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APRESENTAÇÃO

Esta cartilha têm por objetivo apoiar o desenvolvimento de projetos transmídia com

a metodologia MAMP (Multi Audiência Multi Plataforma), criada pelo grupo 

EraTransmidia, e vem sendo aplicada em treinamentos e consultorias desde 2011, 

colaborando com as necessidades dos produtores indepentes audiovisuais. Serão 

apresentados os 6 passos do MAMP, com propostas de moderação para a aplicação da 

metodologia com as equipes envolvidas no projeto. Em cada etapa será apresentado 

uma sugestão de como aplicar a técnica MAMP, com equipes multidisciplinares, 

estipulando tempos mínimos e máximos da duração, conteúdo necessários para o 

início das tarefas e documentados que devem ser apresentados ao fi nal das etapas 

individualmente.

Todos os documentos gerados durante a técnica MAMP irão constituir o principal 

documento do projeto transmídia, que é a Bíblia Transmídia.
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Dito isto, muitos fãs obtém satisfação em criar e consumir co-criações (fan fi ctions), 

justamente porque está “fora do cânone” - está em uma realidade paralela fi ccional ao 

StoryWorld “autorizado”. No entanto um benefício de criar a bíblia transmídia é distinguir 

o que é parte do mundo fi ccional e que não é. Entretanto, defi nindo-se o que não faz parte 

do StoryWorld, descobre-se o que realmente fará parte de um mundo maior, criando-se 

uma cultura popular. No  desenvolvimento de um mundo que você quer criar, ele têm 

que ser grande o sufi ciente para lhe dar muito espaço para várias histórias

e personagens.

“Mesmo se você for implementar apenas uma fração do mundo em primeira instância, 

você está preparando o terreno para futuras implementações: série de fi lmes, jogos, livros 

e assim por diante. Eu não acredito que um mundo “grande o sufi ciente” signifi ca que 

você precisa de um universo enciclopédico de milhares de personagens e locais, só estou 

dizendo para não escrever algo que te encurrale. A saída desse processo de criação é 

muitas vezes conhecida como uma “Bíblia” - é a fonte “sagrada” que todos devem aderir 

e respeitar.” (HAYES, Gary. 2010) Fonte: PDF da Bíblia Transmídia de Hayes -htt p://www.

personalizemedia.com/dummies-guide-to-writing-a-transmedia-production-bible/

 a. Timeline –  São eventos, guerras, tratados, fatos marcantes, histórias pregressas 

de personagens, histórias futuras.

 

 b. Cenários /objetos - São elementos construtivos que dão base para criar um 

entedimento sobre o mundo, além de sustentar a lógica e verossimilhança de toda a criação 

(Bases de WorldBuilding)

 c. Geografi a – (Topografi a, Mapas, Mineralogia, etc.) - locações/estados/

cidades/cenários 

Dão noção espacial da história, mesmo em locais que não existem no mundo real. Ajudam 

1.1. A BÍBLIA DO STORYWORLD
Figura 1 – O StoryWorld é o universo narrativo que compõe todas as histórias que serão 

“espalhadas” pelas diversas mídias do projeto. Arte: Solange Uhieda

Se você está pretendendo que todos possam colaborar no projeto -  seja ele o público, 

franqueados, subcontratados ou qualquer outro – StoryWorld (Mundo da História) é a 

documentação que terá um grandet signifi cado, porque é a principal referência, que ga-

rante que todos estão “no cânone”. A palavra “cânone” refere- se a um conjunto de regras,

crenças, princípios, personagens, eventos e assim por diante que são verdades para o 

StoryWorld. Todos que estão criando conteúdo para o StoryWorld devem estar no câno-

ne, ou então as inconsistências criarão insatisfação para o público porque as histórias 

não vão soar verdadeiras. Além disso, não oferecerá um caminho claro para a colabora-

ção e irá criar problemas para você no desenvolvimento de suas próprias histórias dentro 

do mundo fi ccional.

STORYWORLD
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Grimórios de magias, forças espirituais que controlam a material,  Catálogo de feitiços, etc.

