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Resumo 
 
Este artigo teve como objetivo analisar de que modo as diferenças entre os 

formatos das telenovelas e dos seriados da Rede Globo e da HBO exerceram uma 

influência na produção de conteúdos transmídia, localizadas nos sites oficiais 

dessas produções. Neste sentido, selecionamos as ficções seriadas televisivas 

que se destacam em meio à grade dessas emissoras, a saber: Insensato Coração, 

Fina Estampa, Avenida Brasil, Salve Jorge e Amor à Vida, além de Boardwalk 

Empire, Game of Thrones, The Newsroom, Treme e True Blood. Resultado da 

aproximação dos resultados das dissertações de Bianchini (2012) e Cerqueira 

(2014), o artigo teve como resultado a indicação de como a duração das 

telenovelas e dos seriados, bem como a frequência de exibição dos capítulos e 

episódios, dialogam fortemente com a produção das extensões transmídia online, 

que, a depender do contexto, assumem lógicas distintas. 
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Introdução 
 

Este trabalho tem por objetivo analisar as lógicas presentes nos sites das ficções 

seriadas televisivas da HBO e da Rede Globo, destacando quais tipos de 

conteúdo transmídia eles estão favorecendo como possível resposta aos desafios 

lançados pelos diferentes formatos com que trabalham, como telenovelas e 

seriados. Como recorte, selecionamos as produções que estão recebendo mais 

investimentos de ambas as emissoras, a saber: as telenovelas da Rede Globo das 

21h, das quais selecionamos Insensato Coração, Fina Estampa, Avenida Brasil, 

Salve Jorge e Amor à Vida, e as séries dramáticas de uma hora de duração, 

exibidas aos domingos, da HBO, em que lançaremos um olhar para Boardwalk 

Empire, Game of Thrones, The Newsroom, Treme e True Blood. 

 

As reflexões que serão apresentadas neste trabalho partem de alguns dos 

resultados encontrados nas dissertações das autoras. Cerqueira (2014) analisou 

as estratégias dos conteúdos transmídia publicados nos sites das telenovelas das 

21h da Rede Globo, lançadas entre 2011 e 2013, após a criação do Departamento 

Transmídia da emissora, a saber. Buscou-se, neste percurso, destacar as 

mudanças e as regularidades nas extensões produzidas para a seção Fique por 

Dentro e os modos como tais iniciativas fomentaram a interação social online entre 

os internautas. Entre os resultados encontrados, a autora destacou os fortes 

vínculos estabelecidos entre os conteúdos produzidos nos sites da emissora e as 

características do gênero telenovela. 

 

O trabalho de Bianchini (2012), por sua vez, destacou as estratégias 

comunicacionais adotadas pela HBO no contexto das redes digitais. A emissora foi 



 

 
 

estudada a partir da perspectiva das eras da TV I (fins dos anos 1940 a meados 

dos anos 1970), TV II (da metade da década de 1970 ao início dos anos 1990) e 

TV III (do início dos anos 90 até meados dos anos 2000). A análise das 

estratégias implementadas pela emissora a partir de meados dos anos 2000 

permitiram a identificação de sete características que representam dinâmicas 

específica da televisão na cultura da convergência, as quais indicam a existência 

de um quarto momento da TV estadunidense, a era da TV IV.  

 

Analisando os resultados de ambos trabalhos, surgiu o interesse de tecer uma 

aproximação entre os objetivos de pesquisa estudados, com o intuito de analisar 

em que medida os conteúdos transmídia dos sites das telenovelas e seriados da 

Rede Globo e da HBO estão dialogando com os desafios e oportunidades trazidos 

pelos formatos e emissoras aos quais estão vinculados. Para tanto, 

empreendemos uma análise exploratória dos conteúdos presentes em tais sites 

oficiais, buscando identificar as lógicas que os regem, a partir dos estudos e 

categorizações propostos por Fechine et al (2013), como veremos mais adiante. 

Com base neste levantamento, buscamos identificar de que maneira as 

particularidades dos formatos, que também serão destacadas a seguir, se refletem 

nas lógicas dos conteúdos analisados.  

