam precisos, ainda enfrentam desafios devidos ao uso do léxico, da frequência 

com que comentários contém erros gramaticas e mesmo da dificuldade das máquinas 

em capturar ironias (por exemplo, (Mostafa, 2013; Salustiano, 2016). 

Visto que a amostra para este momento de pesquisa consistiu num volume 

reduzido de publicações, as informações foram recolhidas e processadas manualmente. 

Os relatórios obtidos são apresentados integralmanete no Apêndice 2 e comentados no 

tópico a seguir. As principais conclusões e contribuições desta etapa podem ser 

encontrados no capítulo 4. 
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3.2.2.2 Relatórios 

 

A recolha de dados nas redes sociais da Universidade ocorreu entre os dias 17 

e 19 de setembro de 2021. Os dados recolhidos foram referentes ao período de 

candidatura para as licenciaturas, que ocorreu de 06 a 20 de agosto de 2021.  

Para registro e consulta, cada post e área de comentário foi fotografado na tela 

e organizado por ordem de publicação e por dia. Nos dias em que há mais de um post, 

os posts foram organizados por ordem de publicação e numerados, sendo 1 o primeiro, 

e subsequentemente os demais, em ordem crescente. Por motivo de proteção de dados 

apenas alguns exemplos serão utilizados neste trabalho, com as informações sensíveis 

devidamente ocultadas, porém os resultados de engagement e a análise de sentimentos 

podem ser acompanhados nas tabelas que constam no Apêndice 2, organizadas por 

rede. Devido às informações terem sido recolhidas posteriormente à data de publicação, 

algumas delas não permitem visualizar a data de publicação original, porém a data 

aproximada e a comparação com as demais redes permitiu determinar que se tratavam 

de publicações feitas dentro do período observado. Os resultados obtidos nesta etapa 

são apresentados e comentados no Capítulo 4, secção 4.1.3. 

 

3.3 Avaliação do modelo proposto 

 

Para fins de avaliação da proposta de campanha concebida como modelo neste 

trabalho, foram entrevistados três especialistas: dois professores e investigadores da 

UA no campo da Comunicação Multimédia e a profissional responsável pela gestão das 

redes sociais da UA. Os dois primeiros participantes foram selecionados devido a 

pertinência e relevância de seus currículos e estudos no campo deste trabalho. A 

terceira, devido ao seu conhecimento tanto dos temas em debate, seu currículo 

profissional e ao fato de ser a pessoa responsável por, de fato, gerenciar as redes 
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sociais da marca. As duas primeiras entrevistas foram realizadas via Zoom Meetings 

nos dias 07.10.2021 e 11.10.2021, e gravadas exclusivamente para esta investigação. 

Os participantes foram previamente informados da gravação e concordaram oralmente 

com ela. A terceira foi realizada presencialmente no dia 25.11.2021, nas dependências 

da Universidade. 

As entrevistas foram organizadas no formato de uma apresentação, com uma 

série de slides que ditavam a ordem dos assuntos e de apresentação das diferentes 

peças da campanha. Esta apresentação13 é referida na secção 4.3 e as figuras 

encontram-se no Apêndice 3. 

No início de cada entrevista cada participante recebeu uma hiperligação para um 

questionário online composto de questões abertas e fechadas, sendo 5 questões 

relativas à fase 1 e 7 questões relativas à fase 2 da campanha. As questões fechadas, 

em escala de Likert, visavam registar a opinião dos entrevistados a respeito da 

intensidade com que a campanha proposta cumpriria, em sua avaliação, cada uma das 

características necessárias para a) ser classificada como storymaking e b) atingir os 

objetivos de engagement. Nas questões abertas, ambos foram convidados a deixar suas 

opiniões e contribuições de melhoria para a proposta. 

Para relembrar, o cruzamento das características que podem delimitar uma 

proposta de storymaking, de acordo com du Plessis (du Plessis, 2018) e Berkowitz 

(Berkowitz, 2015a) são resumidas na Tabela 3. 

 

 

 

 

 

 
13 Disponível em https://docs.google.com/presentation/d/1bdub8ghc-Yj5vSv-BTcynUA-
NrMyYNtQEoaVb7JlXnU/edit?usp=sharing 
 

https://docs.google.com/presentation/d/1bdub8ghc-Yj5vSv-BTcynUA-NrMyYNtQEoaVb7JlXnU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1bdub8ghc-Yj5vSv-BTcynUA-NrMyYNtQEoaVb7JlXnU/edit?usp=sharing
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Tabela 3: Resumo das características do storymaking. 

 

Com os pontos em consideração na Tabela 3, o questionário a ser aplicado aos 

especialistas foi elaborado na tentativa de evidenciar as suas avaliações para cada um 

deles, de acordo com a Tabela 5. O conjunto de perguntas completo, tal como foi 

aplicado, pode ser consultado no Apêndice 1. 

 

Tabela 5: Características do storymaking versus inquérito com especialistas. 

 

Cruzamento das principais características do storymaking 

1.Convidar à participação 

2. Ouvir e monitorar as respostas 

3. Permitir a co-criação 

4.Dar visibilidade às respostas obtidas 

5.Incentivar a troca com outros consumidores 

6.Amplificar a experiência estimulando a partilha nas mídias sociais 

7.Criar uma experiência compartilhada 

8.Aceitar a imprevisibilidade 

Cruzamento das principais 
características do storymaking 

Questões  
Fase 1 

Questões  
Fase 2 

1.Convidar à participação 1, 2 1, 2 

2.Ouvir e monitorar as respostas  3 

3.Permitir a co-criação 1, 2 1, 2 

4.Dar visibilidade às respostas obtidas  5, 6 

5.Incentivar a troca com outros 

consumidores 

5 4 

6.Amplificar a experiência estimulando a 

partilha nas mídias sociais 

3 4 

7.Criar uma experiência compartilhada 4 4 

8.Aceitar a imprevisibilidade   
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 O ponto 3, “Permitir a co-criação”, é a base de toda a campanha e está implícito 

nas questões 1 e 2 das duas fases da campanha/questionário. Quanto a “Aceitar a 

imprevisibilidade”, este é um ponto que só poderá ser respondido pela marca, visto que 

a decisão de utilizar ou dar visibilidade para eventuais feedbacks inesperados ou até 

mesmo negativos a respeito da marca pertence exclusivamente a ela e deve ser definida 

de acordo com suas políticas. Caso deseje ser fiel a proposta de storymaking e lidar, 

publicamente, com pontos que possam ser mais polémicos ou questionáveis, é 

necessário que a Universidade e sua equipe estejam preparados para tal, um ponto que 

não cabe ser avaliado pelos especialistas e, portanto, não é avaliado no questionário. A 

descrição das etapas envolvidas nas entrevistas, como foram realizadas e os resultados 

obtidos em cada uma delas poderá ser acompanhado no capítulo 4, na secção 4.3. 
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4. Uma proposta concetual 
 

Nesta etapa, os resultados das pesquisas realizadas e do inquérito realizado aos 

especialistas são apresentados e analisados. A proposta de campanha desenvolvida 

como modelo também é apresentada, assim como as etapas pelas quais passou até o 

resultado final. 

No primeiro momento, na secção 4.1, apresenta-se os resultados das pesquisas 

exploratórias realizadas sobre a Universidade: as consultas ao site, às profissionais de 

branding e de redes sociais e a coleta de dados realizada no período da campanha de 

captação de alunos. Os objetivos e ferramentas de coletas de dados desta etapa foram 

explanados na secção 3.2 deste documento. A seguir, na secção 4.2, apresenta-se o 

modelo desenvolvido: a proposta de campanha e suas fases de desenvolvimento. Por 

fim, na secção 4.3, constam os resultados obtidos na avaliação da proposta de 

campanha feita pelos especialistas durante as entrevistas. 

4.1 A Universidade de Aveiro 

 

A UA, a sua marca e a sua presença nas redes sociais são brevemente 

abordados, e procura-se levantar o que está na base desta marca e como ela hoje se 

apresenta ao público nas principais plataformas em que está presente: Facebook, 

Instagram, Linkedin, Youtube e Twitter. 

Com isso, o objetivo é extrair uma visão inicial das estratégias de comunicação 

utilizadas pela marca atualmente e da resposta do público a estas estratégias nas 

diversas redes sociais de acordo com os critérios previamente apresentados na 

Metodologia deste trabalho, na secção 3.2. As informações que constam a seguir foram 

obtidas de acordo com o que foi anteriormente apresentado na secção 3.2 deste 

documento. 
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4.1.1 Resgate histórico e de identidade visual 

 

De acordo com as informações disponíveis no website e no Facebook14 da UA, 

a primeira Comissão Instaladora da Universidade, constituída pelo primeiro Reitor, 

Victor Simões Gil, e por outros ilustres elementos da sociedade académica e aveirense, 

foi constituída a 15 de dezembro de 1973. E no ano letivo de 1974/75 recebe seus 

primeiros alunos nos cursos de Eletrónica e de Telecomunicações. 

 Desde o princípio a UA se propõe a oferecer cursos em áreas inovadoras, pouco 

exploradas pelas instituições de ensino tradicionais, e que atendessem às necessidades 

da estrutura produtiva regional e nacional.  

 Nos anos seguintes, até o fim da década, acrescentou novos cursos, com 

destaque para o curso de formação de professores, expandiu sua população estudantil 

e viu nascer a Associação de Estudantes que logo se tornou a Associação Académica 

da UA (AAUAv). 

 A consolidação da Universidade se deu na década seguinte, em que se definiu 

seu regulamento e foram adquiridos os terrenos para a implantação do Campus 

Universitário com edifícios projetados por alguns dos mais renomados arquitetos de 

Portugal, conjunto que viria a ser um contributo ao patrimônio arquitetónico da cidade.  

 Na década de 90, a oferta de cursos novamente se alarga com propostas em 

áreas inovadoras como o Ambiente, a Gestão Industrial, a Música e as Novas 

Tecnologias. Esta década também foi marcada pela internacionalização e pela 

cooperação, com acordos e participação em redes e consórcios de universidades 

internacionais e na assinatura de protocolos de cooperação com instituições, 

organismos e empresas do país e de fora. 

 No decorrer dos anos, a investigação alcançou na UA padrões de elevada 

qualidade. O esforço do corpo docente da Universidade e dos seus investigadores fez 

 
14 Disponível em: https://www.ua.pt/pt/historia e 
https://www.facebook.com/universidadedeaveiro/about/?ref=page_internal . Acesso em 13.10.2021. 

https://www.ua.pt/pt/historia
https://www.facebook.com/universidadedeaveiro/about/?ref=page_internal
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da UA uma das universidades portuguesas com maior número de projetos de 

investigação reconhecidos internacionalmente, o que ainda hoje mantém. 