 

Varinha das varinhas, a pedra da ressureição,  a capa da invisibilidade, o jogo de quadribol 

são exemplos de descrições dos aspectos mágico da série Harry Pott er, de J.K. Rowling.

Personagens

Figura 2 – A jornada do Herói de Campbell. Arte: Solange Uhieda

a defi nir lógicas, embasar histórias e extendem o conhecimento. Imagine series como Senhor 

dos Anéis, se não houvessem os mapas?

 d. População: Quem habita seu universo? Como são? Onde habitam? Quais são suas 

características? São dividídos em grupos? Estudos de demografi a fi ctícia ou não contribuem 

para aumentar o conhecimento sobre o mundo cirado.

 e. Cultura, Folclore e Lendas (Mitologia). Religião e Crenças. 

Deuses nórdicos, panteão egípcio, Feng Shui, lendas urbanas modernas, folclore amazônico, 

cultos a deuses fi ctícios. Toda e qualquer informação sobre ajudará a nortear histórias.

 f. Línguas, linguagens, alfabetos, dialetos : Alfabeto élfi co de Tolkien, de Senhor 

dos Anéis, lingua Klingon de Jornada nas Estrelas, inglês antigo de shaekspeare, português 

de camões, lingua Mapuche dos povos Andinos, dialeto alemão das comunidades de 

descendentes germânicos no sul do Brasil. 

 g. Economia e Política - A dominação do Sete Reinos de Westeros, conspiração feita 

por lordes feudais do Norte, a guerra para a posse do trono de ferro são exemplos da Política 

de Guerras dos Tronos, série de TV da HBO, baseada na série de livros do George R. R. Martin.

 h. Ciência (Física, Química, Biologia, etc.) e Tecnologia

Seres que são afetados por minerais extraterrestres, dando ou retirando força física é um 

exemplo de descrição de ciência. Um catálogo de espaçonaves que povoam o espaço, 

documentos sobre os estudos de Da Vinci de anatomia e sobre tecnologia, forças ocultas que 

governam o universe, etc.

 i. Fauna e Flora

As plantas brilham no escuro, animais com três cabeças que cospem fogo, plantas da 

amazônia que ajudam a polinizar a fl oresta a noite, encyclopedia sobre dinossauros  vivos 

em parques temáticos, livro de monstrous de um continente emu ma época medieval.

 j. Magias, Tratados Mágicos, Mecânicas de como funcionam as estruturas

mágicas do mundo
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Toda história que lida com um universo maior exige personagens engajem a 

audiência dentro e fora da narrativa.

Segundo Nuno Bernardo, “O que isto significa em termos práticos é que é vital 

o público saber quem é essa pessoa, para onde estão indo, (...), de onde são 

provenientes. Concretizar (perceber) a história pregressa do personagem (...).” 

(BERNARDO, Nuno. 2011)

Nuno Bernardo também cita em textos de sua autoria sobre a necessidade 

de se construir personagens tridimensionais, ressaltando o fato de que um 

bom personagem transmídia (e consequentemente bem documentada na 

bíblia transmídia) tem suas  histórias pregressas, fatos e acontecimentos que 

aconteceram na vida daquela personagem até determinado momento estejam 

previamente narradas ou documentadas. (BERNARDO, Nuno. 2011)

O que aconteceu desde seu nascimento? Por onde passou, estudou, lutou, 

trabalhou? Quais fatos marcaram sua vida? Estas, dentre infinitas possibilidades, 

são perguntas que devem ser respondidas com histórias e descrições o quanto mais 

precisas e aprofundadas possível. Com isso, uma dimensão maior para contar 

determinados pontos da personalidade é adicionada, uma camada a mais de 

leitura para poder aproximar aquelas características com as de uma pessoa real.

Fonte: BERNARDO, Nuno. The producers guide to transmedia: how to develop, 

fund, produce and distribute compelling stories across multiple platforms. Lisboa: 

beActive, 2011

TAREFA:

Encontrar o tema do projeto e desenvolver o Storyworld (Mundo da História) do 

projeto, incluindo seus personagens

Tempo mínimo para elaboração da atividade: 1 hora iniciando o projeto do zero, 

Personagens transmidiáticos

O público quer se identificar com os personagens (virtudes, neuroses, defeitos). 