 

Destacamos que, neste percurso, entendemos os sites oficiais das ficções 

seriadas televisivas como centralizadores das iniciativas transmídia online. Assim, 

canalizar a nossa atenção para estas ambiências permite-nos uma maior coesão 

ao trabalho, dadas as diferenças das emissoras, dos gêneros ficcionais de seus 

produtos e dos seus públicos-alvo, constituindo dimensões que, embora não 

sejam objeto de nossa atenção neste trabalho, também exercem influência nas 

lógicas dos conteúdos produzidos. Interessa-nos neste momento, portanto, 

localizar como as diferenças entre os formatos das telenovelas e dos seriados 

analisados (que estão diretamente relacionados ao posicionamento das emissoras 



 

 
 

que os produzem) podem exercer uma influência na produção de conteúdos, que, 

a depender, podem assumir lógicas bastante distintas. 

 

Para compreender esse cenário, lançaremos, a seguir, algumas breves reflexões 

sobre a cultura da convergência, da qual emerge o fenômeno que interessa a este 

artigo. 

 

Cultura da Convergência: considerações iniciais 
 
Segundo Jenkins (2008), a cultura da convergência é baseada na articulação de 

três conceitos: de convergência dos meios de comunicação, de cultura 

participativa e de inteligência coletiva. A convergência compreende mudanças 

tecnológicas, culturais e sociais na forma como as mídias e seus produtos 

circulam na cultura atual. Algumas ideias relacionadas a esse conceito incluem “o 

fluxo de conteúdos através de vários suportes midiáticos, a cooperação entre as 

múltiplas indústrias midiáticas (...) e o comportamento migratório da audiência, que 

vai a qualquer lugar em busca das experiências de entretenimento que deseja” 

(2008, p. 323-333). A cultura participativa refere-se ao cenário em que “fãs e 

outros consumidores são convidados a participar ativamente da criação e da 

circulação de novos conteúdos” (JENKINS, 2008, p. 333). Já a noção de 

inteligência coletiva está ligada com o potencial de enriquecimento mútuo das 

pessoas por meio da discussão e da colaboração em larga escala e está 

relacionada com a “arte de trocar conhecimentos, de compartilhar a memória, a 

percepção, a imaginação e de multiplicar as inteligências” (LEMOS; LÉVY, 2010, 

p. 184). 

 

Nasce, deste contexto, o fenômeno da transmidiação, conceito-chave para o 

desenvolvimento deste trabalho. De acordo com as reflexões de Fechine et al 

(2013, p.25) “tratamos a transmidiação como uma ação estratégica de 



 

 
 

comunicação oriunda de um destinador-produtor geralmente identificado – mas 

não exclusivamente – à indústria midiática”. Assim, assumimos extensões 

transmídia enquanto conteúdos derivados de um planejamento, que tendem a 

percorrer múltiplas plataformas midiáticas, podendo assumir lógicas distintas, 

como as de propagação e expansão do texto principal de uma obra (FECHINE et 

al, 2013). Neste contexto, entendemos como ‘extensões transmídia online’ 

aqueles materiais que são disponibilizados na web e que podem estar presentes 

em diferentes ambiências: sites, Facebook, blogs etc. Nas ficções seriadas 

televisivas, assim, observamos os esforços das instâncias produtivas para lançar 

uma série de iniciativas que possam propagar ou expandir os universos ficcionais 

de suas obras, contribuindo para o estreitamento da relação com os fãs. 

 

Do ponto de vista da construção das extensões transmídia online, podemos 

recorrer às classificações propostas por Fechine et al (2013), que apresentam as 

estratégias de Propagação (que tem relação com a ressonância e a 

retroalimentação de conteúdos) e Expansão (que dialoga com a complementação 

e/ou desdobramento do universo ficcional) para dar conta dos conteúdos 

transmídia relacionados às ficções seriadas televisivas. Tais estratégias são 

divididas em subcategorias de conteúdos de Antecipação, Recuperação, 

Remixagem, Contextual, Promocional, Narrativo, Diegético, Vivencial e Marca. 

Como foge aos objetivos deste trabalho tratar especificamente de cada categoria, 

ao longo da análise, na medida em que for necessário, o leitor será 

oportunamente esclarecido sobre as estratégias de conteúdo que respondem aos 

propósitos deste artigo. 

