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Resumo 

 

O álbum Bad (1987) de Michael Jackson é considerado um dos maiores fenômenos 

midiáticos em termos de referência em música pop, do qual a influência vai além da 

musicalidade. Com base nas ideias de Henry Jenkins (2009) e J. Randy Taraborrelli 

(2009), apresentamos que o conceito de comunicação desenvolvido em torno do álbum 

Bad, antecede os fenômenos transmídia e da cultura de conexão, tornando-se um álbum 

com elementos característicos de uma mídia propagável, mesmo em uma era pré-

internet. Na época de lançamento, não temos notícia de outro artista que apresentou um 

conceito transmidiático envolvendo diversas mídias acerca de um mesmo tema, antes da 

globalização realizada pela internet e a interação e compartilhamento propiciado pelos 

dispositivos móveis e comunidades virtuais, tornando assim, Michael Jackson, inovador. 
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Introdução 

Atualmente, existem vários relatos e amostras do uso da transmídia em diversas 

áreas do entretenimento, de acordo com a definição proposta por Henry Jenkins (2009). 

Os produtos que consumimos na televisão, através de séries, por exemplo, puderam 

experimentar outras plataformas através de elementos físicos ou digitais, como uma 

forma de imergir cada vez mais o produto no cotidiano das pessoas, fazendo com que o 

usuário tenha uma experiência total com o enredo central.  

O boom da internet no século XXI, e principalmente a sua popularização, 

facilitaram a interação entre as pessoas e as empresas de comunicação em massa, como 

podemos ver através da criação de comunidades virtuais, aplicativos que agregam 

pessoas em torno de um uso comum e mídias móveis que propiciam comunicação em 

tempo real. 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Comunicação, Música e Entretenimento do XVII Encontro dos Grupos de Pesquisa em 

Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Graduado em Comunicação em Mídias Digitais da UFPB. Integrante do Grupo de Pesquisa em Processos e 

Linguagens Midiáticas – Gmid (PPGC/UFPB). E-mail: edyelton.marinho@hotmail.com 
3 Professor orientador do trabalho: Marcos Nicolau. Coordenador do Grupo de Pesquisa em Processos e Linguagens 

Midiáticas – Gmid/PPGC.  E-mail: marcosnicolau.ufpb@gmail.com 
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Mas a ideia de relação de comercialização em várias narrativas, divulgando uma 

só concepção através de algum produto, traduzida pelo termo transmídia, surgiu com a 

autora Marsha Kinder (1993), descrevendo uma franquia de brinquedos infantis 

disponíveis para várias plataformas. Para Kinder, essa prática se intensificou nos anos 

1980, com os chamados “programas-comerciais”, que mercantilizavam - produtos de 

outra parte de uma franquia dentro de um produto da mesma franquia, como citado por 

Alan Mascarenhas (2014). 

Nesse período, na indústria fonográfica, Michael Jackson começava a alçar 

grandes voos, através do lançamento do álbum Thriller (1982). Para Taraborrelli (2009), 

o disco é o mais bem-sucedido da história da música, com várias premiações e os 

recordes concedidos por público e crítica através da obra; o ícone inovou ao inserir 

roteirização e direção cinematográfica nos videoclipes. Um marco na carreira de 

Jackson. O próximo passo, seria pensar o que vir a seguir e ainda ser superior ao 

Thriller; começando assim o período comunicacional de Michael Jackson que optamos 

como recorte de pesquisa. 

Com a carreira já consolidada, fandom4 formado e mais tempo para elaboração 

de estratégias para disseminação e globalização da sua marca, o cantor lança o álbum 

Bad (1987), trazendo uma nova linguagem de propagação midiática. Contudo, segundo 

Jenkins (2014) a propagabilidade auxiliou o artista, e facilitou a circulação do conteúdo 

em comparação aos outros de mesmo aspecto cultural. Isso ocorreu devido aos fãs 

serem a primeira comunidade no qual se adota a prática da propagação.  

