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Produtor de “Heroes”, série apresentada no Brasil pelo Universal Channel, também exibida em 
celulares e na internet, Mark Warshaw é um dos destaques da televisão interativa. Criador 
do conceito “Transmedia Storytelling”, é sócio da The Alchemists com o brasileiro Maurício 
Mota, que acaba de fechar acordo com a AgênciaClick. Na semana passada esteve no Brasil 
para a palestra “Transmídia e cultura da convergência”, no Grupo de Mídia de Brasília. 
 
Como é a discussão sobre transmídias, conceito que deve dominar a pauta das 
agências de publicidade, veículos de comunicação e anunciantes nos próximos anos? 
 
O projeto “Transmedia storytelling” nasceu exatamente no meio da discussão que acontece há 
aproximadamente dez anos: qual mídia superará todas as outras? A internet será a mídia mais 
importante? A proposta de transmídia surge então para mostrar que o que vale é fazermos 
histórias e conteúdos que façam utilização mais eficaz de cada meio. Ponto. Então, nós na The 
Alchemists, estamos tendo uma resposta incrível do mercado por oferecer essa abordagem. 
 
Quais são os desafios que devem ser priorizados pelos agentes da comunicação 
mercadológica nessa nova era na qual os hardwares cabem na palma da mão dos 
consumidores? 
 
Aprender a contar histórias que mobilizem seus públicos. E isso dará muito trabalho para os 
próximos anos porque profissionais de marketing ainda focam suas ações no destino, nos 
meios, e não no caminho, na história. E os consumidores querem as histórias. As novelas 
produzidas no Brasil provam isso de forma cabal, pois são histórias que mobilizam o público 
durante um bom período. 
 
Pode descrever o conceito “Transmedia storytelling” que muitos afirmam ser sua 
paixão? 
 
Transmedia storytelling é a arte de construir histórias plenas usando o melhor de cada mídia, 
permitindo que fãs e espectadores tenham um universo maior para aprofundar suas 
respectivas experiências. Não é só minha paixão, mas o que pretendo fazer pelo resto da vida 
na nossa empresa.  



 
O que os profissionais de mídia têm que aprender e se conscientizar nesse momento 
de mutação? 
 
Profissionais de mídia e veículos serão muito importantes nesse momento. Por que eles têm 
uma vivência das mídias que pode ajudar muito nessa guinada. E mais do que os outros 
profissionais envolvidos no processo por que eles podem liderar grandes inovações. Então acho 
que eles só precisam aprender sobre o poder que já têm para inovar e mudar. 
 
Quais os diferenciais desses seriados que estão sendo produzidos para serem 
transmitidos em telefones celulares e na internet? 
 
Eles são completamente diferentes. Isso significa que a história precisa ser pensada de 
verdade para esses meios. Não dá para copiar e colar como fazemos normalmente com textos 
na internet. Então nós pensamos no tempo e na experiência do fã e entregamos conteúdos 
que só funcionam no celular e outros que só funcionam na internet. 
 
No Brasil já estão cadastrados mais de 150 milhões de telefones celulares e cresce a 
demanda pela internet cujo volume já ultrapassou os 65 milhões de usuários. Como 
os conteúdos devem ser estruturados nessas plataformas? 
 
Em primeiro lugar, a história tem que ser incrível. Essa é a receita básica. Como disse antes, 
precisamos focar primeiro na qualidade do conteúdo e depois nos meios. Estamos viciados nos 
meios e esquecemos muitas vezes das histórias. 
 
Formatos preestabelecidos são bem-vindos nessa nova era digital? 
 
Não, eles limitam as possibilidades criativas.  
 
De que forma empresas como a Volkswagen, Ford, Toyota, Cisco, Johnson & Johnson 
e Nissan se aproveitam do conceito de transmídia? Como sua empresa participa 
dessas ações? 
 
Nós estamos ensinando para nossos clientes que hoje eles podem ser criadores de narrativas 
transmídia usando os investimentos em mídias que eles já fazem. 
 
Quais empresas do Brasil estão trabalhando com a The Alchemists? 
 
Eu e minha equipe conduzimos uma empresa focada em ajudar marcas e instituições a contar 
histórias. Fundei a empresa com Mauricio Mota e Rafael Lazarini e temos escritórios no Rio de 
Janeiro e em Los Angeles. E o Brasil é foco e não somente um mercado. O País é o melhor 
lugar para uma empresa com esse perfil. Estamos num projeto incrível com o governo do Rio 
de Janeiro na área de educação que mostra o quanto os brasileiros são incríveis. Se chama 
Almanaque da Rede. Nós acabamos de fechar um contrato com a AgênciaClick em que 
ajudaremos seus times de profissionais a desenhar e implementar grandes projetos transmídia 
para os clientes da sua carteira de negócios. Para nós foi uma associação incrível, pois a 
mentalidade estratégica e criativa deles é incrivelmente assustadora e eles têm clientes como 
a Fiat – que abraçaram o conceito de transmídia muito rapidamente. 
 
Como o senhor observa o fenômeno das mídias sociais como o Google, Facebook e o 
Twitter, por exemplo, que ganham cada vez mais adeptos, novas ofertas e formatos? 
 
A chamada social media é somente um fenômeno potencializado do que o ser humano faz há 
mais de cinco mil anos: contar histórias, se relacionar. Ponto. Tecnologia é somente uma 
ferramenta e não a solução completa. 
 
Em sua opinião, quais são as mídias sociais mais eficientes no ambiente de 
marketing? 
 



As que as pessoas estejam à vontade para contar e espalhar suas histórias. Não dá para 
selecionar uma ou outra. 
 
O que é preponderante nesse momento midiático onde a audiência pode também 
produzir conteúdo? Os conteúdos gerados pelas audiências, especialmente no 
YouTube, têm qualidade? 
 
A maior parte do que a audiência faz hoje é de qualidade muito duvidosa. As marcas têm uma 
grande oportunidade de serem facilitadoras para esse conteúdo melhorar. 
 
Qual o foco da sua palestra realizada na última sexta-feira em Brasília? 
 
O Grupo de Mídia local me convidou e aceitei o desafio de detalhar o conceito de transmídia e 
a cultura de convergência. 
  
Fonte: Propmark, São Paulo, 31 ago. 2009, p. 21.  