 

Tendo em vista o objetivo de analisar como os conteúdos transmídia online das 

ficções seriadas televisivas dialogam com os formatos das obras às quais estão 

vinculados, destacando as diferenças encontradas entre as extensões lançadas 

por produções da Rede Globo e da HBO, lançaremos brevemente a nossa 



 

 
 

atenção para algumas distinções entre os formatos da telenovela e do seriado 

produzidos por essas emissoras, que, como será desenvolvido em nossa análise, 

foram as que mais se refletiram nos materiais identificados – motivo pelo qual nos 

ateremos a apenas essas especificidades.  

 

Em linhas gerais, pode-se pensar em dois grandes modelos ficcionais na 

teledramaturgia: o seriado e o não-seriado. A divisão aqui adotada é a mesma 

proposta por Pallottini (1998), que buscou fazer uma distinção segundo 

características formais, deixando de lado uma repartição meramente presa aos 

conteúdos transmitidos. O primeiro formato de ficção seriada aqui descrito é 

também aquele mais popular no Brasil: a telenovela. Com uma duração extensa 

(em geral, entre 6 e 8 meses) e exibição intensa (caráter quase diário), esse 

programa traz um grande número de conflitos, divididos entre os principais e os 

secundários. Enquanto estes são resolvidos e substituídos ao longo da trama, 

aqueles dão unidade à narrativa e se desenrolam até os últimos capítulos, quando 

ganham um desfecho. Escrita na medida em que é exibida, a telenovela brasileira 

é um programa em aberto, que conta com diversos grupos de personagens e 

lugares.  

 

O seriado, por sua vez, apresenta uma organização interna mista ou composta. 

Tal programa é construído para que seus episódios possam ser apreciados tanto 

separadamente, quanto em relação ao conjunto mais amplo em que estão 

inseridas. Essa alternativa só é possível porque, dentro da unidade maior do 

programa (hoje, usualmente chamada de ‘temporada’ – cada uma com um número 

variável de episódios, a depender da série e da emissora), cada episódio 

apresenta uma autonomia relativa (com início, meio e fim), que busca favorecer 

tanto o entendimento pontual dos episódios, quanto o do conjunto deles. 



 

 
 

A fim de localizar as especificidades de cada emissora televisiva, que dialogam 

diretamente com os formatos das telenovelas e dos seriados em jogo, lançaremos, 

a seguir, um breve olhar para a Rede Globo e a HBO.  

 

Rede Globo 
 
Aprofundar-se nos modos como a Rede Globo vem lidando com as novas mídias, 

produzindo conteúdos para os sites de suas telenovelas, é uma tarefa melhor 

compreendida se, num primeiro momento, tecermos breves considerações sobre a 

empresa, que hoje se firma como a terceira maior emissora de televisão comercial 

do mundo. Com uma vasta programação, mas com destaque (inclusive, 

internacional) na produção de telenovelas, a Rede Globo detém o título de uma 

das maiores produtoras de programas próprios em todo o mundo. Nos últimos 

anos, assim como outras emissoras nacionais e internacionais, a empresa tem 

passado por significativas transformações nos modos de produzir, distribuir e 

consumir televisão, que ressignificam o lugar do telespectador. 
 

Nesta trajetória, a Rede Globo tem respondido às novas questões da 

convergência midiática e cultura participativa de diferentes formas. Com base no 

levantamento de depoimentos da equipe que compõe a gestão empresarial da 

Globo (CERQUEIRA, 2014), foi possível notar a busca da emissora por conceber 

iniciativas que valorizem a interação com o público, prezem experimentação, 

dialoguem com diferentes públicos, busquem canais alternativos para a produção 

de conteúdo, estimulem a televisão linear e procurem dar novo dinamismo às 

conversas em torno das telenovelas. É neste cenário em que surgiu, em 2010, um 

departamento na Rede Globo ligado à comunicação transmídia (setor responsável 

por pensar as extensões multiplataformas das telenovelas). Mais recentemente, 

Souza, Lessa e Araújo (2013) indicam que, no Brasil, a Rede Globo é a emissora 

aberta que atualmente mais se sobressai no que tange às experiências 



 

 
 

transmídia, usando estratégias diversas, afirmações condizentes com as de Lopes 

et al (2011) e as de outros artigos de Lopes (2013), ao afirmarem que se trata da 

emissora brasileira que mais investe em conteúdos para outras plataformas. 

 

Cada uma das ficções seriadas realizadas pela Rede Globo mantêm um site 

próprio, com avançado grau de padronização entre as obras, embora, por vezes, 

as seções sejam nomeadas e distribuídas de modos distintos entre as novelas. 