 Os anos a seguir acompanharam a integração do ensino politécnico ao projeto 

inicial e a criação de Escolas e Institutos com este foco, como a Escola Superior de 

Tecnologia e Gestão de Águeda, o Instituto de Contabilidade e Administração de Aveiro, 

a Escola Superior de Saúde, e a Escola Superior de Design, Gestão e Tecnologias da 

Produção Aveiro-Norte. 

 A partir dos anos 2000 o avanço é cada vez mais evidente, e o foco na pesquisa, 

extensão e no desenvolvimento de cursos inovadores torna-se cada vez mais forte, 

consolidado com a criação do curso de licenciatura em Engenharia Aeroespacial em 

2021.  Toda esta história é traduzida no logótipo da UA: um grifo (parte da heráldica da 

cidade de Aveiro) e um livro, que permanecem desde a primeira versão da marca criada 

em 1976 (Figura 9).  

 

Figura 9: Primeiro logótipo da marca da UA. 

 

Fonte: Marca UA: Identidade Visual - normas gráficas (Universidade de Aveiro, 2021, 
p. 04). 
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De acordo com o Manual de Marca, o livro representa a sabedoria no ensino e 

na investigação, e as palavras gregas mostram as dimensões da investigação: teórica, 

tecnológica, artística e humanística.(Universidade de Aveiro, 2021, p. 04).  

A versão atual, em tom de verde, foi criada por Francisco Providência em 2003, 

e permanece em uso até os dias de hoje. A marca atual (Figura 10) tem traços mais 

arredondados, mantém a silhueta do grifo e do livro, e permite diferentes formas de 

aplicar, junto ao símbolo gráfico, o lema da Universidade: Theoria, Poiesis, Praxis. 

 

Figura 10: Logótipo da marca atual da UA. 

 

 

Fonte: Marca UA: Identidade Visual. normas gráficas (Universidade de Aveiro, 2021, p. 
08) 

 

4.1.2 Branding e as redes da UA 
 

Nas entrevistas realizadas com as representantes da equipa de Design e de 

gestão das Redes Sociais dos Serviços de Comunicação, Imagem e Relações Públicas 

da Universidade de Aveiro foi possível captar uma série de informações a respeito das 

preocupações do branding e das atividades atualmente realizadas pela marca no 

ambiente digital. As entrevistas, realizadas online via Zoom nos dias 02.07.2021 e 

09.07.2121, permitiram perceber os objetivos e como é pensado e estruturado o trabalho 

nessas áreas. O guião que serviu de base para estas entrevistas encontra-se no capítulo 

3, referente a “Metodologia”, na secção “Etapa exploratória 1”. Neste capítulo está o 

relato e a compilação das informações úteis para esta investigação. 
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A entrevista com a representante da equipa de Design da UA, realizada no dia 

02.07.2021, tratou dos aspectos do branding. Neste contexto, a profissional cita que a 

UA é uma marca multifacetada que se dirige a vários públicos, e que deve adequar sua 

comunicação a eles, porém sem abrir mão da própria identidade. Para a UA, o branding 

é tudo que é feito a nível de marca visual, e as campanhas são uma parte da 

comunicação da marca. Comunicações para públicos diferentes seguem linguagens 

visuais diferentes, e a identidade busca sempre se adequar ao público da ação, mas 

deve seguir a marca oficial ou suas versões autorizadas. As campanhas, entretanto, são 

mais livres para usar as demais variações permitidas. A profissional reforça que o 

branding da UA é trabalhado em todos os pontos visuais e as regras de identidade visual 

devem ser sempre seguidas por todos os utilizadores da marca, por isso o Manual de 

Identidade está disponível online. 

Por ser uma Universidade jovem que busca imprimir esta jovialidade à sua 

comunicação e para se diferenciar da concorrência, a UA utiliza cores vivas, joviais, que 

comunicam uma imagem dinâmica, vibrante e alegre, com cores sólidas e vivas (Figura 

11). A fonte institucional é a Helvética e a linguagem da marca é mais vetorial e plana, 

e o uso de fotografias é mais pontual.  

Figura 11: Aplicações da marca da UA em fundo colorido. 

 

 

Fonte: Marca UA: Identidade Visual. normas gráficas (Universidade de Aveiro, 2021, p. 

19) 
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A equipa de Design é a guardiã do branding e desenvolve o visual de toda a 

comunicação que inclui desde as notícias aos eventos e redes sociais, sempre de 

acordo com o Manual de Identidade Visual e com as necessidades de cada caso (média 

e suportes utilizados). Quanto aos aspectos de comunicação da marca, a equipe 

acredita que a Universidade não deve ser “vendida” pela marca, mas pelo que a marca 

faz: pesquisa, extensão, eventos para os mais diversos públicos e para a comunidade, 

produção de conhecimento.   

A entrevista com a responsável pelas redes sociais foi realizada no dia 

09/07/2021. Atualmente, ela faz a gestão de todas as redes utilizadas pela UA: 

Facebook, Instagram, Linkedin, Twitter e Youtube. A Universidade considera as redes 

sociais como média, cada uma com seus públicos diferentes, e procura criar uma 

estratégia anual com ações diferentes para cada uma delas e também adaptar o 

conteúdo publicado para adequá-lo, em alguma medida, às ferramentas e ao público 

daquela rede. Por exemplo: para atingir alunos da graduação e do mestrado, acreditam 

que Instagram e Twitter são as redes mais apropriadas. Já para alunos de doutorado e 

investigadores, o Linkedin. Para a equipe, o Facebook atinge também pais de alunos 

(da graduação e mestrado, principalmente), e a comunidade de ex-alunos e das cidades 

em que há algum campus/departamento. A estratégia, mesmo sendo planeada 

anualmente, ainda tem espaço para muito teste e avaliação (tentativa e erro), buscando 

aprimorar os resultados e avaliar o que funciona melhor em cada rede. Quanto à 

estratégia de comunicação, na entrevista foi possível descobrir que a Universidade não 

segue, em seu planejamento, estratégias comumente observadas no marketing digital 

tais como a definição de personas, mas procura direcionar as ações para o que 

empiricamente observa ser o público-alvo de cada rede. 

Em termos de objetivos, a UA utiliza as redes sociais com dois grandes 

propósitos: a) captação de público (sejam alunos de graduação, mestrado ou doutorado, 

e investigadores); e b) divulgação das notícias internas (resultados de pesquisas, 

rankings, bolsas de estudo) e de eventos promovidos pela Universidade (como o 
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Festival de Outono, o Campus Jazz e outros). Outras ações também são utilizadas para 

dinamizar as redes, mas os principais objetivos (captação e divulgação) são o foco dos 

esforços da Universidade, tanto que quando há patrocínio de conteúdo para impulsionar 

o alcance das postagens este é feito em publicações destes tipos. Alguns conteúdos 

que já têm boa performance organicamente, mas não se enquadram nestas categorias 

também podem vir a ser impulsionados com patrocínio. 

Quando se trata da linguagem utilizada, a equipe procura adaptá-la ao público 

das plataformas. Por exemplo, consideram que a linguagem utilizada no Instagram e no 

Twitter é mais próxima, enquanto no Linkedin a abordagem é mais formal e séria. Isso 

vale também para ações específicas feitas para as redes sociais. Por exemplo: no 

Instagram há mais ações que convidam à participação do público (como a ação “A tua 

foto é melhor que a minha?”, que pede ao público para enviar imagens do campus e as 

submete à votação), enquanto no Facebook esta ação é traduzida no compartilhamento 

das imagens do Campus; o Twitter divulga, por exemplo, dicas de estudo e no Linkedin 

o foco está nas notícias: resultados de pesquisas, rankings, investigadores em 

destaque. 

De acordo com a profissional entrevistada, a rede em que observa maior 

interação nos posts individuais (reações, comentários e marcações) é o Instagram, 

especialmente via Instastories, seguida do Facebook. No Linkedin, a resposta costuma 

ser mais limitada às reações disponíveis, e no Twitter a participação da audiência é a 

menor. Mesmo ações com o mesmo call to action, como as que perguntam “Reconheces 

este prédio?”, quando publicadas no Facebook e no Instagram, costumam ter mais 

respostas e feedback no Instagram que no Facebook. Em termos de compartilhamento, 

consideram que isto depende muito do conteúdo publicado: boas notícias, como 

rankings em que a Universidade está bem posicionada, fotos do Campus, divulgação 

de bolsas de estudo e outros do mesmo género costumam obter mais compartilhamento 

e mais pessoas adicionam comentários à partilha. Conteúdos com a história de pessoas 

da UA (atletas, investigadores e alunos) também recebem mais comentários e 
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compartilhamentos, embora das pessoas mais próximas da personalidade retratada na 

publicação. 

Quanto aos temas deste trabalho, transmedia storytelling e storymaking, a 

equipe não considera estas estratégias atualmente, e não tem lembrança de terem sido 

utilizadas em formato transmedia. Citam que, nos vídeos publicados no Youtube, 

procuram apoiar-se no storytelling (não no storytelling transmedia), mas de forma mais 

pontual. O monitoramento de comentários (uma boa estratégia para captar as ideias do 

público e aplicá-las ao serviço da marca) é feito atualmente com caráter mais pontual e 

prático, visando encaminhar as questões aos departamentos adequados ou, quando 

muito, responder aos comentários no contexto de cada publicação. Não há lembrança 

de conteúdos, ações ou campanhas criadas pela Universidade a partir de ideias ou 

feedback do público. Ainda em fase de elaboração está uma campanha que busca 

recolher sugestões dos seguidores a respeito do que eles gostariam de ver nas redes 

sociais da UA, porém esta ação ainda não foi ativada. 

Exceções entre as diversas plataformas de comunicação utilizadas pela UA é a 

revista Linhas e os sites dos departamentos. Nela, a vida e as histórias dos ex-alunos 

são retratadas, porém muito mais a partir de uma perspectiva jornalística, e nos sites de 

forma mais testemunhal. A equipe considera que a UA utiliza bastante a história dos 

alunos e ex-alunos, há muitos anos, mas sempre sob essa ótica. 