Ele irá, com essas características, criar um elo, uma ligação, um encantamento com o 

personagem, simpatizando com as histórias. Existem histórias que buscam mais o lado 

(narrativa) realista, inserindo nos personagens conflitos e códigos de moral. Como o 

personagem Cavaleiro da Lua (HQ da Marvel), mercenário, milionário, motorista de táxi 

e super-herói. Mark Spector (Cavaleiro da Lua) tinha grandes possibilidades de cativar o 

público, mas ao mesmo tempo correndo um grande risco de desengajar pelo excesso de 

atividades. 

Existe muito material sobre criação e composição de personagens na internet e em livros de 

roteiro para cinema, TV e Teatro, além do conhecimento sobre composição de personagens 

para atuação, o trabalho e o preparo do ator para viver uma personagem são elementos que 

merecem ser estudados por todos aqueles que querem trabalhar com projetos transmídia. 

No caso do trabalho com o ator está a necessidade, a demanda que este profissional tem de 

informações sobre a personagem, elementos que não estão ali descritos no roteiro mas que 

são importantes para definir um “molde” daquela personagem para fazer a transposição 

do planejado (escrito, imaterial) para o real (pessoa física, animação, etc.). Se o autor se 

antever a essas demandas, estará documentando o que pode servir de base para evoluir esta 

personagem, aumentando sua lupa sobre aquelas questões que a aflingem por exemplo, 

visualizando numa escala maior de tempo e de manifestações (narrativas em determinada 

mídia específica) como aquela personagem trafega com suas características e personalidade 

em mutação sobre o eixo do tempo, gerando novas narrativas a todo momento.

O engajamento está ligado primariamente ao personagem, ou na “torcida” contra o 

antagonista. A partir do momento que você dá voz aos personagens, a ligação acontece. Não 

existe personagem ruim, mas personagens mal trabalhados. Deve-se buscar o potencial da 

ligação psicoafetiva dos personagens com o público na vida real, adicionando camadas e 

camadas nesta personagem, dando densidade e profundidade psicológica. 
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A seguir são apresentados os campos da planilha do “Menu Chinês” que devem ser 

preenchidos durante a aplicação desta tarefa, de acordo com a necessidade de cada projeto:

ou seja, assumindo que não há qualquer briefing sobre o projeto. Apenas que se deseja 

desenvolver qualquer projeto transmídia, e ao final seja escolhida uma história envolvente no 

tema escolhido.

Tempo máximo para elaboraçãoo da tarefa:  Esta  tarefa pode durar até 16 horas para a 

construção  da narrativa base do projeto, ou definir o argumento principal, com o máximo 

possível de conflitos na história e com seus personagens.

Conteúdos necessários para realizar a tarefa: Elaborar o “Menu Chinês” (DILTS, Robert. 1994), 

preenchendo os 4 itens necessário: Meta geral, Critérios mínimos, Constantes/Variáveis e os 

Resultados desejados.

Documentos que devem ser gerados ao final da tarefa: Sinopse transmídia e o argumento 

principal do projeto, baseado na melhor idéia gerada pelo “Menu Chinês” e validada pelos 

processos do sonhador, crítico e realista, conforme técnica de brainstorming inspirada no 

trabalho de Walt Disney, descrito no livro Estratégias da Genialidade de Robert Dilts .

Fonte: DILTS, Robert B. Estrategia Da Genialidade, a - V.1. São Paulo: Grupo Editorial

Summus. 1994
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AUDIÊNCIA
ETAPA 2
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 Subcultura (idade, religião, raça, níveis de renda, nacionalidade, sexo, tipo de   

 família, ocupação, região geográfica e comunidade);

 Classe social (escolaridade, ocupação, área em que reside, tipo de residência e fonte  

 de riqueza A, B, C, D e E);

 Grupos de referência (indivíduo, família, amigos, subculturas específicas

 e outras culturas);

 Família (todos os estágios da vida dos membros de uma família, desde a infância  

 até a aposentadoria);

 Papéis desempenhados pelo homem ou pela mulher.