Em linhas gerais, observamos a presença das seguintes opções no menu: 

Capítulos (resumos e vídeos dos capítulos), Personagens (listagem e descrições 

dos personagens), Por trás das câmeras (informações sobre bastidores, como 

depoimentos da equipe), Estilo TV (informações sobre as roupas, cabelos e 

maquiagens dos personagens/atores), Vídeos (vídeos de cenas da novela) e Tudo 

sobre a novela (inclui conteúdos diversos, como as seções Fale Conosco, Fique 

por Dentro, Trilha Sonora, Loja, entre outras iniciativas pontuais, como blogs e 

sites ficcionais). 

 
HBO 
 

Especializada na transmissão de filmes, séries, minisséries, documentários e 

eventos esportivos, a HBO é subsidiária do conglomerado de entretenimento Time 

Warner e a mais antiga emissora por assinatura, a cabo ou premium4, em 

operação nos Estados Unidos. A emissora trabalha com o desenvolvimento da 

marca como sinônimo de qualidade narrativa desde meados dos anos 1990, 

quando empreendeu esforços no desenvolvimento de séries originais inovadoras 

(com produções cultuadas como Sex and the City, The Sopranos, The Wire e Six 

Feet Under, entre outras) e em campanhas de marketing que construíssem a 

imagem da HBO como ‘selo’ de distinção no mercado televisivo. O símbolo desde 

                                                            
4Canais cujo acesso se dá mediante pagamento de taxa adicional ao valor da assinatura básica do 
serviço de televisão a cabo ou via satélite. 



 

 
 

período que estabeleceu a emissora como referência em produção ficcional 

seriada é o slogan ‘It’s Not TV. It’s HBO’ (‘Não é TV. É HBO’), o qual sintetiza a 

diferenciação da marca. 

 

Entre as ações de destaque da emissora na atual configuração televisiva estão o 

serviço de streaming HBO Go (o qual disponibiliza online todo o acervo da 

emissora para os assinantes dos canais televisivos5, e cujo acesso pode ser 

realizado em computadores, tablets e smartphones); a atualização do site oficial 

da emissora de acordo com os princípios da Web 2.0, especialmente com a 

integração e a socialização de conteúdos nas mídias sociais; a criação, 

atualização e gerenciamento de conteúdos em perfis e páginas oficiais em sites 

como Facebook, Twitter e Instagram, entre outros; a disponibilização do site HBO 

Connect, o qual incentiva e potencializa a interação do público entre si e com o 

elenco e a equipe criativa das séries da emissora; e o desenvolvimento de ações a 

partir da lógica transmídia, como as campanhas de pré-lançamento das séries 

True Blood e Game of Thrones, as quais utilizaram diversas plataformas de mídia 

para envolver o público, divulgar a história do seriado e incitar o marketing de boca 

a boca entre os consumidores (Bianchini, 2012). 

 

Ao concentrar o olhar no site oficial da HBO, é possível identificar a predominância 

de conteúdos de extensão transmídia de Propagação, tanto Reformatado quanto 

Informativo. As páginas iniciais de cada série são organizadas em Home 

(destaques relacionados à produção), Episodes (lista de todos os episódios da 

série, organizados por temporada), Talk (fórum de discussões da HBO), 

Cast&Crew (biografias dos personagens, atores, roteiristas e produtores), Inside 

(bastidores, entrevistas, campanhas publicitárias, links para sites de redes sociais, 

infográficos dinâmicos sobre temporadas anteriores, entre outros), About 

                                                            
5 No Brasil, o serviço está disponível apenas para assinantes da HBO pela operadora de TV via 
satélite Sky. 



 

 
 

(premissa da série) e Shop (loja virtual HBO Store). Tais seções evidenciam o foco 

em conteúdos dedicados à recuperação, à antecipação, à divulgação promocional 

e à contextualização de informações sobre a história e sobre o universo narrativo 

de cada produto. 

 

Análise 
 

A análise a seguir está concentrada em dois eixos, que englobam parte das 

diferenças entre as telenovelas e os seriados. Chegamos até esses pilares a partir 

dos conteúdos levantados, que demonstraram responder, com maior destaque, a 

determinadas especificidades que marcam os diferentes formatos das ficções 

seriadas televisivas. Embora esses eixos estejam diretamente ligados um ao 

outro, aqui, foram separados para fins didáticos: a) duração das telenovelas e dos 

seriados; b) frequência de exibição de capítulos e episódios. 