 

4.1.3 Cenário atual da UA nas redes 

 

Para este trabalho importa entender como as redes sociais são utilizadas 

atualmente, mas também testar, mesmo que em âmbito restrito, como poderiam ser 

utilizadas em uma campanha transmedia storymaking com o objetivo de gerar 

engagement. Para tanto, o primeiro passo realizado foram estas entrevistas. O segundo 

é a observação das redes sociais. Os relatórios obtidos, o período em que foram 

compilados, os recursos envolvidos e os critérios utilizados para observação podem ser 
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conferidos em detalhes no capítulo 3 (Metodologia), mais especificamente na secção 

3.2.2 (Etapa exploratória 2), e os relatórios detalhados constam no Apêndice 2. Nesta 

secção são apresentados e comentados os resultados obtidos. 

Para resumir: foram selecionadas postagens do período de captação de alunos 

(um dos objetivos da Universidade na utilização das redes) publicadas no Instagram, 

Facebook, Youtube e Twitter. Nestas postagens buscaram-se evidências quantitativas 

e qualitativas de engagement do público com o conteúdo postado no período (Mostafa, 

2013; Pinheiro & Postinguel, 2018; Salustiano, 2016). Embora a marca também esteja 

presente no Linkedin, optou-se por excluir esta rede do estudo devido à sua natureza: 

é a rede em que a comunicação entre marca e audiência se dá da forma mais 

“profissional”, com foco em notícias e na divulgação, o que não a posiciona de forma útil 

para os objetivos deste trabalho. 

Atualmente, a página oficial do UA no Facebook conta com 105.526 curtidas e 

109.308 seguidores. No Instagram, são 30.400 seguidores. No Twitter, os seguidores 

somam 14.200 e no Youtube são 3.760 inscritos15.  

Para perceber como a UA utiliza essas redes sociais atualmente, a pesquisa 

compilou as postagens nas redes citadas ao longo da primeira fase do período de 

candidaturas para as Licenciaturas (período de 06 a 20 de agosto de 2021). Nestes dias, 

foram observados os posts públicos e as reações dos seguidores, buscando perceber 

as evidências de engagement e os sentimentos da audiência. 

 No período da campanha, as redes registaram os resultados, apresentados na  

Tabela 6: 
 

 

 

 

 
15 Números atualizados em 14.09.2021 
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Tabela 6: Resultados da observação nas redes sociais da UA16. 

Rede Alcance Engagement Variáveis 

Facebook 109.308 6014 Gostos: 4941 

Compartilhamentos: 913 

Comentários: 151 

Marcações: 9 

Visualizações: não disponível 

Instagram 30.400 5032 Gostos: 5012 

Compartilhamentos: não disponível 

Comentários: 30 

Marcações: 0 

Visualizações: não se aplica ao 

conteúdo 

Twitter 14.200 387 Retweets:88 

Respostas:3 

Curtidas: 296 

Youtube 3.760 1596 Visualizações: 1550 

Gostei/Não gostei: 46 

Comentários: 0 

Compartilhamentos: 0 

 

 Neste período, a imagem tema da campanha de matrículas, apresentada na 

Figura 12, apareceu em todas as redes, exceto no Youtube. 

 

 

 

 

 

 

 
16 Resultados recolhidos nas redes sociais da UA entre 06 e 20 de agosto 2021 (números totais) a 
considerar os dados disponíveis para o público. 
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Figura 12: Imagem da campanha de captação de novos alunos para a UA. 

 

 

Fonte: Facebook UA .  

 A imagem, entretanto, foi explorada poucas vezes nas redes sociais. No 

Youtube, não foi utilizada. No Linkedin, apareceu uma vez, no dia 06.08.21. No feed do 

Instagram apareceu apenas uma vez no dia 06.08.21 (nos stories foi utilizada outras 

duas vezes). No Facebook, foi lançada no dia 06.08.21 e reapareceu no último dia de 

inscrições, 20.08.21. No Twitter, a imagem foi postada três vezes, nos dias 06, 18 e 20 

de agosto 2021. 

 A campanha, entretanto, foi composta pela imagem e por posts direcionados 

para as ofertas da Universidade, todos abordados nos vídeos lançados no Youtube com 

os temas: “Saúde e Bem-estar”, “Desporto e Cultura na UA”, “Prémios e Bolsas UA”, 

“Residências da UA”, “Campi UA” e “Porquê escolher a UA?”. Nestes posts, mais 

dirigidos à divulgação da Universidade e à captação de alunos, observou-se pouca 

participação da audiência: no primeiro dia da campanha, o post com mais reações no 

Facebook desejava um bom dia aos seguidores (238 reações, 3 comentários, 10 
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partilhas), enquanto o post de lançamento da campanha obteve 24 gostos, 5 

comentários e 11 partilhas. 

 Neste período (de 06 a 20 de agosto 2021), no Facebook, Linkedin e Twitter, o 

post com maior número de interações divulgava a posição da UA no Ranking de Shangai 

(1400 mil reações, 36 comentários, 437 partilhas no Facebook, 733 reações e 3 

comentários no Linkedin, 32 likes, 10 retweets e 1 comentário).  

 A observação mostra que as redes oficiais em que a Universidade postou mais 

vezes neste período, Facebook e Twitter, apresentam a maior parte dos posts em 

comum: é o mesmo conteúdo compartilhado nas duas redes, o que caracteriza uma 

estratégia crossmedia. O Linkedin também recebe muitos posts em comum com as 

outras duas redes, especialmente os que destacam pessoas, departamentos e 

pesquisas realizadas pela Universidade. No Instagram, a rede que recebeu menos posts 

no feed nestes dias, também é a rede que mostrou menos posts em comum com as 

outras (sem acesso à área logada da conta não é possível verificar, entretanto, se estes 

posts não apareceram nos stories e não foram salvos na área de Destaque do feed). O 

Youtube, por sua vez, é utilizado como repositório dos vídeos que são divulgados nas 

outras plataformas, e apresenta muito pouca interação. 

 Um ponto que chama a atenção é perceber que a relação dos seguidores com 

as redes da UA se mostra mais viva cada vez que são utilizadas imagens do Campus 

nas postagens. Nestes posts há sempre interação, com pessoas respondendo aos call-

to-action (adivinhar qual é o prédio, por exemplo), marcando amigos nas fotos e 

interagindo com eles. São posts com maior número de reações em relação aos demais, 

e os comentários, com poucas exceções, trazem sentimentos positivos em relação ao 

local e à Universidade: são alunos e ex-alunos dizendo que adoram o local, mostrando-

se saudosos ou orgulhosos pelos filhos que atualmente frequentam a Universidade. 

Também são os posts que costumam gerar brincadeiras e interação entre colegas por 

meio de marcações e respostas. Esta conclusão foi importante para direcionar a criação 
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da campanha, que buscou trabalhar com imagens que já se mostram atrativas para a 

audiência da marca. 

 Num primeiro momento, percebe-se que, de acordo com o conteúdo postado, a 

Universidade consegue maior ou menor participação dos seguidores das redes. E os 

conteúdos com maior participação da audiência, excetuando-se o post que divulgava a 

posição da UA no Ranking de Shangai, são aqueles em que: a) há uma pessoa 

associada à postagem (seja um aluno, um professor, um atleta da Universidade) e b) há 

um convite direto à participação da audiência (call-to-action). Nos posts em que há 

alguém retratado costuma haver comentários de parabéns, incentivo e agradecimento. 

Nos posts com call-to-action há comentários mais diretos respondendo à pergunta feita 

ou marcando outras pessoas e gerando um diálogo paralelo entre os utilizadores 

(geralmente nos posts que mostram imagens dos edifícios da Universidade). 

 O objetivo desta rápida observação das redes era, além de perceber se havia ou 

não engagement com as publicações, também buscar, nos comentários e na interação 

da audiência com a marca, insights para se construir a campanha-teste de storymaking. 

A expectativa era encontrar, entre os comentadores, alguém que se destacasse pelo 

nível de participação e/ou pela natureza da interação o suficiente para ter sua história 

utilizada na campanha. Entretanto, esta expectativa não se concretizou. Muito embora 

haja participação em todas as redes e a maior parte dos comentários sejam positivos, 

não foi possível encontrar entre eles uma voz que, na visão desta investigadora, 

demonstrasse potencial para ser utilizada como inspiração para a campanha-teste de 

storymaking. A solução para isso foi buscar apoio nos posts mais comentados e com 

maior engagement, aqueles que exploram o campus, para a criação da ideia central da 

campanha, explicitada a seguir. 
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4.2 Proposta de campanha 

 

 Para a elaboração da campanha de transmedia storymaking para a UA algumas 

premissas já estão estabelecidas pela própria técnica: é preciso envolver três ou mais 

meios diferentes e, neles, criar uma comunicação que parta da participação da 

audiência visando envolvê-la e valorizar seus insights. 

 Com a observação das redes, foi possível perceber que o campus em si, seus 

prédios e seus espaços físicos, são foco de muita afetividade por parte de alunos, ex-

alunos e até mesmo pais de alunos, e sempre geram reações e respostas qualitativas 

nas redes que vão além das reações automáticas oferecidas pelas próprias plataformas. 

 Com isto em mente, partiu-se para a elaboração da campanha-teste. 

 

4.2.1 Estratégia 

 

A estratégia para a campanha foi baseada nos estudos de Berkowitz (2015a, 

2015b) e du Plessis (2018) já referidos na secção 2.5.2 (ver Tabela 2 e 3), e busca 

seguir as características propostas pelos autores para o transmedia storymaking.  

Portanto, de início a campanha foi dividida em duas fases: Convite e Resposta. 

Na primeira fase, por óbvio, a ideia é lançar um convite à audiência para que a mesma 

participe, e orientar a participação.  Para tal, a audiência deverá postar nas suas contas 

nas redes sociais o conteúdo solicitado pela UA e seguir a principal diretriz que é o uso 

da hashtag da campanha. O uso de hashtags permite que todos aqueles que as seguem 

encontrem o conteúdo relacionado, portanto é uma forma de agregar as respostas do 

público e, ao mesmo tempo, dar visibilidade a elas.  

Uma rede ficará fora desta campanha: o Linkedin. Por suas características, 

finalidade e pela forma como é utilizado pelos públicos que dela participa, incluindo a 

Universidade, esta rede não se encaixa neste tipo de estratégia. Portanto, das redes 
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sociais online utilizadas pela Universidade, apenas as demais estarão envolvidas nesta 

campanha. 

As redes selecionadas para a campanha são o Instagram (rede principal), o 

Facebook e o Twitter. O Youtube é utilizado mais como repositório dos vídeos, uma 

espécie de uma “memória” da campanha. A fase 1 ainda inclui o uso de cartazes 

distribuídos pelo campus.  