Fonte: SILVA, Ana Maria Augusta da. Sociologia. Administração I. São Paulo. Pearson Prentice 

Hall, 2009. 

Fonte: TAMANAHA, Paulo. Planejamento de mídia - Teoria e experiência. 2. ed. Prentice 

Hall, 2011.

TAREFA:

Identificar todas as audiências possíveis que estejam relacionadas ou alinhadas com

a narrativa transmídia gerada na tarefa anterior. 

Tempo mínimo para elaboração da atividade: 30 minutos (com base na área

de conhecimento da sociologia, apontar o máximo possível as características da audiência

do projeto.

Tempo máximo para elaboraçãoo da tarefa: 2 horas (Através da contratação de pesquisas 

ou do acesso a pesquisas disponíveis publicamente, seja em meio digital ou não, serão 

identificadas todas as características do público alvo com maior detalhe).

Conteúdos necessários para realizar a tarefa: Relação de caracteresitcas de grupos

de pessoas.

Documentos que devem ser gerados ao final da tarefa: Público alvo do projeto (audiência) 

conforme descrito no livro “Sociologia“ da autora Ana Maria Augusta da Silva.

Com um olhar mais publicitário, Tamanaha (2011) ressalta em seu livro Planejamento de 

Mídia: Teoria e Experiência, algumas questões importantes para determinar as características 

do público-alvo majoritário: 

 Quais mídias serão mais vantajosas para o lançamento inicial? 

 Quais mídias poderão trazer retorno financeiro imediato? 

 Quais mídias darão oportunidades para apresentar o projeto a patrocinadores

 e parceiros?

Os segmentos sociais e culturais importantes para se observar em uma audiência são

(SILVA. Ana. 2009):

 Cultura (valores, crenças e superstições, idioma, mitos, costumes, rituais, normas/ 

 leis, objetos e artefatos);
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 JANELAS E SUPORTES
ETAPA 3
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TAREFA:

Escolher as melhores janelas e suportes de mídias que esteja dentro do comportamento no 

consumo de mídia  da audiência identificada na tarefa anterior.

Tempo mínimo para elaboração da atividade: 15 minutos. (A Escolha das mídias é uma tarefa 

relativamente simples, pressupondo um amplo conhecimento das mídias e tecnologias 

disponíveis na área de comunicação).

Tempo máximo para elaboraçãoo da tarefa:  3 horas (Baseado na audiência definida na 

etapa anteior, e desejando um aprofundamento com mais detalhes na escolha das mídias, 

o tempo máximo para concluir esta tarefa não deve ser superior a 3 horas. Durante este 

processo podem ser analisadas pesquisas de consumo de mídia e como cada audiência se 

comporta com o uso dessas mídias, afim de encontrar a melhor relação custo-benefício do 

projeto e atingir o maior número possível de pessoas, sejam mídias de nicho ou de massa, 

bem como digital ou tradicional).

Conteúdos necessários para realizar a tarefa: Lista das 100 mídias mais relevantes nos dias 

atuais em qualquer projeto de comunicação.

Documentos que devem ser gerados ao final da tarefa: Planilha das mídias escolhidas.

 Quais os custos envolvidos em produções transmídia? 

 

Nos itens abaixo é apresentado uma ideia de investimentos que pode-se reservar ou aplicar 

nos orçamentos das produções audiovisuais considerando as mídias como um complemento 

da obra principal. O percentual apresentado é uma aproximação apenas sugestiva a fim 

de colaborar com o produtor no momento de estimar custos. Porém como o universo de 

projetos é muito amplo, cada caso deve ser estudado respeitando as restrições e estratégias 

orçamentárias:

 FILME (de 5 a 10% do orçamento total)

 SÉRIE TV (de 20 a 30% do orçamento total)

 WEBSÉRIE (de 30 a 50% do orçamento total)

 PROGRAMAS DIÁRIOS  (de 10 a 20% do orçamento total)

Fonte: ARNAUT, Rodrigo. “Custos de Produção Transmídia, conceitos e técnica de 

desenvolvimento de projetos transmídia no RCM (RioContentMarket 2014)”. Disponível em:  

<http://pt.slideshare.net/EraTransmidia/custos-de-produo-transmdia-conceitos-e-tcnica-

de-desenvolvimento-de-projetos-transmdia-no-rcm-riocontentmarket-2014> Acesso em 

02/02/2015>
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ESTRATÉGIA 
ETAPA 4
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TAREFA:

Atingir a audiência ao longo da duração do projeto, construindo relações estratégicas entre 

as mídias e a audiência, ambas defi nidas nas etapas anteiores.