 

Duração das telenovelas e dos seriados 
 

O elevado número de capítulos por telenovela (em nosso corpus, a média foi de 

190) lança um desafio às instâncias produtivas: manter o interesse do público no 

decorrer do tempo. A duração da trama, assim, constitui um dos elementos que 

conformam as estratégias de conteúdo transmídia que estão sendo pensadas para 

os sites de cada uma dessas obras. Observamos, neste contexto, como há um 

intenso ritmo de produção de extensões; somente nas seções Fique Por Dentro, 

foram mapeados 886 conteúdos. Parece existir aqui a preocupação de produzir 

constantemente materiais novos, fornecendo ao público online uma série de 

insumos para que possam lembrar, falar a respeito e, principalmente, assistir às 

telenovelas. 

 



 

 
 

Por ser muito longa, notamos o especial desafio de fazer com que o público não 

esqueça aquilo que já viu, mantendo-o, desta maneira, atualizado com os fatos 

que se sucedem na trama. Chama atenção, neste sentido, o elevado número de 

conteúdos de Recuperação, a exemplo de ‘A glória de Félix: reveja a trajetória do 

vilão até a presidência do San Magno’, em Amor à Vida. Os materiais de 

recuperação também podem ser ressignificados, criando compilações de fatos que 

já foram exibidos, mas que, reorganizados, assumem um viés mais lúdico. Esse é 

o exemplo do vídeo ‘Reveja o jeito de Carminha de lidar com a criadagem’6, que 

traz um conteúdo remixado para o público, contribuindo para que ele acompanhe, 

de uma maneira diferente, momentos que já foram exibidos ao longo dos 

capítulos. 

 

Os modos de criar estímulos, a partir das extensões transmídia online, para que o 

público acompanhe às telenovelas até a reta final são bastantes diversos e, com 

isso, não se restringem aos conteúdos de recuperação. Observamos que a busca 

por manter o interesse do telespectador, ao longo dos muitos capítulos, recai no 

incentivo constante que as extensões transmídia online exercem para que o 

público mantenha as telenovelas em sua cotidianidade, ultrapassando os 

momentos de assistir à trama. Isso tem a ver, por exemplo, com a produção e 

incentivo ao compartilhamento de cards com frases célebres dos personagens, 

com a criação de campanhas de mobilização online e com a disponibilização de 

conteúdos que já estejam circulando espontaneamente nas mídias sociais.  

 

As passagens de tempo, por vezes usadas para dar novo frescor às longas 

telenovelas, também são pontuadas, estimulando a curiosidade do público e 

zelando para que o telespectador não tenha problemas em continuar 

acompanhando, em razão do não entendimento completo das mudanças. 

Citamos, assim, conteúdos como ‘Novas histórias, novos visuais e mais atores de 

                                                            
6Fonte: <http://goo.gl/PaGtTo>Acesso: 29 mar. 2014. 



 

 
 

peso! Nesta quinta, 'Amor' pula 12 anos’7, de Amor à Vida’. A dimensão da 

curiosidade, contudo, costuma ser trabalhada com recorrência para motivar que o 

público continue acompanhando toda a trama. São destacados, neste caminho, 

conteúdos como ‘Confira o gabarito da 20ª rodada do Palpitômetro’8, em 

referência a uma aplicação que permitia que o público especulasse sobre os fatos 

futuros, gerando um ranking dos internautas que tivessem maior número de 

acertos – a competição e a noção de ‘rodadas’ estimulava que o público se 

mantivesse presente ao longo das semanas, participando da ação e mantendo-se 

alinhado aos novos rumos da novela. 

 

Na HBO, por sua vez, os seriados também são extensos: embora o número de 

episódios seja inferior ao das telenovelas, nota-se que tais programas 

permanecem no ar por mais tempo, uma vez que são divididos em temporadas. 

