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Resumo 

A consolidação da internet e de novas plataformas midiáticas possibilitou o surgimento de             
canais diferenciados para o consumo de produtos culturais de entretenimento. Essa nova            
configuração impulsionou o desenvolvimento de estruturas narrativas emergentes, que         
estivessem de acordo com um cenário híbrido e conectado. Com base em teorias sobre              
narrativas audiovisuais, convergência e transmídia, este artigo tem como objetivo analisar           
as estratégias da TV Globo na criação, produção e exibição da série Supermax. O estudo,               
desenvolvido a partir de informações sobre a produção e uma palestra do diretor artístico              
José Alvarenga Jr., permitiu observar que a série pode ser considerada um exemplo para as               
teorias estudadas, bem como um projeto pioneiro realizado na televisão aberta brasileira,            
sob a ótica transmidiática. 
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Introdução 

As mudanças sociais das últimas décadas demandaram novos hábitos culturais que           

impulsionaram formas inovadoras de consumo nos meios de comunicação e          

transformaram as relações entre mídia e sociedade. Essa nova configuração da interação            

entre indivíduos e conteúdos midiáticos, conduzida, em muitos casos, pelos avanços           

tecnológicos, possibilitou o surgimento de estruturas narrativas emergentes, que deveriam          

estar de acordo com um cenário híbrido, convergente e transmidiático. O processo de             

construção de uma cultura participativa também foi fundamental para atender aos anseios            

dos indivíduos no panorama gerado pelas mudanças mencionadas anteriormente. Essa          

interação foi possível graças aos recursos disponibilizados pela internet e por meio das             

conexões em rede. 

1 Trabalho apresentado no GP Ficção Seriada do XVII Encontro dos Grupos de Pesquisa em Comunicação, evento                 
componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Radialista e Mestrando em Comunicação Social pela UMESP - Universidade Metodista de São Paulo. Especialista em                 
Comunicação e Marketing pela METROCAMP/IBMEC. Docente na Universidade Metodista; no Centro Universitário            
Adventista de São Paulo (Unasp) e diretor de audiovisual da RK28 Comunicação. E-mail: rogerio@rk28.com.br  
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Neste ambiente repleto de características transmidiáticas, as obras ficcionais         

seriadas encontraram um panorama favorável para o seu desenvolvimento. Surgiram          

propostas de narrativas audiovisuais com recursos que criassem uma linguagem capaz de            

transitar por diversas mídias e que proporcionasse um consumo inovador por parte do             

público. Séries de ficção dos mais diferentes gêneros foram desenvolvidas e as            

características tradicionais para criação de roteiros precisaram ser revistas, uma vez que o             

perfil da audiência era outro. As estruturas narrativas das teledramaturgias passaram por            

mudanças, bem como as possibilidades técnicas e estéticas de produção, o que gerou             

transformações nos formatos seriados, na construção ficcional e na formatação dos           

roteiros. 

Para ilustrar esse cenário, o presente artigo tem como objetivo analisar as            

estratégias da TV Globo na criação, produção e exibição da série Supermax. Esta série tem               

relevância por ser considerada a primeira tentativa de produção ficcional seriada para TV             

aberta brasileira com características transmidiáticas, tanto em sua concepção quanto na           

veiculação. A análise de Supermax será feita por meio de reportagens sobre a produção,              

dados e números da própria emissora e uma palestra do diretor artístico José Alvarenga Jr.,               

que serão interpretados com base em teorias sobre narrativas audiovisuais, convergência           

midiática e transmídia. 

 

Processos midiáticos e sociais: consolidação e transformações 

Os relacionamentos entre os indivíduos e entre estes e os diversos setores sociais             

formam a base cultural de uma sociedade. Para Kellner (2001) a cultura implica em              

atividades que envolvam a participação das pessoas, criando suas identidades e modelando            

a própria vida particular dos indivíduos, "evidenciando e cultivando suas potencialidades e            

capacidades de fala, ação e criatividade". (KELLNER, 2001, p.11) 

Essas características culturais são relevantes no processo de transformação social,          

uma vez que elas podem interferir tanto no cotidiano das pessoas quanto em questões              

fundamentais para a construção de novas estruturas de relacionamento. Segundo Kellner           

(2001), os meios de comunicação como a imprensa, o cinema, o rádio, a televisão, entre               
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outros, modificaram as possibilidades relacionais, aumentaram o alcance das mensagens          

transmitidas e trouxeram um novo cenário para o processo comunicacional e cultural.  

