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O poder da boa  
e velha história
Ser um nerd e fã da saga Star Wars foi essencial para que ele deixasse o cargo de diretor de 
estratégia na agência norte-americana Big Spaceship, onde atendia clientes como GE, 
HBO e Sony Pictures, para assumir a área digital da Lucas Film. Ivan Askwith é especialista 
em transmedia storytelling, engajamento e user experience. Ele esteve no Brasil para 
participar do RioContentMarket e conversou com a reportagem sobre o poder das ações de 
transmídia e o interessante movimento de empresas focadas em marcas que passam a ser 
produtoras de conteúdo, na era do branded content. Askwith também chamou a atenção 
para o poder dos fãs em meio a um mundo cercado por mídias sociais. E, como não poderia 
deixar de ser, abordou o poder da saga Star Wars, que com mais de 30 anos continua 
alavancando admiradores ao redor do mundo com sua excelente história.

Por TErESA LEVIN tlevin@grupomm.com.br 

Meio & Mensagem — Você diz que o con-
teúdo transmedia não promove apenas um 
produto, mas pode ele mesmo se transfor-
mar em um. Por quê?
Ivan Askwith — A Coca-Cola é um bom 
exemplo. Por longo tempo a marca teve 
a campanha Fábrica da Felicidade (The 
Hapiness Factory), com a qual inovaram, 
criaram personagens e um mundo com-
pleto. Visualizaram muitas coisas e fize-
ram um universo em cima disso. De um 
lado realmente parece publicidade e de 
certa forma vende, sim, a Coca-Cola. Mas 
esta iniciativa também é sobre persona-
gens. Uma vez que você tem uma narra-
tiva, pode contar uma história, os perso-
nagens atuam e o consumidor pode in-
teragir com eles. É possível ter filmes e o 
que quisermos em cima disso. A partir de 
certo ponto, qualquer companhia que te-
nha uma iniciativa como essa tem a chan-
ce de se tornar um criador de conteúdo e 
não apenas uma empresa que comercia-
liza produtos. A Coca-Cola em certo mo-
mento entendeu que esses personagens 
poderiam se tornar videogames, histórias 
em quadrinhos. Sob esta ótica é curioso 
porque é uma ação que começa com pu-
blicidade e se transforma em um produto 
independente, que pode ser comerciali-
zado, gerar mais dinheiro, o que não era 
o objetivo inicial. 

M&M — E como as marcas podem usufruir 
do transmedia storytelling?
Askwith — Esta é uma boa e complicada 
pergunta. Algumas marcas fazem um me-
lhor uso do transmedia storytelling que 
outras, mas acho que a maioria delas po-
de aprender muito analisando como ele 
funciona. O transmedia storytelling de 
sucesso envolve pensar no que é interes-
sante na história, oferecendo ao público 
um significado único e formas de enga-
jar com diferentes situações e lugares. O 
contrário do antigo modelo, no qual tí-
nhamos o comercial na TV e faríamos 

anúncios para mídia impressa bastante 
similares, com o mesmo personagem e o 
mesmo slogan, e no radio com o mesmo 
diálogo. As pessoas saberiam que aqui-
lo era publicidade. Agora as marcas estão 
se tornando muito mais complexas e de 
certa forma mais elegantes e interessan-
tes, já que perceberam que podem fazer 
algo diferente nestas mídias, tirando van-
tagem do que é único no rádio, na TV e na 
mídia impressa, ao criar peças diferentes 
com as quais o consumidor pode interagir 
e viver uma experiência com esta marca. 
É possível dizer muito mais de uma mar-
ca, de uma história, utilizando todas es-
sas ferramentas diferentes. É bem diferen-
te de você dizer a mesma coisa muitas e 
muitas vezes, em diferentes plataformas.

M&M — Todas as marcas podem usar o 
transmedia storytelling? Ou existem aque-
las que não têm como usufruir disso?
Askwith — A verdade é que não sei ao 
certo. As ideias básicas de como as mí-
dias funcionam deveriam poder ser apro-
veitadas por qualquer marca, mas sei que 
não é o mesmo para nenhuma delas. Não 
significa sempre que é só fazer um per-
sonagem profissional, uma história e fa-
zer o produto ser parte disto. Para algu-
mas marcas isso realmente funciona mui-
to bem, como as do segmento de carros, 
que se encaixam muito bem em filmes 
de ação, enquanto sabão em pó não se 
encaixa bem nesses filmes. Isto é sobre 
descobrir em que ponto a sua marca po-
de se encaixar bem na vida das pessoas, 
e onde pode efetivamente ser parte de 
uma história pela qual as pessoas se in-
teressem, porque ninguém quer assistir 
a uma história que é apenas sobre lavar 
roupas, por exemplo. 

M&M — Estamos ouvindo muito falar so-
bre este tema recentemente. Por que o 
transmedia storytelling está tão popular 
no mercado da comunicação atualmente?