Essa dinâmica traz o mesmo desafio visto anteriormente: a preocupação de 

manter a lembrança do público acerca de fatos já exibidos, cuja expressão é a 

mais representativa nas páginas observadas. Os conteúdos derivados deste 

contexto buscam recuperar acontecimentos de temporadas passadas para a 

audiência que já acompanha as séries da emissora, bem como fornecer 

informações sobre todos os episódios já exibidos de forma a abranger diferentes 

níveis de consumo entre o público – ou seja, para situar tanto quem está 

começando a assistir ao seriado quanto quem já o acompanha, mas ainda não 

está em dia com os episódios inéditos.  

 

Nesse ponto, é importante destacar que a produção de séries estadunidense inclui 

um forte mercado de comercialização de DVDs, de negociação de direitos de 

transmissão para emissoras nacionais e internacionais e para serviços de 

streaming de vídeo (como Netflix e Hulu) e a estruturação de sistemas próprios de 

                                                            
7Fonte: <http://goo.gl/w4SZKd>Acesso: 29 mar. 2014. 
8Fonte: <http://goo.gl/MQKpBd>Acesso: 29 mar. 2014. 



 

 
 

exibição de conteúdo pela internet, com a disponibilização de episódios gratuita ou 

vinculada à assinatura da televisão a cabo ou via satélite. Ou seja, os 

espectadores estão munidos de ferramentas para acessar os episódios de séries 

diversas, desde as mais populares entre as produções da segunda década do 

século XXI até séries clássicas, já finalizadas há alguns anos. Para a HBO, as 

coleções em DVD, comercializadas no site oficial por meio da loja virtual HBO 

Store9, o aplicativo HBO Go10 são essenciais no sentido de agregar valor à marca 

HBO e, consequentemente, auxiliar como alternativa de fonte de lucro para a 

empresa (Bianchini, 2012). 

 

Além disso, a característica de recuperação de informações também se mostra 

por meio das sinopses que acompanham a descrição de cada um dos episódios 

de todas as séries da emissora, dos vídeos de recapitulação (a exemplo do 

recap11do penúltimo episódio da terceira temporada de Boardwalk Empire, cujos 

75 segundos de duração são dedicados a sintetizar os fatos mais marcantes do 

episódio) e dos infográficos dinâmicos que apresentam, em uma mistura de 

elementos em texto, foto e vídeo, um resumo expandido dos principais momentos 

da temporada anterior da série – geralmente lançados às vésperas da estreia dos 

novos episódios. Para a série The Newsroom, por exemplo, o infográfico de 

recapitulação chama-se ‘Copiado de The Newsroom – 7 Manchetes Sensacionais 

da Primeira Temporada’12 e elenca sete cenas marcantes do grupo de jornalistas 

da fictícia emissora a cabo ACN.  

 
 
 
 
                                                            
9Fonte: <http://goo.gl/CJy28o>. Acesso: 29 mar. 2014. 
10Fonte: <http://www.hbogo.com/>Acesso: 29mar. 2014. No Brasil,disponível em: 
<http://www.hbogo.com.br/>Acesso: 29 mar. 2014. 
11Fonte: <http://goo.gl/NlluoX>Acesso: 29 mar. 2014. 
12Traduçãonossa para: Ripped from The Newsroom – 7 Sensational Headlines from Season 1. 



 

 
 

Frequência de exibição de capítulos e episódios 
 

Além de serem extensas, as telenovelas apresentam um intenso ritmo de exibição 

dos capítulos: de segunda a sábado, sem intervalos em feriados e momentos 

festivos. Tal dinâmica também exerce influência nos conteúdos transmídia que 

estão sendo produzidos para os sites das tramas. Primeiramente, notamos que, 

em geral, não há muito investimento em conteúdos elaborados que sejam muito 

pontuais, como sobre um gancho empregado ao final de um capítulo: não há 

tempo para que esses materiais sejam consumidos, em razão do grande número 

dos fatos que se sucedem cotidianamente nas telenovelas e do pequeno intervalo 

de tempo entre os capítulos. Investe-se, assim, em modelos já prontos de 

aplicações (usados em mais de uma novela), em conteúdos de produção mais 

simples (como fotos e textos) e numa lógica mais noticiosa para dar conta de fatos 

mais pontuais que são exibidos. 