 
Com o advento da cultura da mídia, os indivíduos são submetidos a um             
fluxo sem precedentes de imagens e sons dentro de sua própria casa, e             
um novo mundo virtual de entretenimento, informação, sexo e política          
está reordenando percepções de espaço e tempo, anulando distinções         
entre realidade e imagem, enquanto produz novos modos de experiência          
e subjetividade. (KELLNER, 2001, p.27) 

 
Para refletir sobre o papel ideológico da mídia é necessário contextualizar o            

momento histórico e quais são as características sociais da época em que determinado             

meio de comunicação foi implementado. A consolidação das mídias massivas tradicionais           

torna-se uma realidade no século XX e a televisão ganha destaque como fonte de              

entretenimento do grande público. Ela tem papel importante na construção de uma nova             

identidade social, baseada nas mudanças culturais da audiência. "As pessoas assistem com            

regularidade a certos programas e eventos; há fãs das várias séries e estrelas com um grau                

incrível de informação e conhecimento sobre o projeto de sua fascinação; as pessoas             

realmente modelam comportamentos, estilos e atitudes pelas imagens da televisão".          

(KELLNER, 2001, p.303) 

Tal alcance é conseguido graças ao uso dos códigos narrativos televisivos, dos            

gêneros diversificados e da velocidade de seu fluxo comunicacional. Porém, de acordo            

com Kellner (2001), nem todos os públicos enxergam o conteúdo veiculado pela televisão             

da mesma forma. Atualmente, existem muitas questões que podem interferir na           

compreensão da mensagem, dentre elas o perfil do espectador e seu repertório. Cada vez              

mais é possível identificar públicos híbridos em relação ao consumo de produtos culturais,             

ou ainda, no consumo dos conteúdos transmitidos pelas diversas mídias. García Canclini            

(2008, p.22) ressalta que  

 
a noção de espectador, embora mais difusa, foi definida em relação a            
campos específicos ao falar do espectador de cinema, de televisão ou de            
recitais de música. Cada um, formado numa lógica diferente, mobiliza          
disposições diversas quando vai assistir um filme, está numa sala de           
concertos ou liga a televisão. 
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Ainda sobre a força da televisão aberta e a sua influência na criação de uma cultura                

de massa, Wolton (2012) afirma que a TV ganhou autonomia pois ela fascina o público e                

ajuda milhões de indivíduos a viver, se distrair e compreender o mundo. Apesar disso, o               

autor também salienta que após meio século de uma história de sucesso, a televisão              

atualmente é confrontada por algumas questões ideológicas. Dentre elas, a ideologia do            

mercado (com mídias sem fronteiras e um espectador cada vez mais livre para fazer suas               

escolhas); e a ideologia tecnológica (com a explosão de novas tecnologias de produção             

digital, dos satélites, das telecomunicações, da tv a cabo). 

 
Essas duas ideologias supervalorizam a dimensão individual da        
televisão, em detrimento da dimensão coletiva. Mas a força e a           
originalidade da televisão residem no fato de ser uma atividade ao           
mesmo tempo individual e coletiva. E ambas são indissociáveis. A          
multiplicação de suportes e programas, a internacionalização dos        
mercados, assim como a segmentação dos públicos, exige mais do que           
nunca uma política do audiovisual. (WOLTON, 2012, p.76) 

 

O autor reflete, ainda, que os receptores desenvolveram uma aptidão crítica na            

interpretação das mensagens, o que criou uma revolução na comunicação. Além disso,            

todas as inovações tecnológicas que fizeram parte deste processo evolutivo contribuíram           

para a quebra de paradigmas nas estruturas relacionais, já que o público demonstra ter,              

cada vez mais, uma capacidade de resistir à uma cultura midiática manipuladora            

(WOLTON, 2012). 

Em um ambiente comunicacional mais abrangente, repleto de recursos         

tecnológicos e em que as fronteiras midiáticas estão mais diluídas, as mídias tradicionais             

de comunicação tiveram que pensar em novas estratégias para se manter no mercado. Com              

isso, procuraram fechar parcerias que atendessem ao novo cenário e que contemplassem            

os mais diversos setores culturais. Tornou-se comum a criação de grandes conglomerados            

midiáticos, formados por grupos atuantes em diversos segmentos, que objetivavam atingir           

o perfil dos diferentes públicos. 

