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Meu melhor amigo de adolescência se tor-
nou um mestre budista e eu me tornei 

publicitário. Enquanto ele passa os seus dias 
pregando o desapego do mundo material, 
eu passo os meus convencendo as pessoas a 
comprar coisas. 

Matthew mora em Nova York, onde ensina a 
sua tradição religiosa. Eu comando uma agên-
cia em São Paulo onde tento vender produtos e 
serviços para consumidores diversos. Mesmo 
depois de muitas curvas na vida, continuamos 
tendo muito em comum.

Primeiro porque, curiosamente, trabalhamos 
com a mesma matéria-prima: o desejo. Ele ten-
tando libertar as pessoas dos seus e eu atiçando 
o desejo das pessoas por um determinado tre-
co ou certa coisa.

Os budistas tibetanos da Tradição Kadampa, 
que ele ensina, acreditam que os desejos, fruto 
da nossa mente confusa, nos impedem de exis-
tir na felicidade plena, exercendo a compaixão e 
o amor de que apenas nós somos capazes. Mas 
para convencer as pessoas disso, sabe o que eles 
acabam fazendo: publicidade. 

No caso deles, a propaganda é feita na forma 
de aulas de meditação, palestras e grupos de es-
tudo que servem para mostrar aos consumido-

Em 2007 tive contato com o termo “trans-
media storytelling” em sua origem. Duran-

te mais de uma semana no MIT, acessei tanto 
o lado acadêmico, teórico e analítico, quanto 
o lado comercial, capitalista e hollywoodia-
no. Saí de lá transformado por duas pessoas: 
Henry Jenkins e Mark Warshaw. O primeiro, 
o papa da convergência, um superfã de cul-
tura pop e o primeiro acadêmico a fazer uma 
ponte saudável entre quem pensa e quem faz 
cultura. O segundo, o pioneiro do transmedia 
storytelling na TV aberta: por oito anos revolu-
cionou o Super-Homem em Smallville e levou 
Heroes a fazer, na primeira temporada, tanto 
barulho quanto Lost. Viramos sócios naque-
le ano. Bom, né? Mais ou menos. O buraco é 
bem mais embaixo. 

 Aqui começa esse Transmea Culpa. A partir 
do momento em que trouxe o termo transmí-
dia para o Brasil, tive a ajuda do Grupo Meio 
& Mensagem que entendeu que essa nova ma-
neira de contar histórias traria inovação para o 
mercado: contadores de histórias, anuncian-

res de budismo que podem escolher entre várias 
tradições, que o Budismo Kadampa é o caminho 
certo para suas vidas. 

As religiões, de fato, são expressões narra-
tivas que nos ajudam a tentar entender e su-
portar as agruras da vida. Fazem isso contan-
do histórias e apresentando exemplos das ati-
tudes e comportamentos que, acreditam, nos 
conduzirão a uma vida melhor. Toda religião 
compete no mercado consumidor de fé pela 
sua mente e pelo seu bolso. 

Pois bem, o nosso trabalho como publicitá-
rios, quando benfeito, é muito parecido. Cria-
mos uma narrativa cultural para as marcas de 
forma que seus produtos, em vez de simples ob-
jetos, representem aos nossos olhos um conjun-
to de valores e atitudes com os quais podemos 
nos relacionar de forma a dar um sentido posi-
tivo para nossas vidas.

No mercado globalizado em que vivemos as 
empresas competem principalmente em duas 
modalidades: por valor ou por preço. Nenhuma 
patricinha sabe distinguir tecnicamente o que 
leva uma bolsa de R$ 30 mil da Prada a ser R$ 
7 mil menos valiosa do que uma bolsa de R$ 37 
mil da Chanel. Chanel e Prada estão na dispu-
ta de valor. Seus consumidores não conseguem 

tes, veículos, agências. Todos passaram a usar 
o termo. Viral se transformou em transmedia, 
joguinho virou transmedia, app virou transme-
dia, fazer blog de mentira de personagem virou 
transmedia. Pronto, todos viraram donos da pa-
lavra. E estávamos todos errados. 

Na empolgação com o termo em inglês e com 
os cases americanos, todos ficaram tão des-
lumbrados que esqueceram que transmedia 
storytelling quer dizer narrativa transmídia. Nós 
simplesmente focamos nas mídias. Esquecemos 
a importância das histórias e do conteúdo. Ou 
pelo menos colocamos em segundo lugar. 