Em resumo, na fase 1 (ver Tabela 7), os media serão utilizados da seguinte 

maneira: 

Tabela 7: Estratégia da campanha - fase 1. 

Fase 1: Convite 

Meio Peças Distribuição Observação 

Instagram Post vídeo 

 

Story 

2x semana 

 

3x semana 

Vídeo 1: convite 

geral 

 

Story para reforço do 

convite 

Facebook Post vídeo 

 

Story 

2x semana 

 

3x semana 

Vídeo 1: convite 

geral 

 

Story para reforço do 

convite (replicação) 

Twitter Tweet 

 

Retweet 

1x dia 

 

De acordo com a 

resposta 

Tweet 1 e 3: vídeo 

convite geral 

 

Tweets 2, 4 e 5: 

reforço do convite  

Youtube Repositório de 

vídeos 

2x semana Vídeo de convite 

Offline Cartaz 1x início da 

campanha 

Entradas dos 

deparamentos/cursos 

e outros prédios: 

reitoria, cantinas, etc 

 

 A primeira fase é composta pos dois vídeos e uma série de posts/tweets, e por 

um cartaz, distribuídos de acordo com a Tabela 7. O objetivo é mobilizar a audiência, 

mostrar o que dela se espera e orientar a participação de forma que saibam como enviar 

suas contribuições para a Universidade. Esta fase deverá ser reavaliada de acordo com 
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as respostas obtidas. A duração será de duas semanas, e neste tempo o conteúdo 

recebido da audiência será reunido pela hashtag, recolhido e preparado para ser 

trabalhado na fase dois.  

 Para testar a fase 1 da campanha, as peças de comunicação que constam na 

estratégia foram criadas e apresentadas aos especialistas (a descrição da avaliação 

está na secção 4.3). Para fins ilustrativos, uma das peças é apresentada abaixo (Figura 

13), e as demais constam na secção 4.2.2 deste documento. 

Figura 13: Exemplo de post - fase 1 – Facebook. 

 

  

Entre a realização da fase 1 e a efetivação da fase 2 há a necessidade de 

aguardar e monitorar a resposta da audiência, afinal, é com essas respostas que será 

possível seguir adiante para a fase 2. Portanto, para fins de teste, um conteúdo fictício 

com possíveis respostas do público foi criado. Este conteúdo consta na apresentação 

realizada para os especialistas (ver Apêndice 3). Um exemplo deste conteúdo está 

representado na Figura 14. 
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Figura 14: Exemplo de post - fase 1 – Facebook. 

 

Figura 14: Exemplo de resposta - Facebook 

O conteúdo completo destas respostas fictícias está disponível na secção 4.2.2. 

Importante lembrar que estas respostas são meramente ilustrativas e foram inspiradas 

no que já se vê circulando nas redes sociais dos alunos da UA.  

Com estas respostas, foi possível seguir para a conceção da fase 2, que 

demonstra o uso do conteúdo da audiência na prática. 

 Para esta fase, os média envolvidos e a estratégia desenhada são apresentados 

na Tabela 8. 
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Tabela 8: Estratégia da campanha - fase 2. 

Fase 2: Resposta 

Meio Peças Distribuição Observação 

Instagram Post vídeo 

 

Story 

1x semana 

 

2x semana 

Vídeo 1: respostas 

da semana 

 

Divulgação do 

conteúdo da 

audiência 

 

Votação do melhor 

da semana no 

Story 

Facebook Post vídeo 

 

Story 

1x semana 

 

2x semana 

Vídeo 1: respostas 

da semana 

 

Divulgação do 

conteúdo da 

audiência 

Twitter Tweet 

 

Retweet 

1x semana 

 

De acordo com a 

resposta 

Tweet 1: vídeo 

com respostas da 

semana 

 

Retweet: 

divulgação do 

conteúdo da 

audiência 

Youtube Repositório de 

vídeos 

1x semana Playlist com os 

vídeos de resposta 

do Instagram, 

Facebook e Twitter 

 

 Na fase 2, portanto, as respostas recolhidas por meio do agrupamento utilizando 

a hashtag da campanha no Instagram, Facebook, Twitter e Youtube serão trabalhadas 

de forma a constituir histórias simples, com o objetivo de mostrar a Universidade pelo 
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olhar de seus alunos e recém-chegados. Aqui, a busca é por mostrar a UA como uma 

entidade que valoriza as pessoas que dela fazem parte, abrindo espaço nas redes e 

valorizando a participação dos alunos e da comunidade em geral.  

Para ilustrar a aplicação da técnica na fase dois, as peças planejadas na 

estratégia foram criadas e apresentadas aos especialistas. Como exemplo, uma delas 

está na Figura 15 a seguir, e as demais constam na secção 4.2.2. 

Figura 15: Exemplo de Postagem - fase 2 – Facebook. 

 

 

 

 Com a estratégia indicada em mente, parte-se para o relato do desenvolvimento 

da campanha, as fases do processo e os recursos utilizados para tal. 
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4.2.2 Desenvolvimento da proposta de campanha 

 

A proposta de campanha foi desenvolvida de acordo com a estratégia 

desenhada, e para ilustrar todas as fases as peças-chave foram criadas, produzidas e 

apresentadas para avaliação dos especialistas. Os recursos, inspirações e o resultado 

do que foi criado e produzido para esta campanha são o assunto deste tópico. 

 

4.2.2.1 Recursos envolvidos 

 

A campanha foi criada para exibição privada, visto que o estudo visava o teste 

em âmbito privado, com especialistas. Desta forma, contou com recursos limitados, da 

própria investigadora, e alguns deles disponíveis gratuitamente online. A Tabela 9 

apresenta e nomeia os recursos utilizados e suas finalidades. 

Tabela 9: Necessidades versus recursos utilizados. 

Necessidade Recurso 

Criação e edição de 

imagens 

Adobe Photoshop 2021 

Produção do vídeo Adobe Premiere Pro 2021 

Trilha sonora https://motionarray.com/  
A trilha selecionada é “When I grow up”, by pinegroove 

Efeitos https://motionarray.com/ 
e https://mixkit.co/  

Fotos para perfis das 

redes sociais 

https://www.pexels.com/pt-br/ 
Fotografias gratuitas royalty free 

Simulação de postagens 

em redes sociais 

https://fakedetail.com/ e https://www.canva.com/  

Fotos usadas nas 

simulações 

- Arquivo pessoal 
- Imagens cedidas por Mônica Bandeira, Luís Pedro 
Rodrigues e Flávia Freire. 
- Imagens disponibilizadas pela UA para uso em 
apresentações e outros contextos disponíveis na Galeria em: 
https://www.ua.pt/pt/identidade-ua  

Criação da apresentação 

para especialistas 

Apresentações do Google, disponível em: 
https://docs.google.com/presentation/d/1bdub8ghc-Yj5vSv-
BTcynUA-NrMyYNtQEoaVb7JlXnU/edit?usp=sharing 

 

https://motionarray.com/
https://motionarray.com/
https://mixkit.co/
https://www.pexels.com/pt-br/
https://fakedetail.com/
https://www.canva.com/
https://www.ua.pt/pt/identidade-ua
https://docs.google.com/presentation/d/1bdub8ghc-Yj5vSv-BTcynUA-NrMyYNtQEoaVb7JlXnU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1bdub8ghc-Yj5vSv-BTcynUA-NrMyYNtQEoaVb7JlXnU/edit?usp=sharing
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4.2.2.2 Ideia 

 

A pesquisa exploratória realizada e a entrevista com a profissional responsável 

pelo trabalho nas redes sociais da UA consolidaram a percepção de que os alunos e 

ex-alunos demonstram muito afeto pelo Campus e por seus espaços. Desta forma, na 

campanha, a ideia foi estimular um comportamento que já é natural por parte do público 

de forma a obter mais recursos para trabalhar internamente. Portanto, a ideia de buscar 

fotos dos prédios, lugares e momentos dos alunos na UA, embora não seja inédita, é 

pertinente e já provou seu potencial para gerar engagement. 

Pesa a favor desta ideia a possibilidade de agregar à história da UA um olhar 

mais próximo, pessoal, e o testemunho dos próprios alunos a respeito da Universidade, 

fazendo com que se tornem eles próprios “embaixadores” da marca. Dar visibilidade e 

reconhecimento a estas iniciativas abre um novo campo para a co-criação entre os 

alunos e a comunicação da marca, e traz novas possibilidades de criação e produção 

de materiais para a Universidade, como se verá a seguir. 

Muito embora a expectativa original fosse a de se identificar, nos comentários 

observados nas redes da UA, perfis de prosumers mais ativos e criativos (o que acabou 

por não se concretizar totalmente visto que o engagement e a interação atuais são mais 

passivos que criativos), a campanha proposta tem o potencial de ativar este 

comportamento nos seguidores da marca. 

 

4.2.2.3 Proposta de Campanha 

 

Como referido anteriormente na secção “Estratégia”, a proposta de campanha é 

composta de duas fases que serão ilustradas agora com imagens das peças-chave 

criadas para apresentação. Para melhor organização, o conteúdo será apresentado a 

seguir na mesma ordem proposta para apresentação aos especialistas.  
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4.2.2.3.1 Proposta de Campanha - Fase 1 (Convite) 

 

 

Na Figura 16 pode-se ver um exemplo de post criado para o Facebook da 

Universidade a ser utilizado para lançamento da campanha, na fase 1, cujo objetivo é 

convidar a comunidade discente a compartilhar seus momentos na UA com a hashtag 

#minhaUA. 

Figura 16: Exemplo de post para o Facebook.  

 

A seguir, na Figura 17 pode-se ver os stills do vídeo criado para Facebook17 para 

a fase 1. 

 

 
17 Disponível para visualização pública em https://youtu.be/LXCxg_K13Ng  

https://youtu.be/LXCxg_K13Ng
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Figura 17: Stills de vídeo para o Facebook.

 

Neste vídeo pode-se acompanhar a mensagem desta fase da campanha e o 

convite para que os alunos participem, bem como os meios de participação e a hashtag 

que agrupa as postagens. 

A seguir, na Figura 18, pode-se ver a mesma mensagem preparada para 

apresentação no Instagram Stories18. 

 

 
18 Disponível para visualização pública em: https://youtu.be/6aOEF-Snq60. 

https://youtu.be/6aOEF-Snq60
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Figura 18: Stills de vídeo para Instagram Stories.

 

E a seguir, na Figura 19, a imagem do cartaz preparado para ser exibido nas 

entradas dos departamentos de ensino e demais prédios do Campus, como a Reitoria, 

Cantinas, Biblioteca e outros. 
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Figura 19: Cartaz para exibição no campus. 