 
Observa-se há muito tempo que a tendência para mercantilizar a          
produção cultural, massificar a arte e a literatura e oferecer os bens            
culturais com apoio de vários suportes ao mesmo tempo (por exemplo,           
filmes não só em cinemas, mas também na televisão e em vídeo) tira             
autonomia dos campos culturais. A fusão de empresas acentua essa          
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integração multimídia e a sujeita a critérios de rentabilidade comercial          
que prevalecem sobre a pesquisa estética. (GARCÍA CANCLINI, 2008,         
p. 20) 

 

Todas essas mudanças no universo midiático impactaram visivelmente as formas          

de produção, distribuição e consumo dos produtos comunicacionais. Contudo, uma nova           

onda tecnológica promoveu, mais uma vez, alterações neste segmento. A consolidação da            

internet e das conexões em rede originou um ambiente comunicacional convergente e            

interativo, alterando os paradigmas vigentes até o momento. 

 

Convergência, transmídia e as novas narrativas televisivas 

Esta nova revolução nas tecnologias, baseada no universo digital conectado,          

mudou a vida da sociedade como um todo e afetou a maneira como os indivíduos               

trabalham, estudam, se relacionam e se divertem. Siqueira (2008) aponta que esse mundo             

digitalizado foi moldado por algumas alavancas tecnológicas, como por exemplo a           

microeletrônica e a nanotecnologia; as fibras ópticas e sua alta velocidade de transmissão             

de dados; a interligação em redes, entre outras. Ainda segundo o autor, a relação entre 03                

mundos distintos como o dos computadores; dos sistemas de transmissão e dos produtores             

de conteúdo e entretenimento, fizeram com que a convergência fosse considerada uma das             

mais importantes alavancas deste processo comunicacional (SIQUEIRA, 2008). 

Os recursos tecnológicos foram os principais responsáveis pela implementação de          

uma estrutura mais convergente entre os meios de comunicação, porém, as transformações            

vão muito além das ferramentas e dos aplicativos, elas modificam culturalmente a            

sociedade.  

A convergência das mídias é mais do que apenas uma mudança           
tecnológica. A convergência altera a relação entre tecnologias existentes,         
indústrias, mercados, gêneros e públicos. A convergência altera a lógica          
pela qual a indústria midiática opera e pela qual os consumidores           
processam a notícia e o entretenimento. Lembrem-se disto: a convergência          
refere-se a um processo, não a um ponto final (JENKINS, 2009, p.43) 

 

Diversos elementos influenciaram este processo multimidiático e colaborativo, que         

trouxe inúmeras opções de conteúdos e modificou a economia da indústria cultural. Os             

vários canais pelos quais esses produtos passaram a ser desenvolvidos e consumidos            
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serviram como incentivo para que os públicos buscassem novos tipos de entretenimento,            

novas formas de comunicação on-line por meio das redes sociais virtuais e maior             

participação no relacionamento com as mídias (JOHNSON, 2012). Esses anseios foram           

fundamentais para transformar o papel da audiência, que, inicialmente, caracterizava-se          

por um espectador que consumia cada meio de maneira independente. Ao mudar o foco              

para o internauta, é possível identificar um agente multimídia que lê, ouve e combina              

materiais diversos em uma espécie de integração de ações e linguagens (GARCÍA            

CANCLINI, 2008). 

O perfil deste indivíduo conectado, que consome produtos culturais em          

plataformas distintas e de maneira simultânea, fez com que novas estruturas narrativas            

fossem pensadas para produzir conteúdos cada vez mais interligados e com diversas            

finalidades. Jenkins (2009) classificou este método de criação como narrativa transmídia.           

De acordo com o autor, essa nova estética foi criada como uma resposta ao processo de                

convergência das mídias. 

 
A narrativa transmídia é a arte da criação de um universo. Para viver             
uma experiência plena num universo ccional, os consumidores devem         
assumir o papel de caçadores e coletores, perseguindo pedaços da          
história pelos diferentes canais, comparando suas observações com as de          
outros fãs, em grupos de discussão on-line, e colaborando para assegurar           
que todos os que investiram tempo e energia tenham uma experiência de            
entretenimento mais rica. (JENKINS, 2009, p. 49) 

 

As inúmeras possibilidades narrativas provenientes deste sistema de criação         

inovador e a gama de opções disponíveis para o público, impulsionaram os veículos de              

comunicação a buscar recursos que prendessem a atenção desse consumidor. A televisão,            

foco de investigação deste artigo, passou a desenvolver narrativas televisivas adequadas à            

este novo cenário. 