 

Em segundo lugar, observamos que esse ritmo intenso de exibição e o elevado 

número de fatos que se sucedem fizeram com que fossem produzidos muitos 

conteúdos que redundam à trama, o que leva a um menor número de materiais 

que desenvolvam novas histórias. O público é, assim, fortemente convidado a 

redundar o universo ficcional, seja a partir de materiais reaproveitados do que já 

foi exibido, como vimos anteriormente, seja a partir de conteúdos que são novos, 

mas que viabilizam experiências ligadas à trama, a exemplo de jogos.  

 

Além do reforço de conteúdos que propagam as telenovelas, com ênfase para os 

de recuperação, observamos, neste sentido, como resposta a esse cenário: a) A 

indicação dos fatos que ocorreram nas telenovelas em dias que a audiência 

diminui, a exemplo de ‘Confira os principais lances que rolaram em Salve Jorge 

durante o carnaval!’13; b) Oferecimento mais rarefeito de conteúdos narrativos 

                                                            
13Fonte: <http://goo.gl/jrG2G3>Acesso: 29 mar. 2014. 



 

 
 

completamente novos, o que aumentaria a dificuldade de o público consumir e 

apreender novas histórias; c) Investimento menor em conteúdos teasers entre os 

capítulos, direcionando essa estratégia, em geral, mais para os momentos finais 

da trama, como em 'Haverá mais mortes nos capítulos finais de Fina Estampa' 14e 

‘Último capítulo revelará o assassino de Norma e promete fortes emoções’15, em 

Insensato Coração; d) Direcionamento de conteúdos mais complexos para fatos 

ou ambiências mais perenes nas telenovelas, como a criação do site ficcional da 

boate Barão da Gamboa16, que esteve presente ao longo dos capítulos de 

Insensato Coração, aumentando a vida útil das ações lançadas. 

 

Na HBO, por sua vez, os episódios são exibidos semanalmente (por vezes, 

existindo uma pausa maior entre eles), havendo, ainda, os próprios intervalos 

anuais entre o começo das novas temporadas. Muitas extensões transmídia 

buscam, assim, antecipar o conteúdo dos novos episódios semanais e das novas 

temporadas – após o período de cerca de nove meses em que a série deixa de 

exibir episódios inéditos, no caso da HBO – como forma de alimentar a 

expectativa e a curiosidade da audiência tanto nas semanas que separam a 

transmissão de episódios inéditos quanto nos meses que preenchem a espera 

pelo novo ano da série. A antecipação demonstra-se especialmente nos trailers de 

divulgação das novas temporadas, os quais figuram em destaque na página inicial 

da HBO, além de previews e de fragmentos de cenas de episódios futuros. Após o 

início da temporada, os vídeos mais recentes continuam disponíveis no site, como 

o teaser da quarta e última temporada de Treme17.  

 

Os maiores intervalos entre os episódios, associados à ampla duração dos 

seriados, aumenta a vida útil das extensões transmídia online e abre espaço para 

                                                            
14Fonte: <http://goo.gl/a5Z4Tq>Acesso: 29 mar. 2014. 
15Fonte: <http://goo.gl/AMMID1>Acesso: 29 mar. 2014. 
16Fonte: <http://goo.gl/6GFXLL>Acesso: 29 mar. 2014. 
17Fonte: <http://goo.gl/wVa3qY>Acesso: 29 mar. 2014. 



 

 
 

iniciativas mais elaboradas, uma vez que, aqui, há um maior período para reflexão 

e lançamento de tais conteúdos. No caso da série Game of Thrones, cuja obra 

literária que deu origem à adaptação televisiva, a saga As Crônicas de Gelo e 

Fogo (do autor e produtor-executivo da série George R.R. Martin) cria um universo 

narrativo completamente novo, com continentes, línguas, etnias e até 

características climáticas próprias (os verões duram anos, e os invernos podem se 

estender durante décadas, ao longo dos períodos de guerra e de conflito), e cujo 

elenco incluiu algumas dezenas de personagens, o site da série organiza 

conteúdos de cunho contextual, de caráter mais perene, para ajudar o espectador 

a localizar-se em meio à dinâmica geográfica, às andanças e histórias dos 

personagens e às complexas relações estabelecidas entre eles. 