 

As imagens a seguir ilustram as possíveis respostas que a Universidade poderia 

obter com a campanha. As respostas foram inspiradas em conteúdo que já se podem 

observar nas redes dos alunos da UA e, como referido anteriormente, nos conteúdos 



94 
 

pelos quais a audiência da marca mostra maior interesse. As Figuras 20, 21 e 22 

ilustram possíveis respostas, organizadas pelas diferentes redes sociais. 

 

Figura 20: Exemplos de posts para o Facebook. 

 
 

Figura 21: Exemplos de posts para o Instagram. 
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Figura 22: Exemplos de posts para o Twitter. 

 

 

4.2.2.3.2 Proposta de Campanha - Fase 2 (Resposta) 

 

 Na fase 2 é possível ver como a Universidade poderia utilizar o conteúdo gerado 

com a hashtag #minhaUA para integrá-lo à própria história, constituindo assim um 

exemplo de storymaking. As possibilidades de uso deste material, longe de se 

esgotarem com as propostas a criadas, são inúmeras. Portanto, para atém do que foi 

apresentado aos especialistas e que se encontra explicitado nas figuras a seguir, há 

muito mais que se pode retirar do monitoramento das redes sociais e do estímulo à 

participação da comunidade. De toda forma, de acordo com a estratégia desenhada 

para a campanha, apresentam-se a seguir os vídeos e posts para divulgação no 

Facebook, Instagram e Twitter nas figuras Figura 23, Figura 24, 25 e  

Figura 26. 
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Figura 23: Stills de vídeo para fase 2 - vídeo 1.
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Figura 24: Stills de vídeo para fase 2 - vídeo 2.
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Figura 25: Exemplos de posts para Facebook - fase 2 

 

 
 

Figura 26: Exemplos de posts para Instagram Stories - fase 2. 

 
  

 Estas imagens ilustram como a Universidade poderia utilizar o conteúdo gerado 

pelos utilizadores nas diferentes redes sociais em que atua e, como ele, divulgar 

diferentes aspectos da instituição pelo olhar da própria audiência. Desta forma, 
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cumpriria alguns dos aspectos relativos ao storymaking que são geradores de 

engagement, tais como convidar, permitir, dar espaço nas plataformas e visibilidade à 

participação da audiência.  estreitando os laços entre a UA e seus públicos. 

 

4.3 Processo de avaliação 

 

Os critérios de avaliação e o questionário aplicado aos especialistas, 

anteriormente descritos no capítulo 3, item 3.3, aqui são expandidos com a descrição 

do processo. 

Como referido anteriormente, as entrevistas foram organizadas no formato de 

uma apresentação, com uma série de slides que ditavam a ordem dos assuntos e de 

apresentação das diferentes peças da campanha. Esta apresentação19 consta no 

Apêndice 3. 

A apresentação serviu como guião, e cada etapa foi abordada em sequência. 

Cabe esclarecer que aos participantes foi facultada a possibilidade de perguntar e 

comentar o conteúdo ao fim de cada fase, sendo que um deles preferiu fazê-lo apenas 

ao final, o que foi aceite visto que, na visão da entrevistadora, não comprometeria o 

resultado da avaliação. O link para um questionário online foi enviado no início da 

apresentação, após a explicação da forma como a entrevista iria ocorrer, e aos 

participantes foi solicitado que enviassem as respostas ao final do encontro, o que foi 

feito por todos. 

A seguir, na Tabela 10, apresenta-se o resultado do inquérito. A descrição das 

entrevistas, como foram realizadas e os resultados obtidos em cada uma delas consta 

nas secções seguintes (4.3.1 a 4.3.3).

 
19 Disponível em https://docs.google.com/presentation/d/1bdub8ghc-Yj5vSv-BTcynUA-
NrMyYNtQEoaVb7JlXnU/edit?usp=sharing 
 

https://docs.google.com/presentation/d/1bdub8ghc-Yj5vSv-BTcynUA-NrMyYNtQEoaVb7JlXnU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1bdub8ghc-Yj5vSv-BTcynUA-NrMyYNtQEoaVb7JlXnU/edit?usp=sharing
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Tabela 10: Relatório do inquérito com os especialistas. 

Carimbo de 
data/hora Nome 

1. Numa 
escala de 1 
a 5, sendo 1 
o menos 
provável e 5 
o mais 
provável, 
considera 
que a 
campanha 
proposta 
atrai a 
atenção do 
público-alvo. 

2. Numa 
escala de 1 
a 5, sendo 1 
o menos 
provável e 5 
o mais 
provável, 
considera 
que a 
campanha 
proposta 
estimula e 
orienta a 
participação 
do público-
alvo 

3. Numa 
escala de 1 
a 5, sendo 1 
o menos 
provável e 5 
o mais 
provável, 
considera 
que a 
campanha 
proposta é 
capaz de 
obter 
engagement 
do público-
alvo 
(gostos/reaç
ões/coment
ários): 

4. Numa 
escala de 1 
a 5, sendo 1 
o menos 
provável e 5 
o mais 
provável, 
considera 
que a 
campanha 
proposta 
tem o 
potencial de 
ser 
partilhada 
pelo público-
alvo 

5. Em 
relação ao 
que acabou 
de ver, 
gostaria de 
acrescentar 
alguma 
observação
? 

1. Numa 
escala de 1 
a 5, sendo 1 
o menos 
provável e 5 
o mais 
provável, 
considera 
que a 
campanha 
proposta 
atrai a 
atenção do 
público-alvo: 

2. Numa 
escala de 1 
a 5, sendo 1 
o menos 
provável e 5 
o mais 
provável, 
considera 
que a 
campanha 
proposta 
demonstra o 
envolviment
o do 
público-alvo 
com a 
marca: 

3. Numa 
escala de 1 
a 5, sendo 1 
o menos 
provável e 5 
o mais 
provável, 
considera 
que a 
campanha 
proposta é 
capaz de 
obter 
engagement 
do público-
alvo 
(gostos/reaç
ões/coment
ários): 

4. Numa 
escala de 1 
a 5, sendo 1 
o menos 
provável e 5 
o mais 
provável, 
considera 
que a 
campanha 
proposta 
tem o 
potencial de 
ser 
partilhada 
pelo público-
alvo: 

5. Numa 
escala de 1 
a 5, sendo 1 
o menos 
provável e 5 
o mais 
provável, 
considera 
que a 
campanha 
dá 
visibilidade 
à audiência: 

6. Numa 
escala de 1 
a 5, sendo 1 
o menos 
provável e 5 
o mais 
provável, 
considera 
que a 
campanha 
valida a 
participação 
da 
audiência: 

7. Em 
relação ao 
que acabou 
de ver, 
gostaria de 
acrescentar 
alguma 
observação
? 

08/10/2021 
14:44:13  4 4 4 4  4 4 4 4 4 4 

Penso que 
seriam 
necessários 
alguns 
ajustes ao 
copy. 

11/10/2021 
14:51:59  4 3 4 4  3 4 3 4 4 4  

25/10/2021 
11:33:02  5 5 5 5 

Apenas para 
acrescentar 
a 
identificação 
da UA nas 
redes 
sociais 
(@universid
adeaveiro) 5 5 5 5 5 5 Não 

 

Fonte: Gerado automaticamente pelo Google Forms. 
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4.3.1 Entrevista 1 

 

O primeiro entrevistado foi convidado a participar via e-mail no dia 07.10.2021 e 

a entrevista foi marcada para o dia 08.10.2021. A reunião teve duração de 30 minutos, 

e foi realizada via Zoom Meetings entre as 14h30 e as 15h.  

No primeiro momento, o especialista foi informado a respeito do conteúdo da 

apresentação (o que ele veria a seguir, com que objetivo o material foi feito e como seria 

utilizado), e recebeu o link para responder ao inquérito online.  

Feitos os esclarecimentos iniciais, procedeu-se a apresentação da estratégia de 

campanha resumida e das peças da fase 1. Houve, neste momento, uma interrupção 

devido a falha de som, que foi considerada irrelevante pelo entrevistado. Assim, 

prosseguiu-se a apresentação. Com a finalização da fase 1, o especialista foi convidado 

a responder as questões relativas a esta fase no questionário, o que foi feito. Entretanto, 

em relação a pergunta aberta, o investigador optou por transmitir seu feedback 

oralmente, o que foi aceite. 

Com isso, procedeu-se a apresentação das respostas simuladas como meio de 

contextualizar a próxima fase. Com a confirmação de que o especialista compreendera 

que estas respostas eram simuladas e que sua avaliação se pauta em um modelo, 

procedeu-se a apresentação da fase 2. 

Com a finalização da apresentação, o investigador foi convidado a responder as 

questões relativas à fase 2 e comentá-la. Nesta fase, optou por deixar uma observação 

no campo das perguntas abertas que foi melhor explanada oralmente e poderá ser vista 

na . 

Nas avaliações quantitativas relativas a fase 1, as pespostas deste especialista 

a todas as questões situou a campanha no nível 4, com alta probabilidade de atender 

aos requisitos de cada ponto levantado, Na questão aberta, sua resposta oral foi de que 

a ideia é muito boa para aproximar a marca do seu público. Ele percebeu o objetivo do 

convite e do uso da hashtag, e fez a sugestão de utilizar o texto e a hashtag da 
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campanha também em inglês para incluir os alunos internacionais. Imagina que a 

campanha teria sucesso e seria uma forma nova de mostrar a Universidade, mais 

integrada ao dia a dia das pessoas e que complementaria a apresentação institucional. 

A propósito da fase 2 da campanha, as respostas deste especialista também 

foram todas no nível 4, com alta probabilidade de atender aos requisitos apontados. Na 

questão aberta, sua resposta foi: “Penso que seriam necessários alguns ajustes ao 

copy.” Oralmente, referiu-se ao português utilizado e reiterou a sugestão de se utilizar 

também o inglês tanto no texto quanto na hashtag da campanha. De acordo com a 

avaliação deste especialista, a campanha proposta caracteriza a técnica e tem alta 

probabilidade de chegar aos seus objetivos. 

 

4.3.2 Entrevista 2 

 

O segundo entrevistado foi convidado a participar via e-mail no dia 07.10.2021 

e depois novamente via Microsoft Teams no dia 08.10.2021. A entrevista foi marcada 

para o dia 11.10.2021. A reunião teve duração de pouco mais de 30 minutos, e foi 

realizada via Zoom Meetings e Teams entre as 14h e as 15h. A necessidade de mudar 

de plataforma deveu-se a uma falha no som e o convite para mudança foi feito pela 

entrevistadora por e-mail. Entretanto, o entrevistado acessou o link para o Zoom e, 

portanto, a reunião iniciou nesta plataforma, e foi reiniciada no Microsoft Teams21 para 

que se pudesse chegar a conclusão da mesma. 

