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RESUMO

A Marvel é uma das grandes produtoras de conteúdos transmidiáticos da atualidade sendo assim um caso de sucesso da cultura da convergência 
midiática (JENKINS, 2009), investindo no conhecido Universo Cinematográfico Marvel, espaço no qual muitas histórias de super-heróis se 
conectam e coexistem. Contudo, o sucesso da Marvel não se limita aos cinemas, há também produção de conteúdos para diversas outras mídias, 
o que também ajuda a diversificar a base de fãs e as receitas, o que pode ser observado pelas inúmeras oportunidades de publicização de marcas 
parceiras em suas produções e pela venda de produtos franqueados. Além de ser um grande case de fixação de marca (KELLER; KOTLER, 2006), a 
Marvel e seus produtos já foram estudados por outras pesquisas sob o tema da convergência midiática (FONTENELE, 2017; CARDOSO, 2015; 
PEREIRA; TESSALORO, 2018; RIBEIRO; GOSCIOLA, 2018). Mesmo assim, consideramos importante estudar tal marca e suas estratégias de 
comunicação em multimeios, propondo o enfoque em um produto que, mesmo sendo de baixo orçamento em comparação aos filmes, assume 
uma importante posição para conexão de histórias e de mídias, ajudando também na ampliação da exploração do mercado e no engajamento do 
público. Logo, o objetivo deste trabalho foi verificar como a Marvel utiliza a estratégia da narrativa transmídia para fixação da sua marca, 
considerando a série para TV Agentes da S.H.I.E.L.D como um importante ponto de conexão para as demais histórias da franquia no universo 
transmidiático da Marvel. A série foi lançada em 2013 nos EUA com o título original Agents of S.H.I.E.L.D; é uma produção da parceria Marvel-
ABC; sua adaptação para a versão brasileira é chamada de Agentes da S.H.I.E.L.D; e é transmitida pelo canal ABC e, no Brasil, pelo Canal Sony. 
Além de manter uma história própria, esta série faz conexão com o Universo Marvel dos super-heróis, tendo aparecido pela primeira vez nas 
cenas pós-créditos do filme ‘Homem de Ferro’ (2008). Para a realização da análise proposta, foram observadas as cinco temporadas da série, 
lançadas entre 2013 e 2018 em busca de conexões com outras histórias da mesma marca. Dessa forma, foram criadas duas “linhas do tempo”: 
uma que conecta a série, principalmente, com os filmes e outra que a liga com outras mídias. Na primeira linha do tempo, a série é apresentada 
como um ponto de conexão e encontrou-se menções aos filmes e séries: Os Vingadores (2012), Thor: O mundo Sombrio (2013), Homem de Ferro 
3 (2013), Capitão América: Soldado Invernal (2014) – (1ª temporada); Thor (2013), Capitão América: Soldado Invernal (2014), Agente Carter 
(2015), Vingadores: Era de Ultron (2015) – (2ª temporada); Capitão América: Guerra Civil (2016), Inumanos (2017) – (3ª temporada); Motoqueiro 
Fantasma (2007), Vingadores: Era de Ultron (2015), Doutor Estranho (2016) – (4ª temporada); Guardiões da Galáxia: Vol 1 e 2 (2014-2017), 
Vingadores: Guerra Infinita (2018) – (5ª temporada). Na segunda linha do tempo, a série assume o papel de ponto de partida para novas histórias 
e produtos. As conexões foram com: a web série Slingshot, uma coleção de 12 volumes da HQ’s inspiradas na série; o filme Os vingadores; a 
produção televisionada Inumanos; o jogo mobile MARVEL Torneio de campeões; o produto funko; e a animação Marvel Rising. Portanto, como 
resultado, demonstramos que a série Agentes da S.H.I.E.L.D cruza as histórias das produções para o cinema e que ela também dar origem a 
produções para outras mídias. Com isso, entendemos que para a eficácia das narrativas transmídia como estratégia de fixação da marca faz-se 
necessário um produto para o qual todas as demais histórias possam convergir e também se originar. Além, é claro, do uso de objetos, eventos e 
personagens que ajudem a conectar todo o universo de histórias.
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