Tempo mínimo para elaboração da atividade: 2 horas (Será necessário defi nir o início

e encerramento de cada ação nas plataformas de mídias, incluindo as chamadas entre

as mídias, conhecido também como CTAs (Call To Actions).

Tempo máximo para elaboraçãoo da tarefa:  8 horas (Esta etapa do desenvolvimento

do MAMP, é a principal parte de todo o projeto, pois aqui será defi nido todos os requisítios 

para a elaboraçãoo do orçamento do projeto, bem como previsões de resultados).

Conteúdos necessários para realizar a tarefa: Ter todas as mídias escolhidas para o projeto

e saber em que momento cada mídia será apresentada a audiência.

Documentos que devem ser gerados ao fi nal da tarefa: Timeline com todas as mídias, 

conteúdos macros que serão apresentados em cada mídia e datas de início e fi nalização

da mídia no projeto . Figura 3 – Timeline. Arte: Solange Uhieda
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EMPREENDER
ETAPA 5
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Parceiros

A criação de um ecossistema de negócios multiplataformas possibilitará entregas mais 

rápidas das  mídias que demandarem maior desenvolvimento, pois é um modelo baseado em 

unidades de produção independentes.

A garantia da propriedade intelectual já estará registrada e garantida em favor do autor(es) 

conforme discutido nos capítulos anteriores. Portanto, não se trata de proteção da autoria 

nas diversas mídias e sim de tornar o projeto possível como fenômeno de cultura, e para isso, 

favorecer que parceiros construam com o autor novas narrativas, sendo fundamental para 

sobrevida e surgimento de outras fontes de receitas do projeto.

Assim acontece nos eventos de hackatons e também na produção multiplatafoma amparada 

no audiovisual: Desenvolvedores, designers, profi ssionais de social media, estatísticos, 

jornalistas, publicitários, blogueiros e o público serão os seus parceiros e co-criadores.

O importante na etapa de construção de parcerias do projeto transmídia, é identifi car todos 

os envolvidos com o projeto, para ser possível visualizar o tamanho da cooperação que 

o projeto necessitará. Os parcerios podem ser  empresas diretamente relacionadas com o 

projeto ou até mesmo provedores de serviços indiretamente envolvidos. Por exemplo, o 

Figura 4 – IP (Intelectual Property) com exemplos de janelas e suportes de mídias de toda a 

propriedade intelectual. Arte: Solange Uhieda

Figura 5 – Exemplo de Mapa Mental dos Parceiros do projeto transmídia Yellow Hashtag 

(SETexperimental/EraTransmidia). Fonte: Solange Uhieda

parceiro de um projeto pode ser desde o Facebook ou o Google (YouTube), até mesmo uma 

equipe de cinegrafi stas de campo, ou um moderador de redes sociais, independente se eles 

são contratados para o projeto ou se estão fazendo um trabalho voluntário, como no caso 

do crowdsourcing, onde um coletivo de pessoas colabora com o projeto. Outro exemplo de 

parcerios, são as fontes de fi nanciamento ou captação de recursos, que podem ser desde o 

BNDES, ANCINE até banco ou sistema de colaboração fi nanceira em rede, conhecido também 

como crowdfunding.

Em Crowdsourcing, há a combinação dos esforços de voluntários ou trabalhadores de tempo parcial 
em um ambiente onde cada colaborador, de sua própria iniciativa (voluntariamente), adiciona uma 
pequena parte ao projeto, para gerar um resultado maior, a missão do produtor transmídia será identi-
fi car pessoas motivadas e interessadas com o tema do StoryWorld, e que tenha conhecimento técnico 
para popular o projeto em algum dos targets (alvos) de audiência.