 

O perfil das séries na TV brasileira: uma análise de Supermax  

A lógica da programação de TV sempre valorizou as produções de ficção em seu              

fluxo de transmissão, principalmente as novelas e as séries. Dessa forma, o telespectador             

acostumou-se com uma construção narrativa sequencial em que o conteúdo é distribuído            
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de acordo com a grade das emissoras, dias e horários de exibição. Machado (2000)              

classifica essa fragmentação da unidade televisual como serialidade. 

 
No caso específico das formas narrativas, o enredo é geralmente          
estruturado sob a forma de capítulos ou episódios, cada um deles           
apresentado em dia ou horário diferente e subdividido, por sua vez, em            
blocos menores, separados uns dos outros por breaks para a entrada de            
comerciais ou chamadas para outros programas. Muito frequentemente,        
esses blocos incluem, no início, uma pequena contextualização do que          
estava acontecendo antes (para refrescar a memória ou informar o          
espectador que não viu o bloco anterior) e, no final, um gancho de             
tensão, que visa manter o interesse do espectador até o retorno da série             
depois do break ou no dia seguinte. (MACHADO, 2000, p.83) 

 

Essas características das produções seriadas televisivas auxiliaram no processo de          

transição para uma narrativa mais abrangente, porém, não foram suficientes para atender            

ao cenário convergente. A partir daí, constatou-se a necessidade de narrativas audiovisuais            

inovadoras que pudessem transitar por diferentes mídias e que proporcionassem uma nova            

forma de consumo deste conteúdo. 

Na comparação da TV com outras mídias de entretenimento, como a internet ou os              

games, ela pode ser considerada a mais passiva em relação ao desenvolvimento de             

estruturas narrativas interativas. Porém, a televisão contempla diferentes níveis de          

passividade de acordo com os gêneros produzidos e a narratividade dessas produções pode             

variar, dependendo do perfil tanto do produto quanto do público. Johnson (2012) ressalta             

que o espectador é obrigado a esforçar-se para compreender algumas narrativas, já em             

outras, a compreensão se dá com extrema facilidade. Isso porque a televisão busca             

trabalhar diversos fios narrativos e algumas vezes utiliza tramas entrelaçadas, que exigem            

mudanças de atenção da audiência. 

É importante ressaltar também que há casos de obras audiovisuais nas quais o             

público precisa de recursos próprios para completar informações que muitas vezes são            

passadas, propositalmente, de maneira incompleta ou obscura. 

 
Narrativas que exigem dos espectadores o trabalho de acrescentar         
elementos cruciais levam a complexidade a um nível mais desafiador.          
Para seguir a narrativa, é preciso mais do que lembrar. É preciso            
analisar. Essa é a diferença entre programas inteligentes e programas que           
obrigam o espectador a ser inteligente. (JOHNSON, 2012, p.55) 
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Atualmente, a dramaturgia televisiva moderna tem adotado a multiplicidade de          

linhas narrativas e de temáticas como uma das principais estratégias na construção de             

histórias cada vez mais atraentes para um público interativo e conectado. A            

implementação de novas linguagens por meio de recursos técnicos e estéticos, a criação de              

produtos transmidiáticos a partir de uma mesma produção e a inovação nas formas de              

exibição trouxeram novas alternativas para as obras ficcionais seriadas na TV aberta            

brasileira. 

Segundo Lopes e Greco (2015), os hábitos dos telespectadores mudaram, bem           

como as estratégias utilizadas pelos produtores, que passaram a valorizar os recursos            

provenientes da expansão de conteúdos digitais, principalmente no que diz respeito à            

distribuição de conteúdos audiovisuais sob demanda e também para aplicativos móveis.           

As autoras também reforçam algumas outras tendências internacionais que estão sendo           

adotadas pelo mercado televisivo brasileiro, como as histórias curtas, adaptações de ideias            

testadas em outras mídias, os enredos universais e os conteúdos em múltiplas telas. 