No primeiro momento, o especialista foi informado a respeito do conteúdo da 

apresentação (o que ele veria a seguir, com que objetivo o material foi feito e como seria 

utilizado), e recebeu o link para responder ao inquérito online.  

 
21 Software para realização de videochamadas e conferências em grupo pertencente a Microsoft: 
https://www.microsoft.com/pt-pt/microsoft-teams/group-chat-software 
  

https://www.microsoft.com/pt-pt/microsoft-teams/group-chat-software
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Feitos os esclarecimentos iniciais, procedeu-se a apresentação da estratégia de 

campanha resumida e das peças da fase 1. Houve, neste momento, uma interrupção 

devido a falha de som. Em comum acordo, os participantes decidiram mudar a 

apresentação para o Microsoft Teams, onde foi reiniciada e prosseguiu sem mais 

percalços. Com a finalização da fase 1, o especialista foi convidado a responder as 

questões relativas a esta fase no questionário, porém optou por fazê-lo no final da 

sessão, o que foi aceite. Com isso, procedeu-se a apresentação das respostas 

simuladas como meio de contextualizar a próxima fase. Com a confirmação de que o 

especialista compreendera que estas respostas eram simuladas e visavam apenas 

contextualizar a próxima etapa, procedeu-se a apresentação da fase 2. 

Com a finalização da apresentação, o investigador foi convidado a responder as 

questões relativas as duas fases e comentá-las.  

A propósito da fase 1, o entrevistado marcou com o nível 4 todas as questões, 

exceto a questão número 3: “considera que a campanha proposta estimula e orienta a 

participação do público-alvo”. A resposta a esta questão foi neutra, no nível 3. 

Oralmente, o feedback final do entrevistado (relatado a seguir) esclarece esta resposta.  

Quanto a fase 2, o entrevistado marcou com o nível 4 todas as questões, exceto 

as questões número 1 e 3: “considera que a campanha proposta atrai a atenção do 

público-alvo” e “considera que a campanha proposta é capaz de obter engagement do 

público-alvo (gostos/reações/comentários)”. Em ambas, o entrevistado marcou a 

resposta neutra, no nível 3. 

As questões qualitativas de ambas as fases respondidas por este avaliador 

trazem importante contribuição para uma possível próxima fase do trabalho de 

investigação. Para ele, a campanha deveria ser expandida com a proposição de temas 

específicos. Sua sugestão é a de que se peça, por exemplo, a cada semana, fotos de 

um tema diferente: meu departamento, meu lugar na biblioteca, meu bar preferido, entre 

outros. Desta forma, o entrevistado acredita que na segunda fase poderiam ser criados 

vídeos unificados por tema, constituindo uma narrativa colaborativa mais atrativa e 
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engajadora por ser possível, com ela, criar pequenas “histórias” como “um passeio pela 

Universidade”, por exemplo. Por visualizar, desde a apresentação, esta possibilidade de 

expansão, o entrevistado selecionou a nota neutra para as questões citadas. 

 

4.3.3 Entrevista 3 

 

A terceira entrevistada foi convidada a participar via e-mail no dia 07.10.2021 e, 

por sua ausência devido às férias, novamente via e-mail no dia 17.10.2021. A entrevista 

foi marcada para o dia 22.10.2021, porém, devido a dificuldades técnicas por parte da 

entrevistada, o encontro foi realizado presencialmente no dia 25.11.2021, na Reitoria da 

UA. A reunião teve duração de pouco menos de 30 minutos, e foi realizada entre as 11h 

e as 12h. Mesmo com a entrevista realizada presencialmente seguiu-se a mesma ordem 

da apresentação que consta no Apêndice 3: a entrevistada foi convidada a assistir aos 

slides, a opinar livremente sobre o que via e a responder às questões propostas, o que 

optou por fazer ao final da entrevista. 

Feitos os esclarecimentos iniciais, procedeu-se a apresentação da estratégia de 

campanha resumida e das peças da fase 1. Nesta etapa, a entrevistada comentou que 

via muita pertinência no estudo e apenas fez uma sugestão, de acrescentar o @ da UA 

em cada uma das plataformas pois há diversas páginas fake utilizando o nome da 

Universidade online, e, portanto, esta especialista considera que solicitar que os 

participantes usem o nametag da UA facilitaria a recolha das participações. A 

especialista também comentou que a campanha poderia ser expandida também para 

docentes e pessoal técnico, visto que este público também é abrangido pelas redes 

sociais em questão. No questionário, esta participante selecionou no nível 5 todas as 

respostas, considerando que a campanha satisfazia plenamente os critérios. 

A seguir, ao longo da apresentação das possíveis respostas dos participantes, 

a especialista comentou que é mesmo o que ela costuma observar como resposta nas 

redes no dia a dia, e que aos poucos a Universidade vem replicando o conteúdo gerado 
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pelos utilizadores pois percebe que esta é uma forma de gerar engagement e também 

conquistar novos seguidores entre aqueles que fazem parte das redes sociais dos 

alunos. Também comentou que percebe, por meio dos feedback que recebe, que os 

alunos costumam se sentir mais próximos e ligados à marca quando suas postagens 

são replicadas pela UA, e que valorizam muito este tipo de “aval” por parte da 

Universidade. 

A fase 2 foi então apresentada, com os vídeos e posts sugeridos. Nesta etapa, 

a especialista acrescentou que é uma boa ideia, e que percebe na prática que esta 

técnica movimenta as redes e permite que se mostre ao público a Universidade pelo 

olhar dos alunos, o que é muitas vezes surpreendente e foge dos ângulos e dos espaços 

que a equipe costuma trabalhar mais regularmente. Para esta etapa, renovou o 

comentário a respeito do uso da @ da Universidade em cada rede social, e comentou 

ainda que o vídeo de agradecimento é uma boa ideia. Também destacou o papel da 

equipe de gestão das redes sociais como “filtro” do conteúdo que será de fato utilizado 

na campanha, o que na prática faz com que a marca mantenha o controle a respeito de 

que conteúdo terá ou não visibilidade e o aval da UA em suas redes sociais. No 

questionário, a especialista selecionou novamente todas as respostas no nível 5, 

considerando que as peças apresentadas atendem plenamente aos critérios para 

enquadrar-se na técnica e para gerar engagement por parte da audiência. 

 

4.3.4 Avaliações e análise das entrevistas 

 

As respostas às questões quantitativas propostas no questionário permitem 

classificar a campanha dentro da técnica empregada e, de acordo com os avaliadores 

especialistas, a proposta também obteria o engagement do público nas redes sociais, o 

que concorda com os autores abordados na revisão teórica. 

A etapa qualitativa e as sugestões levantadas por eles, porém, merecem 

destaque, visto que trazem importantes contribuições de melhoria e deveriam ser 
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incorporadas numa próxima etapa de aprimoramento do trabalho de investigação, 

expandindo o estudo para um teste com a audiência. 

O primeiro especialista sugeriu ajustes no copy para torná-lo mais correto de 

acordo com o português local, e também traduzi-lo para que atinja, ao mesmo tempo, a 

audiência portuguesa e de estudantes internacionais. Para este especialista, o uso do 

inglês na hashtag da campanha também ampliaria seu alcance. Na avaliação desta 

investigadora, a primeira sugestão deve ser seguida totalmente e, a segunda, 

parcialmente. O uso do inglês na hashtag pede um cuidado maior, visto que, sob ela, 

será agrupado todo o conteúdo disponível, e isso ultrapassa a localização geográfica. 

Informalmente, na etapa de desenvolvimento da campanha, esta investigadora testou 

uma hashtag em inglês (#myUA) no Instagram, e a maior parte dos resultados foram 

gerados no Oriente Médio, o que poderia causar à equipa de redes sociais maiores 

dificuldades na filtragem do conteúdo. Por outro lado, o uso da hashtag em português e 

o copy em inglês e português faz sentido, visto que grande parte das publicações da 

Universidade já é feita neste formato bilíngue. 

O segundo especialista, por sua vez, sugeriu solicitar ao público temas 

específicos (possivelmente por semana), considerando que isto orientaria a 

participação, tornaria a campanha mais clara e reforçaria o engagement. De acordo com 

ele, esta alteração permitiria ainda expandir o tempo da campanha para mais semanas, 

renovando periodicamente o interesse do público, e permitiria à equipa de redes sociais 

criar vídeos temáticos com pequenas “histórias”, como por exemplo “um passeio no 

Campus da UA”. Na opinião da investigadora, esta sugestão enriquece o âmbito do 

trabalho e poderia ser adotada, levantados os recursos da Universidade disponíveis 

para tal. A ideia de tematizar a campanha pode, por outro lado, restringir a participação 

apenas aqueles que tenham interesse no tema proposto, limitando o público, como visto 

nos estudos de du Plessis (2018). De toda forma, é certamente uma sugestão que cabe 

no âmbito proposto e que poderia ser incorporada para teste em uma etapa posterior. 
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A terceira especialista contribuiu solicitando que se acrescentasse o pedido para 

que a audiência marcasse UA usando seu @nametag em cada rede. Segundo ela, a 

marcação é mais um filtro que facilita o trabalho de monitorização da participação para 

a equipa de gestão das redes sociais, visto que a marca é notificada quando é citada 

com a sua @. Ressalta-se que esta participante se mostrou muito a favor do uso da 

técnica (uso que atualmente já está sendo feito pela marca), e destacou resultados 

efetivamente obtidos, como maior interação com os estudantes, conquista de novos 

seguidores, feedback positivo da audiência e aumento do engagement, todos resultados 

esperados do uso efetivo da técnica. Importante notar o papel da equipa de gestão como 

filtro de conteúdo, o que pode contribuir para que a marca exerça maior controlo sobre 

o conteúdo que seleciona para exibir. 

Como conclusão, vale ressaltar que as três entrevistas foram bastante 

proveitosas, levantaram diferentes possibilidades de melhoria para a proposta e que 

reconheceram a adesão da proposta à técnica e à sua validade. Enquanto os dois 

primeiros entrevistados destacam que seria uma maneira de a marca se mostrar mais 

próxima e de valorizar a participação e as iniciativas de sua audiência nas redes sociais, 

a terceira entrevistada afirma que isto de facto acontece quando a técnica é utilizada. 
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5. Conclusões 
 

Explorar um campo novo é sempre um desafio que pede, do investigador, 

determinação para garimpar. O transmedia storymaking, por muito que se apresente 

como a evolução do transmedia storytelling e o próximo passo para as marcas no 

branding transmedia, é ainda um assunto que merece mais dedicação e estudo. Trata-

se de um campo fértil para as marcas e para a Academia, com os quais este estudo 

espera contribuir. 