Mesmo Jenkins, no livro “Cultura da Convergência”, apresenta alguns pensamentos de Levy Strauss, a 
respeito da inteligência coletiva, que refl etem com proximidade o momento atual do crowdsourcing, 
bem como sua utilização na área de publicidade e produção audiovisual, onde os indivíduos “reú-
nem-se ou processam informações. Ao fazê-lo, formam uma comunidade de conhecimento” (JENKINS, 
2008, p. 58):

PRINCIPAIS COLABORADORES
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Autor / Roteiristas Transmídia

Pessoas e funções-chave de qualquer projeto audiovisual e consequentemente, de um projeto 

transmídia também. Junto com o produtor transmídia é um “show runner” / roteirista-chefe 

com funções executivas, eles são responsáveis pelo dia-a-dia de um projeto e sua realização 

(produção, operação e monitoramento da história e engajamento dos fãs). Tem extremo 

conhecimento da propriedade intelectual e ditam os rumos da história na sua gênese, tanto 

na mídia principal, quanto no ecossistema das demais plataformas de mídias em parceria 

com o produtor transmídia.

Criativos Transmídia

Criativos são aquelas pessoas que atuam em par com Diretores de Arte em Agências de 

Publicidade online e offline. São funções responsáveis em criar as campanhas publicitárias 

para clientes, seus conceitos e seus rumos no período de vigência da campanha. Em um 

projeto transmídia, são parceiros que somam na hora de criar peças publicitárias e de 

comunicação do produto principal e de seus sub-produto. Devem sentar na mesma mesa 

que os produtores transmídia e equipe, moderar brainstormings da franquia transmídia, 

de maneira mais horizontal (hierárquicamente) possível para desenvolver um trabalho de 

criação baseado na cooperação, colaboração e troca.

Design Thinker Transmídia

O Design Thinker é o profissional que concebe e alia técnica, criação e arte em um projeto 

(avalia e combina técnicas, métodos, materiais, tecnologias, processos produtivos, custos, 

normas técnicas e legais), para atender a todos os requerimentos do projeto de forma 

compatível com o investimento e necessidades do cliente. Muitas vezes esse papel será 

desenvolvido pelo próprio produtor transmídia, dependendo do tamanho do projeto.

Em um processo de design thinking, ele pode atuar em uma ou várias etapas, desde o 

planejamento, criação e desenvolvimento dos produtos e serviços até a gestão integrada do 

projeto e o acompanhamento da produção, a visão dele é sempre focada na “embalagem“ 

dos produtos da franquia transmidiática.

Requisitos do profissional

O designer, além de estar sintonizado às mudanças e novidades do mundo globalizado, deve 

atender a alguns requisitos como:

 Criatividade para propor soluções inovadoras.

 Formação e capacitação técnica para desenvolver projetos.

 Capacidade para analisar, avaliar e solucionar problemas.

 Habilidade para atuar em equipes e com profissionais de outras áreas.

 Responsabilidade e ética para atuar segundo os valores da sociedade

 Design de Comunicação Transmídia

O design de comunicação é um amplo processo criativo que atua na construção de 

mensagens. Itens como design gráfico, logomarca, identidade visual (online e offline) e 

corporativa, material promocional, design digital (telas de software, telas de aplicativos, 

navegação / UX – User Experience), design de informação editorial, de superfície, de produtos 

(brinquedos, etc) de estamparia fazem parte desta área.

Desenvolvedores de software Transmídia

Parceiros essenciais no mundo digital e transmidiático. Dominam linguagens, ferramentas e 

conceito computacionais. Devem ser membros de equipes transmídia tão importantes quanto 

roteiristas e criativos. São profissionais que agregam com sua visão sistêmica o mundo digital 

porém são também criativos ao ponto de pensar soluções para viabilizar idéias inovadoras 

através de programação. São chamados também de tecnólogos criativos ou codificadores 

criativos.