 
Inserida no contexto das tecnologias digitais e dos fenômenos de          
globalização da cultura, a ficção televisiva vem experimentando uma         
confluência de elementos que dão farta margem a novas configurações          
de gêneros e formatos, submetida que está às velozes mudanças nos           
âmbitos de sua produção, circulação e recepção. (LOPES; GRECO,         
2015, p.170-171) 

 

As principais emissoras de TV aberta no Brasil investiram, nos últimos anos, em             

novos produtos televisivos, dentre eles os inúmeros formatos de reality shows e as             

produções ficcionais como novelas e séries. Canais como Globo, Record, Band e SBT             

também criaram plataformas digitais para veiculação de seus conteúdos na internet. Estas            

dinâmicas foram inspiradas nas produções realizadas pelas emissoras de TV fechada e,            

principalmente, nas plataformas de vídeo sob demanda como a Netflix, NET Now, entre             

outras.  

Neste aspecto, são vários os exemplos de produtos convergentes adotados          

ultimamente pela mídia televisiva brasileira, que busca atender ao perfil da atual audiência             

formada por internautas. Porém, no contexto citado, este artigo tem como objetivo analisar             
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as estratégias da TV Globo na criação, produção e exibição da série Supermax. Com              

direção geral de José Alvarenga Jr., a série foi ao ar em 2016 como uma das primeiras                 

tentativas da TV Globo de inovar o cenário atual dos seriados brasileiros ao reunir              

elementos de ação, suspense, terror e drama.  

Supermax aborda a história de sete homens e cinco mulheres selecionados para um             

reality show no qual ficariam três meses confinados em um presídio desativado no coração              

da Floresta Amazônica . Todos as personagens que vão para a prisão de segurança             3

máxima já cometeram algum tipo de crime. No início, tudo leva a crer que se trata de um                  

reality show convencional, mas, após o sumiço misterioso do apresentador e da equipe de              

produção do programa, os 12 participantes ficam por sua própria sorte e acontecimentos             

inexplicáveis começam a intrigá-los. 

Os assuntos abordados na série, como misticismo, sobrenatural, terror e suspense,           

demonstram que a emissora buscou algum grau de experimentação pois são temáticas            

pouco convencionais e até então raramente veiculadas na TV aberta brasileira. Isso fica             

evidente ao considerar os dados disponibilizados por Lopes e Greco (2015), os quais             

revelam que em relação aos segmentos narrativos das obras ficcionais no Brasil, dos dez              

títulos mais vistos pelos telespectadores da TV Globo no ano de 2015, os três primeiros               

pertenciam ao gênero drama, seguidos das comédias românticas e dos policiais. É            

importante destacar também que as temáticas dominantes das tramas estiveram          

relacionadas aos grandes centros urbanos, favelas e violência. Já as temáticas sociais,            

abordaram assuntos como religião, preconceitos de classe e de gênero e relações            

homoafetivas (LOPES; GRECO, 2015). 

As informações acima demonstram uma certa preferência da audiência popular por           

narrativas tradicionais, porém, a emissora resolveu inovar com o objetivo de atingir um             

público mais jovem, convergente e multimidiático (ALVARENGA JR., 2016). Neste caso,           

são consumidores que já estão acostumados com os gêneros de terror, suspense e mistério,              

uma vez que várias séries disponíveis nos canais de TV por assinatura e na Netflix seguem                

3 Disponível em: <http://gshow.globo.com/tv/noticia/2016/07/supermax-entenda-historia-da-nova-serie-da-globo.html>. 
Acesso em 14 jan 2017. 
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esta linha, como por exemplo The Walking Dead; Stranger Things; Black Mirror;            4

Sense8; Dexter; Hannibal; Supernatural entre outras. 

O esforço criativo da teledramaturgia no Brasil, durante décadas, ficou empenhado           

em reconstruir uma estrutura regular já existente. Alvarenga Jr. (2016) comenta que, com             

Supermax, busca-se um rompimento dessa estrutura, conectando a audiência a partir de            

algo que a surpreenda, que cause medo e desconfiança. Não que o terror ou o suspense                

sejam inéditos, mas, sim, a relação que se pretende criar com os telespectadores.  

Dentre as estratégias adotadas na produção da série, o processo de criação também             

fugiu dos métodos tradicionais desenvolvidos pelos canais abertos. A estrutura narrativa           

foi pensada por vários autores que trabalharam de forma conjunta, em uma espécie de              

"confinamento intelectual". Cada um deles era especializado em uma área específica e            

tinham experiências com roteiros para mídias distintas (ALVARENGA JR., 2016).  