 

Além de recuperar informações de episódios e temporadas anteriores, O Viewer’s 

Guide18 (‘Guia do Espectador’, em tradução literal) de Game of Thrones apresenta 

dados disponíveis apenas nos livros que inspiraram a saga televisiva. A página 

funciona a partir de três frentes: a) geográfica, na qual é possível explorar o mapa 

dos continentes de Westeros, onde estão localizados os Sete Reinos, e de Essos, 

que abriga as Cidades Livre, e acessar informações textuais, ordenadas por 

episódio ou por eventos de destaque, sobre os territórios da série, bem como 

personagens e famílias ligadas a estes; b) relacional, onde se apresentam 

informações sobre as casas (e suas respectivas famílias juramentadas) e sobre os 

grupos livres e organizações do reino, como a Patrulha da Noite, além de breves 

perfis dos personagens principais; e c) histórica, em que é resgatado o passado 

do universo diegético da série. 

 

O longo período de hiato entre as temporadas inéditas de uma mesma série no 

modelo de exibição da HBO também tem reflexos na propagação de conteúdos 

informativos promocionais da emissora, que falam sobre a própria qualidade da 

                                                            
18Fonte: <http://goo.gl/Oo6VRe>Acesso: 29 mar. 2014. 



 

 
 

produção. As extensões transmídia de promoção vão se apresentar sob a forma 

de vídeos de bastidores, entrevistas e making-of19e em blogs de produção20 que 

visam explorar assuntos como roteirização e adaptação literária, locações, 

figurino, direção de arte, design e estética de produção, entre outros. O 

enaltecimento dos processos internos de desenvolvimento das séries serve para 

satisfazer a curiosidade do público sobre o que se passa por trás de uma grande 

produção, mas também, e mais importante, está relacionada diretamente com o 

discurso premium e de diferenciação, em termos de qualidade, que está no centro 

do posicionamento estratégico da HBO.  

 

Considerações finais 
 

O presente artigo buscou refletir sobre a lógica que rege o conteúdo das 

extensões transmídia dos sites de telenovelas e de séries de duas produtoras de 

ficção seriada, a Rede Globo e o canal premium HBO, com o objetivo de 

compreender de que forma ambas estão respondendo aos desafios propostos por 

seus respectivos formatos e posicionamentos estratégicos. Observamos que a 

longa duração das novelas da Rede Globo faz com que se explorem um grande 

número de extensões transmídia, principalmente conteúdos que redundem a 

história, de modo a buscar manter o interesse da audiência ao longo da trama. 

Neste caminho, observamos como um desafio para a instância produtiva a 

dinâmica de produzir muito e em pouco tempo (intenso ritmo de exibição dos 

capítulos), e a necessidade de equilibrar conteúdos novos nos sites, para manter o 

interesse do público, mas que não acabem confundindo o internauta, por excesso 

de informações.  

                                                            
19 A exemplo do vídeo Beyond Bourbon Street, documentário sobre a composição do universo 
narrativo de Treme.Fonte: <http://goo.gl/L0pd2c>Acesso: 29 mar. 2014. 
20 Por exemplo, o blog Making Game of Thrones.Fonte: <http://goo.gl/ozsL1p>Acesso: 29 mar. 
2014. 



 

 
 

Na HBO, a duração das séries também é extensa, visto que o ciclo de novas 

temporadas pode se estender durante anos. Reproduz-se, portanto, a mesma 

preocupação da Rede Globo no sentido de manter o público atualizado sobre os 

meandros das tramas. No entanto, o fato de que os episódios estão pontuados por 

exibições ao longo de três meses por ano, em adição à facilidade de acesso e à 

cultura em torno das séries (em que é comum regredir a temporadas e programas 

exibidos no passado), faz com que o conteúdo das extensões transmídia do site 

seja mais atemporal e permanente, além de marcado por estratégias de 

antecipação, do que aquele inserido no contexto da produção novelística.  

 

Com base nessas observações, notamos que, embora as estratégias gerais das 

emissoras, em direção aos conteúdos transmídia, possam ser semelhantes (Ex. 

conteúdos de recuperação), o tratamento dado às extensões é diferente, tendo em 

vista as particularidades de cada formato trabalhado. Nesse sentido, abrem-se 

possibilidades de novas análise e comparações para estudos futuros que 

contemplem não só as duas emissoras aqui observadas, mas também o 

fenômeno de produção de extensões transmídia como um todo, indicando o lugar 

do posicionamento das emissoras, de seus públicos-alvo e dos gêneros ficcionais, 

entre outros aspectos, que acabam impactando os tipos de estratégias de 

conteúdo transmídia que são adotadas. 
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