Este trabalho de investigação iniciou com uma questão: “O storymaking terá o 

potencial de envolver prosumers em torno da marca “Universidade de Aveiro”?”. Para 

respondê-la, esta investigadora propôs-se a 1) Desenvolver uma proposta de campanha 

de comunicação transmedia a partir da estratégia do storymaking; 2) Avaliar o uso da 

técnica com especialistas e 3) Recolher as percepções dos especialistas quanto ao 

potencial da técnica para gerar engagement. A finalidade do trabalho era investigar o 

potendial do storymaking como técnica de engagement e assim perceber sua 

capacidade de atingir e motivar prosumers em torno da marca UA. A  

Ao final deste estudo, realizadas todas as etapas do trabalho de investigação e 

cumpridos os seus objetivos, pode-se concluir que a técnica mostra-se mais que 

adequada para os tempos interconectados de hoje, em que o protagonismo das 

audiências é um fato cada vez mais evidente. Como nunca, a realidade e as relações 

entre marcas e pessoas apresentam-se mediadas por ecrãs. Em um momento de 

acirrada disputa pela atenção das audiências em todos os espaços em que as marcas 

se inserem, o potencial do storymaking para gerar conexão e engagement de forma 

autêntica não deveria ser ignorado. Entretanto, a técnica é, ainda, um grande desafio. 

Seja por conta da complexidade de gerir uma narrativa fragmentada em múltiplos média 

ou pela impossibilidade de controlar detalhadamente os desdobramentos de uma ação 
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dessas, não se observam tantos exemplos assim do storymaking na prática. O potencial 

deste tema, porém, parece estar claro para todos os que se debruçam sobre ele. 

Neste estudo, o desafio de testar uma campanha do tipo storymaking para a UA 

foi cumprido e, com isto, respondeu-se afirmativamente à questão que motivou esta 

investigação. A campanha foi produzida e testada com especialistas, de acordo com o 

proposto, e este processo permitiu validar com sucesso o potencial do modelo e do 

storymaking como técnica de engagement para a marca. Neste percurso foi possível 

recolher, nas entrevistas com os especialistas, valiosos insights que expandem as 

possibilidades exploradas pelo modelo e sugerem desdobramentos interessantes e 

válidos para uma próxima iteração, tais como a segmentação por temas e a criação de 

vídeos com uma narrativa mais dirigida a partir deles ou o uso do @ para facilitar o 

trabalho da equipe de gestão das redes sociais. Porém, destaca-se o reconhecimento 

que se pode obter do quanto a técnica valoriza a participação e a contribuição da 

audiência, e faz de cada participante um potencial “embaixador” da marca. Isto 

demonstra, mais uma vez, a importância de se monitorar as interações da audiência e 

dar espaço para os prosumers e para suas contribuições ao branding e ao storytelling 

da marca, que podem ser bastante valiosas. 

Esta investigação tem seus limites. Ao testar um modelo concetual em âmbito 

restrito numa proposta de campanha foi possível validar a técnica, porém um teste em 

maior escala, nas redes sociais da UA, seria de grande valor para se obter mais insights 

e respostas reais da audiência, expandindo o estudo e, consequentemente, ampliando 

o conhecimento a respeito do tema. Muito embora a terceira entrevistada tenha 

acrescentado muito da visão de quem faz uso da técnica, são observações obtidas de 

forma “prática” que requereriam maior rigor científico para se poder obter maior 

acuidade em um futuro teste. 

A relação entre os conceitos que serviram de base para este estudo permite 

compreender com maior clareza o quanto confluem para desenhar o cenário complexo 

de hoje, no qual o comportamento do consumidor já não é mais passivo, pelo contrário, 
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e que pede da marca um nível de abertura à colaboração e permeabilidade à influência 

que pode significar uma grande transformação. Hoje, online, a marca não é o que 

determina as conversas, mas deve, diante disso, saber participar do diálogo com 

destreza. Portanto, testar e avaliar com maior amplitude e profundidade o uso da técnica 

trará, para a marca e para o meio académico, contribuições válidas obtidas num 

contexto de realidade que certamente representarão um avanço nos estudos sobre o 

tema. 
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Apêndices 

Apêndice 1 – Questionário aplicado aos especialistas 

 

Figura 27: Questionário aplicado aos especialistas – parte 1 
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Figura 28: Questionário aplicado aos especialistas – parte 2 
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Figura 29: Questionário aplicado aos especialistas – parte 3 
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Figura 30: Questionário aplicado aos especialistas – parte 4 

 
 

 

 

 



119 
 

Figura 31: Questionário aplicado aos especialistas – parte 5 
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Apêndice 2 – Relatório das redes sociais da UA 

 

Tabela 11: Relatório de acompanhamento das redes sociais – Facebook. 

Facebook Post Engagement Variáveis Teor 

20.08 post 1 8 Gostos: 8 
Compartilhamentos: 
Comentários: 
Marcações: 
Visualizações: 

Positivo:  
Neutro:  
Negativo:  

20.08 post 2 103 Gostos: 89 
Compartilhamentos: 13 
Comentários: 1 
Marcações: 
Visualizações: 

Positivo: 
Neutro: 1 
Negativo: 

20.08 post 3 7 Gostos: 7 
Compartilhamentos: 
Comentários: 
Marcações: 
Visualizações: 

Positivo:  
Neutro:  
Negativo: 

20.08 post 4 511 Gostos: 441 
Compartilhamentos: 67 
Comentários:3 
Marcações: 
Visualizações: 

Positivo: 2 
Neutro: 1 
Negativo: 

20.08 post 5 23 Gostos: 15 
Compartilhamentos:8 
Comentários: 
Marcações: 
Visualizações: 

Positivo:  
Neutro:  
Negativo: 

19.08 post 1 3 Gostos: 3 
Compartilhamentos:  
Comentários: 
Marcações: 
Visualizações: 

Positivo: 
Neutro:  
Negativo: 

19.08 

post 2 46 Gostos: 43 
Compartilhamentos: 2 
Comentários:1 
Marcações: 
Visualizações: 

Positivo: 1 
Neutro: 
Negativo: 

19.08 post 3 88 Gostos: 74 
Compartilhamentos: 14 
Comentários: 
Marcações: 
Visualizações: 

Positivo:  
Neutro:  
Negativo: 

18.08 post 1 16 Gostos: 15 
Compartilhamentos: 1 
Comentários: 
Marcações: 
Visualizações: 

Positivo:  
Neutro:  
Negativo: 

18.08 post 2 44 Gostos: 27 
Compartilhamentos: 17 
Comentários: 

Positivo:  
Neutro:  
Negativo: 
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Marcações: 
Visualizações: 

17.08 post 1 42 Gostos: 29 
Compartilhamentos: 13 
Comentários: 
Marcações: 
Visualizações: 

Positivo:  
Neutro:  
Negativo: 

17.08 post 2 82 Gostos: 70 
Compartilhamentos:10 
Comentários: 2 
Marcações: 
Visualizações: 

Positivo: 2 
Neutro: 
Negativo: 

17.08 post 3 41 Gostos: 35 
Compartilhamentos: 6 
Comentários: 
Marcações: 
Visualizações: 

Positivo:  
Neutro:  
Negativo: 

17.08 post 4 28 Gostos: 20 
Compartilhamentos: 8 
Comentários: 
Marcações: 
Visualizações: 

Positivo:  
Neutro:  
Negativo: 

16.08 post 1 89 Gostos: 63 
Compartilhamentos: 23 
Comentários: 3 
Marcações: 
Visualizações: 

Positivo: 3 
Neutro: 
Negativo: 

16.08 post 2 9 Gostos: 4 
Compartilhamentos: 5 
Comentários: 
Marcações: 
Visualizações: 

Positivo:  
Neutro:  
Negativo: 

16.08 post 3 6 Gostos: 6 
Compartilhamentos: 
Comentários: 
Marcações: 
Visualizações: 

Positivo:  
Neutro:  
Negativo: 

16.08 post 4 1873 Gostos: 1.400 
Compartilhamentos: 437 
Comentários: 36 
Marcações: 9 
Visualizações: 

Positivo: 27 
Neutro: 9 
Negativo: 

13.08 

post 1 

206 Gostos: 165 
Compartilhamentos: 36 
Comentários: 5 
Marcações: 
Visualizações: 

Positivo: 5 
Neutro: 
Negativo: 

13.08 post 2 145 Gostos: 130 
Compartilhamentos: 14 
Comentários: 1 
Marcações: 
Visualizações: 

Positivo: 
Neutro: 
Negativo: 1 

13.08 post 3 92 Gostos: 70 
Compartilhamentos: 20 
Comentários: 2 

Positivo:  
Neutro: 2 
Negativo: 
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Marcações: 
Visualizações: 

12.08 post 1 1 Gostos: 1 
Compartilhamentos: 
Comentários: 
Marcações: 
Visualizações: 

Positivo:  
Neutro:  
Negativo: 

12.08 post 2 1071 Gostos: 967 
Compartilhamentos: 91 
Comentários:13 
Marcações: 
Visualizações: 

Positivo: 10 
Neutro: 3 
Negativo: 

11.08 post 1 60 Gostos: 36 
Compartilhamentos: 23 
Comentários: 1 
Marcações: 
Visualizações: 

Positivo: 1 
Neutro: 
Negativo: 

11.08 post 2 137 Gostos: 131 
Compartilhamentos: 5 
Comentários:1 
Marcações: 
Visualizações: 

Positivo: 
Neutro: 1 
Negativo: 

11.08 post 3 23 Gostos: 19 
Compartilhamentos: 4 
Comentários: 
Marcações: 
Visualizações: 

Positivo:  
Neutro:  
Negativo: 

10.08 post 1 13 Gostos: 12 
Compartilhamentos: 1 
Comentários: 
Marcações: 
Visualizações: 

Positivo:  
Neutro:  
Negativo: 

10.08 post 2 83 Gostos: 75 
Compartilhamentos: 6 
Comentários: 2 
Marcações: 2 
Visualizações: 

Positivo: 2 
Neutro: 
Negativo: 