Askwith — Entre as razões está o fato de 
que estávamos acostumados a ser espec-
tadores de TV, conectados a uma empresa 
de mídia impressa, a uma de internet, a 
um estúdio de filmes, mas mais e mais as 
mesmas pessoas são donas de tudo isso. 
E se tenho os direitos sobre algo popular, 
um personagem muito conhecido ou al-
go de que as pessoas gostem, posso fazer 
livros, histórias em quadrinhos, progra-
mas na TV e filmes. Usar esses recursos 
faz muito sentido de um ponto de vista de 
planejamento de negócios. Como é popu-
lar, posso colocá-lo na maior quantidade 
de lugares possível. Só que conectar este 
personagem por meio do transmedia se-
rá mais valioso. Se alguém começa a ver 
meu programa na TV, se real mente gos-
ta, vai comprar o livro. 

M&M — Você poderia citar um case em 
que o transmedia storytelling foi utiliza-
do com maestria?
Askwith — É fácil falar de exemplos mais 
antigos, pois assim sabemos que com o 
tempo se tornaram sucesso, podemos 
dizer que são bons. Em relação a coisas 
que acontecem agora, podemos dizer se 
são interativas, interessantes, criativas, 
mas ainda não sabemos se estão real-
mente ajudando a marca. Um case que 
me vem à cabeça, até porque carros têm 
muito potencial nesta área, com grandes 
experiências, é a série chamada “BMW 
Filmes”. Eles convidaram atores e dire-
tores para gravar uma série de curtas-
-metragens para internet. Os filmes não 
eram sobre os carros, mas sobre as pes-
soas que dirigiam esses automóveis. Mas 
criaram um apelo irresistível aos carros 
como parte desta experiência. E depois 
transformaram esta história em comics 
e tantas outras coisas. Os personagens fi-
caram tão populares que inspiraram vá-
rios filmes, alguns até não tinham mais a 
ver com carro. Acho que ajudou muito a 
BMW porque fizeram com que a marca 

fosse associada a algo sexy, cool e parte 
desta aventura. 

M&M — Você acha que as marcas já per-
ceberam o valor real do branded content? 
Qual a importância desta ferramenta pa-
ra uma marca? 
Askwith — As marcas definitivamente sa-
bem que agora o branded content é im-
portante. Mas branded content e trans-
media não são necessariamente a mes-
ma coisa, você pode fazer conteúdo em 
um canal apenas, sem transmedia. Muitas 
ainda não entendem por que as pessoas 
poderiam querer ver uma história com a 
marca e que tipo de conteúdo interessa-
ria a seu consumidor, mas acho que todos 
estão tentando descobrir. Acredito que 
o branded content possa criar um valor 
real  para os anunciantes e para as mar-
cas. Soa simples e quase estúpido, mas o 
fato é que ele só funciona se for bom. Do 
contrário pode ferir uma marca mais do 
que ajudar. É difícil criar boas histórias, 
mas quando você consegue as pessoas 
realmente admiram isto. 

M&M — Você escreveu uma tese na qual 
discute a “televisão 2.0” e uma nova concei-
tuação da TV como uma mídia engajadora. 
Nós podemos olhar a televisão atual mente 
como uma mídia que engaja o espectador? 
Askwith — A televisão tem um potencial 
maravilhoso para ser parte da transmídia, 
já que é uma “on going experience”. Quan-
do você acompanha um programa na TV, 
assiste todos os dias, no mesmo horário, 
não é como um filme que você tem duas 
horas de um bom divertimento e ai ele 
acaba, se encerra, podem se passar anos 
até que algo novo aconteça. Na TV não, 
você estará ali na frente da tela nesta ho-
ra nesta semana e novamente na sema-
na que vem, por exemplo. Se quiser en-
volver as pessoas com o programa e não 
apenas naquela hora em que o especta-
dor está na frente da TV, tem muito tem-

Ivan askwIth
Diretor sênior de mídia 
digital da Lucas Film onde 
atua com engajamento, 
transmedia, narrativas 
seriais e user experience. 
É membro-fundador e 
conselheiro para o Convergence 
Culture Consortium de MIT 
(Massachusetts Institute 
of Technology), focado no 
desenvolvimento transmedia e 
em narrativas multiplataforma. 
Anteriormente, trabalhou como 
diretor de estratégia da agência 
digital Big Spaceship.
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“No passado o fundamental era criar marcas ou histórias 
que chegavam a um grupo. Agora mudou, especialmente 
em relação aos fãs. Eles podem fazer uma grande  
parte do trabalho para você. Este é o maior valor das 
mídias sociais”

po a preencher, tem muitas coisas que 
podem ser feitas com transmedia, atrain-
do este espectador além da hora em que 
o programa está no ar. A televisão em si 
não é uma mídia que engaje, mas as his-
tórias que contamos por meio dela po-
dem ser, podem atrair realmente as pes-
soas e mantê-las conectadas. 

