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RESUMO

A proximidade entre indústria midiática e cultura participativa - em que fãs e consumidores atuam ativamente na criação e na circulação de 
conteúdos, ampliou as formas de alcançar o público consumidor de informação. Entretanto, de que maneira é possível afirmar que a transmídia é 
uma possibilidade importante e necessária ao desenvolvimento mercadológico para o universo do entretenimento midiático? Partindo do 
pressuposto que a narrativa transmídia, além de tendência comunicacional contemporânea é também uma estratégia fundamental nesse 
contexto, o presente artigo objetiva analisar os principais aspectos mercadológicos do portal de entretenimento da Rede Globo, o Gshow.com. a 
partir da utilização de produção transmídia. O trabalho recorreu a pesquisa bibliográfica, que se fixou em compilação, fichamento e analise dos 
textos consultados. Em paralelo, foi aplicada uma pesquisa social, na forma de questionário, a fim de levantar dados numéricos que 
fundamentassem de forma precisa as análises aqui presentes, referentes aos processos de convergência das mídias no portal gshow.com, assim 
como a receptividade do público às ferramentas interativas. A pesquisa foi realizada via internet (18%), pelo aplicativo Google Drive e também de 
modo presencial (82%), através de formulário composto por vinte e duas questões objetivas de múltipla escolha. A compilação dos dados 
demonstrou o perfil dos entrevistados; os níveis de interesse e envolvimento com conteúdos de entretenimento na internet e TV; o 
conhecimento do Portal Gshow e o nível de interação com o mesmo; o conhecimento sobre o termo transmídia, além do seu envolvimento em 
universos de convergência midiática. Ao iniciar os processos de expansão do conteúdo da TV, a Rede Globo, aumentou as possibilidades de 
integração da marca Globo com o público. Ao expandir o universo ficcional de seus produtos, a Globo, alcançou mais uma fatia do mercado 
consumidor de entretenimento, possibilitando assim, a afirmação da marca frente ao mercado e o aumento nas vendas. No Gshow, os conteúdos 
que até então dispersos, convergem para uma plataforma de mídia integrada, onde TV e Web unem-se na busca de proporcionar uma experiência 
singular para o consumidor, com resultados como fidelização desse consumidor ao seu produto/marca. O conhecimento prévio do público a ser 
atingido é outro aspecto importante, uma vez que para compreender o novo contorno estrutural dos produtos de mídia é necessário entender 
em primeiro lugar o modelo de comportamento do consumidor. Essa contemporaneidade traz a necessidade de estabelecimento de um novo 
modelo de interação e participação de quem antes era só receptor. Abandonam-se velhos paradigmas e adota-se um modelo de envolvimento. A 
criação do Gshow reúne a um só tempo as bases referentes às demandas comunicacionais de convergência e transmidiação, características 
significativas da atual sociedade da informação, ou sociedade midiatizada. Os processos de transmidiação, embora seja uma estratégia de 
mercado, respondem a uma demanda, prioritariamente, cultural, em que a eficácia de produtos de entretenimento  proporcionam uma 
experiência unificada baseada nas interconexões entre diferentes mídias, convergentes e interativas.
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