10.08 post 3 159 Gostos: 129 
Compartilhamentos: 26 
Comentários: 4 
Marcações: 
Visualizações: 

Positivo: 4 
Neutro: 
Negativo: 

09.08 post 1 157 Gostos: 120 
Compartilhamentos: 31 
Comentários: 6 
Marcações: 
Visualizações: 

Positivo: 5 
Neutro: 1 
Negativo: 

09.08 post 2 125 Gostos: 80 
Compartilhamentos: 1 
Comentários: 44 
Marcações: 
Visualizações: 

Positivo: 22 
Neutro: 4 
Negativo: 

08.08 post 1 216 Gostos: 204 
Compartilhamentos: 4 
Comentários: 8 

Positivo: 4 
Neutro: 3 
Negativo:1 
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Marcações: 
Visualizações: 

07.08 post 1 31 Gostos: 25 
Compartilhamentos: 6 
Comentários: 
Marcações: 
Visualizações: 

Positivo:  
Neutro:  
Negativo: 

06.08 post 1 189 Gostos: 175 
Compartilhamentos: 13 
Comentários: 1 
Marcações: 
Visualizações: 

Positivo: 
Neutro: 1 
Negativo: 

06.08 post 2 40 Gostos: 24 
Compartilhamentos: 11 
Comentários: 5 
Marcações: 
Visualizações: 

Positivo: 
Neutro: 5 
Negativo: 

06.08 post 3 247 Gostos: 234 
Compartilhamentos: 3 
Comentários: 10 
Marcações: 
Visualizações: 

Positivo: 3 
Neutro: 
Negativo: 

15 dias 36 posts 6014 
 

 

 
 
 

 
Tabela 12: Relatório de acompanhamento das redes sociais – Instagram feed 

Instagram (feed) Post Engagement Variáveis Teor 

06.08 post 1 1978 Gostos: 1958 
Compartilhamentos: 
Comentários: 20 
Marcações: 
Visualizações: 

Positivo: 16 
Neutro: 4 
Negativo:  

13.08 post 1 1927 Gostos: 1925 
Compartilhamentos: 
Comentários: 2 
Marcações: 
Visualizações: 

Positivo: 2 
Neutro:  
Negativo:  

19.08 post 1 1127 Gostos:1119 
Compartilhamentos: 
Comentários: 8 
Marcações: 
Visualizações: 

Positivo: 1 
Neutro: 4 
Negativo:2  

 
3 posts 5032 
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Tabela 13: Relatório de acompanhamento das redes sociais – Instagram stories 

Instagram (stories) Post Engagement Variáveis Teor 

salvos nos Destaques 29 não é possivel observar  Gostos: 
Compartilhamentos: 
Comentários: 
Marcações: 
Visualizações: 

Positivo:  
Neutro:  
Negativo:  

 

 
 
  

Tabela 14: Relatório de acompanhamento das redes sociais – Twitter 

Twitter Post Engagement Variáveis Teor 

20.08 post 1 2 Retweets: 
Respostas: 
Curtidas: 2 

Positivo:  
Neutro:  
Negativo:  

20.08 post 2 0 Retweets: 
Respostas: 
Curtidas: 

Positivo:  
Neutro:  
Negativo:  

20.08 post 3 0 Retweets: 
Respostas: 
Curtidas: 

Positivo:  
Neutro:  
Negativo:  

20.08 post 4 5 Retweets: 1 
Respostas: 
Curtidas: 4 

Positivo:  
Neutro:  
Negativo:  

20.08 post 5 0 Retweets: 
Respostas: 
Curtidas: 

Positivo:  
Neutro:  
Negativo:  

19.08 post 1 0 Retweets: 
Respostas: 
Curtidas: 

Positivo:  
Neutro:  
Negativo:  

19.08 post 2 1 Retweets: 
Respostas: 
Curtidas: 1 

Positivo:  
Neutro:  
Negativo:  

19.08 post 3 8 Retweets: 1 
Respostas: 
Curtidas:7 

Positivo:  
Neutro:  
Negativo:  

18.08 post 1 19 Retweets: 6 
Respostas: 
Curtidas:13 

Positivo:  
Neutro:  
Negativo:  

18.08 post 2 3 Retweets: 
Respostas: 
Curtidas:3 

Positivo:  
Neutro:  
Negativo:  

18.08 post 3 4 Retweets: 
Respostas: 
Curtidas:4 

Positivo:  
Neutro:  
Negativo:  

17.08 post 1 0 Retweets: 
Respostas: 
Curtidas: 

Positivo:  
Neutro:  
Negativo:  

17.08 post 2 3 Retweets:2 
Respostas: 
Curtidas:3 

Positivo:  
Neutro:  
Negativo:  
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17.08 post 4 1 Retweets: 
Respostas: 
Curtidas:1 

Positivo:  
Neutro:  
Negativo:  

17.08 post 5 1 Retweets: 
Respostas: 
Curtidas:1 

Positivo:  
Neutro:  
Negativo:  

16.09 post 1 2 Retweets: 
Respostas: 
Curtidas:2 

Positivo:  
Neutro:  
Negativo:  

16.08 post 2 0 Retweets: 
Respostas: 
Curtidas: 

Positivo:  
Neutro:  
Negativo:  

16.08 post 3 43 Retweets:10 
Respostas:1 
Curtidas:32 

Positivo: 1 
Neutro:  
Negativo:  

13.08 post 1 56 Retweets:12 
Respostas: 
Curtidas:44 

Positivo:  
Neutro:  
Negativo:  

13.08 post 2 2 Retweets: 
Respostas: 
Curtidas:2 

Positivo:  
Neutro:  
Negativo:  

13.08 post 3 21 Retweets:2 
Respostas: 
Curtidas:19 

Positivo:  
Neutro:  
Negativo:  

12.08 post 1 1 Retweets: 
Respostas: 
Curtidas:1 

Positivo:  
Neutro:  
Negativo:  

12.08 post 2 80 Retweets:21 
Respostas: 
Curtidas:59 

Positivo:  
Neutro:  
Negativo:  

11.08 post 1 2 Retweets: 
Respostas: 
Curtidas: 

Positivo:  
Neutro:  
Negativo:  

11.08 post 2 0 Retweets: 
Respostas: 
Curtidas: 

Positivo:  
Neutro:  
Negativo:  

11.08 post 3 3 Retweets:1 
Respostas: 
Curtidas:2 

Positivo:  
Neutro:  
Negativo:  

10.08 post 1 0 Retweets: 
Respostas: 
Curtidas: 

Positivo:  
Neutro:  
Negativo:  

10.08 post 2 0 Retweets: 
Respostas: 
Curtidas: 

Positivo:  
Neutro:  
Negativo:  

10.08 post 3 6 Retweets:1 
Respostas: 
Curtidas:5 

Positivo:  
Neutro:  
Negativo:  

10.08 post 4 6 Retweets:1 
Respostas: 
Curtidas:5 

Positivo:  
Neutro:  
Negativo:  

10.08 post 5 21 Retweets:9 
Respostas: 
Curtidas:12 

Positivo:  
Neutro:  
Negativo:  
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09.08 post 1 8 Retweets:1 
Respostas2: 
Curtidas:5 

Positivo:  
Neutro:  
Negativo:  

08.08 post 1 7 Retweets:3 
Respostas: 
Curtidas:4 

Positivo:  
Neutro:  
Negativo:  

07.08 post 1 5 Retweets:1 
Respostas: 
Curtidas:4 

Positivo:  
Neutro:  
Negativo:  

06.08 post 1 0 Retweets: 
Respostas: 
Curtidas: 

Positivo:  
Neutro:  
Negativo:  

06.08 post 2 18 Retweets:11 
Respostas: 
Curtidas:7 

Positivo:  
Neutro:  
Negativo:  

06.08 post 3 6 Retweets: 
Respostas: 
Curtidas:6 

Positivo:  
Neutro:  
Negativo:  

06.08 post 4 53 Retweets:5 
Respostas: 
Curtidas:48 

Positivo:  
Neutro:  
Negativo:  

 
39 387 

 

 
 

 

  

Tabela 15: Relatório de acompanhamento das redes sociais – Youtube 

Youtube  Vídeo Engagement Variáveis Teor 
 

saúde e bem estar 95 Visualizações: 93 
Gostei/Não gostei: 2 
Comentários: 
Compartilhamentos: 

Positivo: 2 
Neutro:  
Negativo:  

 
desporto e cultura 151 Visualizações: 148 

Gostei/Não gostei: 3 
Comentários: 
Compartilhamentos: 

Positivo: 3 
Neutro:  
Negativo:  

 
bolsas e prémios 159 Visualizações: 157 

Gostei/Não gostei:2 
Comentários: 
Compartilhamentos: 

Positivo: 2 
Neutro:  
Negativo:  

 
residencias da ua 419 Visualizações:410 

Gostei/Não gostei:9 
Comentários: 
Compartilhamentos: 

Positivo: 9 
Neutro:  
Negativo:  

 
campi ua 365 Visualizações: 349 

Gostei/Não gostei:16 
Comentários: 
Compartilhamentos: 

Positivo: 16 
Neutro:  
Negativo:  

 
porque escolher a ua 407 Visualizações: 393 

Gostei/Não gostei:14 
Comentários: 
Compartilhamentos: 

Positivo: 14 
Neutro:  
Negativo:  

Total 6 1596 
 

 



127 
 

Apêndice 3 – Apresentação para os especialistas 

 
Figura 32: Apresentação para os especialistas – slide 1 

 

Figura 33: Apresentação para os especialistas– slide 2 

 

Figura 34: Apresentação para os especialistas– slide 3
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Figura 35: Apresentação para os especialistas– slide 4 

 

Figura 36: Apresentação para os especialistas– slide 5 

 

Figura 37: Apresentação para os especialistas– slide 6 
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Figura 38: Apresentação para os especialistas– slide 7 

 

Figura 39: Apresentação para os especialistas– slide 8 

 

Figura 40: Apresentação para os especialistas– slide 9 
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Figura 41: Apresentação para os especialistas– slide 10 

 

Figura 42: Apresentação para os especialistas– slide 11 

 

Figura 43: Apresentação para os especialistas – slide 12 
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Figura 44: Apresentação para os especialistas– slide 13 

 

Figura 45: Apresentação para os especialistas– slide 14 

 

Figura 46: Apresentação para os especialistas– slide 15
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Figura 47: Apresentação para os especialistas– slide 16

 

Figura 48: Apresentação para os especialistas– slide 17

 

Figura 49 Apresentação para os especialistas– slide 18
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Figura 50: Apresentação para os especialistas– slide 19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