 
Uma história transmídia desenrola-se através de múltiplas plataformas de         
mídia, com cada novo texto contribuindo de maneira distinta e valiosa           
para o todo. Na forma ideal de narrativa transmídia, cada meio faz o que              
faz de melhor - a fim de que uma história possa ser introduzida num              
filme, ser expandida pela televisão, romances e quadrinhos; seu universo          
possa ser explorado em games ou experimentado como atração em um           
parque de diversões (JENKINS, 2009, p.138) 

 

Na tentativa de se aproximar novamente do público jovem e como uma aposta na              

potencialidade transmidiática de Supermax, a emissora fez o lançamento da série na            

Comic Con Experience 2015, o maior evento de cultura pop da América Latina. A feira               

reúne fãs, profissionais e as principais empresas de quadrinhos, cinema, TV, games,            

cosplay e colecionáveis, entre outras áreas que abrangem este universo . De acordo com             5

Hermsdorff (2015, online), os diretores da série apresentaram um vídeo promocional           

especialmente preparado para o evento, falaram sobre o processo de produção de            

Supermax, distribuíram uma revista em quadrinhos com o teaser da história e reforçaram             

as possibilidades de desdobramentos da narrativa em diferentes produtos e mídias. 

Alguns outros fatores reforçam o conceito convergente da série, dentre eles, a            

criação de um jogo digital, a produção de conteúdos em vídeo exclusivos para internet e o                

4 Disponível em: <http://www.adorocinema.com/series-tv/>. Acesso em 15 jan 2017. 
5 Disponível em: <http://contato.ccxp.com.br/hc/pt-br/categories/200168320-Sobre-a-CCXP>. Acesso em 18 jan 2017. 
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comércio online de produtos como camisetas e canecas. Em relação ao game inspirado na              

trama de Supermax, o aplicativo, que pode ser baixado gratuitamente em smartphones, é             

composto por três fases. Na primeira, o grande desafio é conseguir fugir da cela. Na               

segunda etapa, os mistérios giram em torno da floresta que rodeia o presídio desativado. Já               

na terceira e última fase, o objetivo é confrontar o grande vilão Baal (GSHOW, 2016,               

online). Vale ressaltar que todas as fases do jogo só foram liberadas de acordo com as                

datas de exibição dos episódios na TV aberta, o que demonstra uma ligação da construção               

narrativa do aplicativo com o conteúdo transmitido na televisão. 

Sobre os conteúdos exclusivos para internet, a TV Globo lançou em seu site             

GShow uma série especial de cinco vídeos com os bastidores de Supermax. Os produtores              6

também desenvolveram um programa spin-off chamado "Supermax - Por Dentro" ,          7 8

disponível para os assinantes da Globo Play, a plataforma de vídeos sob demanda da              

emissora.  

Estas mudanças sociais e mercadológicas apontam para uma        
transformação nos domínios do audiovisual, diante da popularização dos         
serviços de vídeo on-demand (VOD). Podemos conceituar o VOD como          
o termo genérico que define a forma de circulação de qualquer conteúdo            
audiovisual digital on-line. Neste modelo, o espectador pode escolher o          
quê, como, onde e quando assistir algo. (FERREIRA JR., 2016, p.788) 
 

A utilização deste tipo de recurso serviu para a direção da série estreitar os laços               

com o público fiel da trama, permitindo que este se tornasse fã da história. Conseguir               

prender a atenção da audiência ao ponto de envolvê-la profundamente em uma narrativa e              

ainda interagir com esse espectador de forma participativa, são características essenciais           

para uma estrutura relacional eficiente entre criadores de conteúdo e consumidores na            

atual sociedade conectada. O envolvimento engajado dos indivíduos com os produtos           

culturais, por meio dos recursos tecnológicos, proporciona hábitos que vão muito além do             

consumo de uma obra ficcional. Essas novas percepções criam laços e verdadeira            

adoração tanto por personagens quanto pelos enredos das histórias. 