M&M — As marcas podem engajar as pes-
soas em qualquer plataforma de mídia?
Askwith — Minha experiência na publi-
cidade mostra que se quer engajar o con-
sumidor com uma marca, tem de dar a ele 
mais do que ele pede, criar mais valor do 
que ele deseja. Se você pede que alguém 
lhe dê um minuto de seu tempo, você tem 
de entregar algo mais valioso que este mi-
nuto. Se você quer 30 minutos da pessoa 
para que ela assista a um programa que 
você fez, ele tem que ser realmente bom, 
tem que valer a pena para que ela lhe de 
aquele tempo. Em teoria, uma marca po-
de engajar em qualquer plataforma, mas 
tem de ser respeitosa. A última coisa que 
deve ser feita é interromper alguém que 
está tentando fazer algo como quem diz 
“pare de fazer isso e venha olhar o que 
minha marca está fazendo”. A questão 
é ser esperto e entender o valor que sua 
marca pode acrescentar a cada platafor-
ma de mídia. 

M&M — Além de consumidores, temos ou-
vido falar muito nos fãs. Por que eles são 
tão importantes neste novo cenário da co-

municação e como as marcas podem ter a 
ajuda deles para se tornarem mais fortes, 
relevantes e bem-sucedidas?
Askwith — Fãs sempre foram essenciais 
para esportes e programas de TV, mas com 
as mídias sociais isto realmente mudou.  
Se você tem um fã não é apenas alguém 
que ama seu produto, qualquer que ele 
seja, mas é alguém que sai e fala dele, faz 
com que outras pessoas o amem. Os fãs 
têm muitas ferramentas para se tornarem 
advogados ou evangelistas para marcas 
ou propriedades de entretenimento. Cos-
tumava ser diferente, se alguém gostava 
de seu programa na TV, por exemplo, era 
uma pessoa só, que não podia alterar sua 
audiência nem fazer de você um milioná-
rio. No passado o fundamental era criar 
marcas ou histórias que chegavam a um 
grupo. Agora mudou, especialmente em 
relação aos fãs. Eles podem fazer uma 
grande parte do trabalho para você. As 
bases de fãs são pequenas, mas apaixo-
nadas audiências que podem ajudar a 
construir grandes audiências. E este é o 
maior valor das mídias sociais.

M&M — Você tinha uma carreira sólida na 
Big Spaceship, uma agência de publicidade 
com trabalhos de destaque, como o case 
HBO Voyeur. Que desafio fez você deixar a 
posição que ocupava para assumir a área 
digital da Lucas Film?
Askwith — Esta é uma pergunta fácil. Eu 
sou um grande nerd. Foi difícil deixar pas-
sar a chance de trabalhar com Star Wars, 

do qual sou superfã, que contou todas es-
sas histórias maravilhosas, com esses per-
sonagens brilhantes, com as quais cresci 
e que significam muito para mim. E não 
que eu seja contra marcas ou a publici-
dade, mas percebi que passei muito tem-
po em uma agência tentando fazer com 
que as pessoas se importassem com car-
ros, balas, seguros de vida e esses tipos de 
produtos. Havia muitos desafios por lá, e 
é legal trabalhar para fazer com que es-
sas marcas sejam úteis para as pessoas.  
Mas quando você trabalha com algo co-
mo Star Wars, com o qual toda essa gente 
se importa o tempo todo, tem fome disso, 
é muito interessante, dá muita satisfação. 
Percebi que queria fazer coisas para pes-
soas que querem essas coisas e não para 
quem não as desejava.

M&M — Fale do case Star Wars e do uso 
das várias mídias para explorá-lo. A sa-
ga hoje invadiu games e está disponível 
até no formato Angry Birds em aplicati-
vos de celulares, conquistando crianças 
de apenas cinco anos, que nem sequer 
sabem que existe o filme. Como ele é um 

sucesso através de gerações?
Askwith — Star Wars tem 30 anos. Foram 
três filmes e não tivemos outros durante 
quase 20 anos, até que vieram outros três 
filmes. E sempre dizemos que não vamos 
ter outros. Tudo já foi feito. Mas a mar-
ca continua viva. Star Wars é mais que 
uma série de filmes, virou um universo 
que vive na imaginação das pessoas. Os 
filmes começaram, mas uma vez que as 
pessoas  gostaram desses personagens e 
dessas ideias, é como uma oportunidade 
sem-fim de contar mais histórias e en-
volver as pessoas nas ideias-chave. Acho 
que Star Wars é um sucesso tão grande 
depois de três décadas porque eu e os ou-
tros fãs fizemos com que a história fos-
se além do filme e virasse parte da nos-
sa imaginação. A idade que as crianças 
começam a gostar do Star Wars é real-
mente entre cinco e sete anos, pelo que 
percebemos. O Angry Birds é espetacu-
lar. E isto é transmídia. Este ponto em 
que não se sabe se é um filme ou um jo-
go, mas sim uma história. E eu posso tê-
-la em vários lugares e de várias formas. 
É apenas uma grande história.

A
n

d
r

é
 V

A
le

n
t

im

MM 1550 entrevista.indd   7 7/3/2013   16:24:16

ISIEmergingMarketsPDF br-espmsite from 200.198.121.123 on 2013-03-15 11:23:50 EDT. DownloadPDF.

Downloaded by br-espmsite from 200.198.121.123 at 2013-03-15 11:23:50 EDT. ISI Emerging Markets. Unauthorized Distribution Prohibited.

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 34, n. 1550, p. 6-7, 11 mar. 2013.