Passamos a ter de repetir para clientes e par-
ceiros: “primeiro a história, depois as platafor-
mas”; “primeiro o enredo, depois o iPhone”; “pri-
meiro uma boa trama e personagens, depois a 
página do personagem no Facebook.” Aí, além 
de dar audiência e mídias de graça para Twitter 
e Facebook, esse frenesi fez com que um emba-
te desnecessário ocorresse.

 De um lado produtores, distribuidores, dire-
tores e criadores de conteúdo das mídias conso-

entender a composição de preços de seus pro-
dutos exclusivos. Pagam para fazer parte daque-
le conjunto de valores que admiram. O mesmo 
vale para Rolex ou IWC. Adidas ou Nike. Se vo-
cê soubesse o quão pouco do preço do seu tê-
nis de corrida é gasto para fazer o seu tênis de 
corrida, desistia de correr. Essas empresas são 
poucas e muito boas.

Já as cadeias de fast-fashion concorrem por 
preço e o seu modelo de negócios não permi-
te outra atuação. Uma blusinha que está na 
moda está na moda na C&A, na Renner ou na 
Riachuelo. Todas vão estar na moda e nenhu-
ma é diferente o suficiente da outra para po-
der ser mais cara. 

Hoje, os países desenvolvidos consomem 
tanto que se todo mundo no mundo tivesse o 
padrão de vida europeu precisaríamos de seis 
planetas Terra para dar conta da produção e 
do lixo, ou seja, a conta não fecha. Isso sinali-
za que no futuro, obrigatoriamente, consumi-
remos menos e com muito mais critério. Con-
correr por preço ficará cada vez mais difícil. Os 
vencedores terão de aprender a concorrer por 
valor. E para isso vão precisar de agências ca-
pazes de criar narrativas valiosas e envolven-
tes, que se tornem práticas reais e que ajudem 
empresas a criar um sentido cultural para seus 
negócios e experiências valiosas para a vida dos 
seus consumidores. Num mundo onde não é 
possível consumir mais, teremos de aprender 
a consumir bem.

Uma religião tenta organizar seu comporta-
mento para que você leve uma vida mais feliz, 
seja salvando-o de seus desejos ou levando-
-o ao paraíso. Nosso trabalho como publici-
tários é fazer o mesmo pelas empresas. Tan-
to o monge quanto o publicitário têm a mes-
ma missão: inventar um sentido belo, posi-
tivo e produtivo para nossa breve passagem 
por este mundo.

lidadas e com estrada. De outro, a geração que 
se considera de vanguarda, grande entende-
dora das tais novas mídias porque passa mais 
tempo nas mídias sociais e tem um iPhone. E 
quem sai perdendo é a história. Pois os conso-
lidados trazem para mesa um repertório e uma 
experiência que só se ganha com tempo. E os jo-
vens, um frescor e uma vontade de transgredir 
de quem não tem nada a perder. Se misturadas, 
essas características são uma alquimia imbatí-
vel para o conteúdo. Essa disputa de quem es-
tá certo ou errado só faz com que todo mundo 
fale demais e faça de menos. Atrapalha o pro-
cesso de inovação que tanto precisamos para 
as próximas décadas — pois cresceremos mui-
to, seremos palco de eventos mundiais, preci-
saremos de conteúdo para educação e entre-
tenimento como nunca.

Coloco no papel algumas palavras que se-
riam definições essenciais da narrativa trans-
mídia nesses três anos acertando e errando pa-
ra histórias no Brasil e nos EUA: 
1 - A melhor história possível;
2 - Equilíbrio entre plataformas; 
3 - Qualidade de produção;
4 - Mídias de massa e de curta duração para 
gerar rápido conhecimento sobre a história; 
5 - Mídias de nicho com mais tempo para apro-
fundar a história. TV ou internet, rádio ou livro, 
não importa: a história precisa ter uma plata-
forma central;
6 - O fã é essencial para o sucesso. Mas não o 
clique-fã do Facebook. O fã que dialoga com 
você na vida real e na virtual. Acompanhá-lo 
requer novas métricas; 
7 - Integração de plataformas requer integra-
ção de métricas. Quanto mais métricas melhor.
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 34, n. 1513, p. 8, 11 jun. 2012.