Game designers Transmídia

Profissionais especializados em narrativas não-lineares interativas. O game designer vai além 

de desenvolver jogos em um projeto transmídia. Tem conhecimento sobre engajamento pela 
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diversão e desafio, conhecem mecânicas de interação homem-máquina, além de altamente 

criativos para criar soluções que necessitam de gamificação e “fun” (conceito de divertimento 

através da realização de uma atividade interativa)

Modelos de Negócios

Abaixo um exemplo do modelo canvas para geração de modelos de Negócios extraído de 

http://viversemchefe.com/business-model-canvas-em-portugues/. Acesso em 02/02/2015.

Outra boa referência para preenchimento deste tipo de documento, é apresentada em 

detalhes no Blog do Nei, com o artigo “A Importância da Modelagem de Negócios” e está 

disponível em: https://neigrando.wordpress.com/2011/05/05/a-importancia-da-modelagem-

de-negocios / (GRANDO, 2011)

Anexo I – Modelo canvas de geração de modelos de Negócios.

TAREFA:

Baseado em todas as necessidades definidas no timeline do projeto, será identificado agora 

todos os parceiros possíveis, desde instituições governamentais, como leis de incentivo, até 

novos modelos de negócios como o crowdfunding, bem como todos os parceiros técnicos 

necessários ao desenvolvimento das mídias e os criativos do universo ficcional por exemplo. 

Ou seja, aqui precisam ser apotandos todos os parceiros necessários atualmente e no futuro.

Tempo mínimo para elaboração da atividade: 30 minutos. (Como já foram definidas na etapa 

anterior toda a estratégia do projeto, aqui será apenas listar possíveis nomes de pessoas, ou 

instituições públicas  ou privadas capazes de implementar ou apoiar o projeto)

Tempo máximo para elaboraçãoo da tarefa:  1 hora. (Não deve ser superior a 1 hora,e assim 

concluir o documento principal do MAMP, a Bíblia Transmídia, e iniciar as sessões de pitching 

ou apresentação com os potenciais parceiros)

Conteúdos necessários para realizar a tarefa: Ter desenvolvido o timeline e conhecer 

as possíveis formas de desenvolvimento tecnológico das mídias, modelos de negócios 

tradicionais e atuais, e metodologias de gestão de projetos como o PMBOK do PMI (Project 

Management Institute).

Documentos que devem ser gerados ao final da tarefa: Um documento em formato texto, que 

será a Bíblia Transmídia e também os Slides para apresentaçãoo do Pitching.
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A Metodologia MAMP (Multi Audiência Multi Plataforma) é composta por 5 etapas, conforme 

descrito em toda a cartilha, descritas de forma resumida abaixo:

 1. Universo Ficcional Transmídia (Storyworld)

 2. Audiência

 3. Janelas e Suportes

 4. Estratégia

 5. Empreendedorismo

Após o projeto ser desenvolvido o produtor transmídia pode verificar se produto passa pelos 

8 conceitos do grupo EraTransmidia, como uma forma de validação (checklist) do processo 

gerado até aqui. Estes conceitos foram publciados no artigo “Era Transmidia“ da revista 

GEMInIS de 2011 (http://www.eratransmidia.com/index.php/artigo-era-transmidia/): 

Os pontos principais que devem ser observados por um produtor transmídia são:

 Estar conectado com o roterista/jornalista

 Elaborar a “Bíblia Transmídia“

 Conhecer as plataformas de mídias

 Integrar as equipes: criação, tecnologia ao comercial

 Conhecer as ferramentas transmídias, publicidades

 Abrir canais de comunicação com fãs, engajamento

 Definir estruturas e políticas de moderação

 Estudar os cases, apreender com os erros/acertos

 Aventura, Experimentos, Negócio e Inovação

Como último recado fica a dica para o produtor transmídia estar sempre atualizado e com 

ferramentas adequadas ao desenvolvimento de projetos transmídia, sugere-se a participação 

em grupos de discussãoo, coletivos de profissionais e pesquisadores da área de transmídia 

que estão presentes em muitos países, no Brasil, e em várias capitais no Brasil.

Sucesso nos projetos!

Maiores informaçãoes:  www.eratransmidia.com

Tabela 1 – Check list dos conceitos de transmídia para ser conferido no projeto. (ARNAUT, 

Rodrigo et al. 2011) 
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