6 Disponível em: 
<http://gshow.globo.com/series/supermax/playlists/0/serie-especial-revela-os-bastidores-de-supermax.html>. Acesso em 
18 jan 2017. 
7 Spin-off é um programa de rádio, televisão, vídeo game ou qualquer outra obra narrativa derivada de um produto ou                    
trama já existentes. Eles podem se concentrar em apenas um aspecto da obra original (tema específico, personagem ou                  
evento) ou modificar um pouco a história e suas características originais. 
8 Disponível em: <http://globoplay.globo.com/v/5362040/>. Acesso em 18 jan 2017. 
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Os fãs sempre foram os primeiros a se adaptar às novas tecnologias de             
mídia; a fascinação pelos universos ficcionais muitas vezes inspira novas          
formas de produção cultural, de figurinos a fanzines e, hoje, de cinema            
digital. Os fãs são o segmento mais ativo do público das mídias, aquele             
que se recusa a simplesmente aceitar o que recebe, insistindo no direito            
de se tornar um participante pleno. Nada disso é novo. O que mudou foi              
a visibilidade da cultura dos fãs. (JENKINS, 2009, p.188) 

 

Além da preocupação em divulgar antecipadamente a série nas diferentes mídias           

por meio de teasers, entrevistas com atores e diretores e com o lançamento de um               

pré-episódio ou "episódio zero", a TV Globo também optou por inovar na distribuição da              

série Supermax. A emissora utilizou um recurso bastante comum em plataformas como a             

Netflix: a disponibilização de todos os conteúdos de uma só vez. O público teve acesso aos                

episódios por meio de exibições semanais na televisão aberta e no estilo "maratona"             

(binge watching) na Globo Play. Os primeiros 11 capítulos foram disponibilizados de uma             

só vez para os assinantes da plataforma de vídeos da Globo, antes mesmo da veiculação da                

série na TV aberta, apenas o último episódio foi transmitido simultaneamente em todas as              

mídias.  

As estratégias mencionadas demonstram a intenção da emissora em fazer de           

Supermax uma obra convergente e transmidiática, aumentando suas possibilidades de se           

aproximar de um público mais jovem e participativo. Essa postura pode ser compreendida             

como reflexo de um novo panorama de consumo cultural em uma sociedade cada vez mais               

conectada. 

 

Considerações finais 

Os processos midiáticos passaram por inúmeras transformações nas últimas         

décadas e modificaram de maneira significativa os hábitos culturais da sociedade. Durante            

esse período, presenciou-se desde a consolidação dos grandes veículos de comunicação e            

de estruturas informacionais padronizadas até importantes inovações nos processos         

relacionais por meio das revoluções tecnológicas e da implementação do ambiente digital.            

O advento da internet e das conexões em rede e o surgimento de novas mídias               
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possibilitaram um cenário cada vez mais convergente para a criação e o consumo de              

produtos culturais de entretenimento. 

Percebeu-se, também, uma mudança no perfil do público, que passou de um            

espectador que consumia de acordo com as características específicas de cada meio, para             

um internauta capaz de assimilar produtos com linguagens diferenciadas, de forma           

simultânea e em canais distintos. Isso influenciou as mídias tradicionais como a televisão             

a buscar novas formas de interagir com essa audiência conectada. 

A TV Globo foi uma das primeiras emissoras abertas brasileiras a investir em             

produções ficcionais por meio de narrativas transmidiáticas que pudessem gerar produtos           

com desdobramentos para diferentes mídias. No caso da série Supermax, foi possível            

identificar este tipo de estratégia tanto na sua criação, quanto na produção e distribuição              

de seu conteúdo. A utilização de diferentes plataformas para expandir a narrativa, como             

game, quadrinhos e internet, demonstra a preocupação da emissora em se aproximar do             

público conectado.  

Apesar de Supermax ser uma experimentação audiovisual pioneira e configurar          

como um exemplo para as teorias estudadas neste artigo, a série não foi considerada um               

grande sucesso de público na TV aberta e sua repercussão positiva ficou restrita aos meios               

alternativos em que circulou. Essa informação permite inferir que quando um veículo            

tradicional se propõe a inovar seus conteúdos é preciso levar em consideração se a              

audiência está preparada para assimilar tantas mudanças de uma só vez e o quanto ela está                

disposta a sair dos padrões já consolidados.  

O caso de Supermax demonstra que novos projetos ficcionais seriados são viáveis            

e deixa algumas questões para reflexão. É possível dizer que a emissora exagerou na              

quantidade de inovações simultâneas? Utilizar a TV aberta como ponto central na            

convergência entre mídias foi a melhor estratégia? Tais indagações podem ser respondidas            

em pesquisas futuras e quem sabe tragam novas perspectivas sobre esse atual e dinâmico              

processo de transformação cultural e social. 
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