Como resultado, através da cultura participatória, citado por Luís Mauro Sá 

Martino (2014), Michael Jackson potencializou qualquer indivíduo a se tornar um 

produtor de cultura, seja recriando conteúdos já existentes ou produzindo inéditos, 

tornando plausível a criação de histórias em quadrinhos, charges, paródias, entre outros 

divulgando o seu nome e imagem.  

O disco começava então a tomar formas inéditas de multimídia, expandindo-se 

para áreas antes não exploradas do entretenimento, através de um emissor da indústria 

fonográfica, a partir daqui, tornando Michael um artista inovador no âmbito 

comunicacional. Jackson foi um mestre da comunicação, na era pré-internet em que o 

meio era analógico e se propagava através das massas. Com o cantor, a convergência 

cultural – citada por Henry Jenkins (2009) – acontecia com a interação entre os 

                                                 
4 Do inglês “fan kingdom”, isto é, o conjunto de fãs de um determinado produto da mídia. (MARTINO, 2014, p. 158) 
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indivíduos, ou seja, seus fãs, que utilizavam referências culturais de origens diversas, às 

vezes contraditórias, para a idolatria. 

São poucos os estudos na área de comunicação e/ou mídias digitais, envolvendo 

várias disciplinas e com base de análise em torno de um artista singular como Michael 

Jackson. Não podemos assegurar que Michael Jackson teria o mesmo sucesso na 

comunicação contemporânea caso ele começasse a carreira hoje, mas, nesse estudo 

podemos apontar ideias, conceitos e estratégias comunicacionais que influenciam 

artistas que nasceram na cultura da conexão e que hoje são fenômenos de comunicação. 

 

Michael Jackson como transmídia 

Os primeiros relatos oficiais de transmídia, segundo Henry Jenkins (2009), 

surgiram nos anos 1990 com a explosão das séries televisivas nos Estados Unidos. Se a 

obra de dramaturgia, obtivesse êxito com crítica e público, vários produtos que fogem à 

temática das séries, começavam a surgir para consumo de uma determinada parcela que 

se denomina fã daquele tipo de produto. 

Naturalmente, essas séries, poderiam virar games, quadrinhos, livros, filmes e 

até outras séries com o mesmo personagem, no caso, um spin-off5. Consideramos que a 

TV era o principal meio de disseminação e popularização desses produtos em todo o 

mundo, ainda não existia uma forte presença da internet, por exemplo, como meio de 

publicação para os diversos tipos de lançamentos derivados de algum objeto. 

 

Para o autor, [...] viver uma experiência plena num universo ficcional, 

os consumidores devem assumir o papel de caçadores e coletores, 

perseguindo pedaços da história pelos diferentes canais, comparando 

suas observações com a 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) 

 

Ao traçarmos um paralelo com a carreira do Michael Jackson, vimos que o 

cantor é um produto midiático desde os cinco anos de idade. Joe Jackson, pai e 

empresário do astro, sempre teve uma atenção em trabalhar a imagem estereotipada do 

seu filho, que ele nunca perdesse a imagem de pequeno grande astro da música. A 

preocupação e pressão da família Jackson como marca, criação de personagens e como 

é vista pelo público, surge no início da sua notoriedade no território americano. 

                                                 
5 Spin-off (para a mídia) um novo produto de mídia derivado de uma ou mais obras já existentes. 
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O The Jackson 5 ainda na gravadora Motown, em meados de 1973, já 

comercializara além dos LPs, singles e tapes, produtos como brinquedos e a licença do 

uso da imagem para a franquia de desenhos animados, intitulada “Jackson 5ive”. Os 

maiores canais de disseminação do trabalho da família Jackson davam-se através do 

rádio e da televisão, nos quais os programas de maior audiência nos EUA, traziam os 

irmãos para apresentações ao vivo dos seus maiores hits. 

Assim como Michael Jackson, seu amigo e cantor Stevie Wonder começou a 

carreira ainda criança e na Motown, enquanto a carreira do Wonder era orientada no 

intuito de formar um músico, a de Michael Jackson era para formar um artista 

multimidiático. Essa afirmação, se baseia no fato que enquanto Stevie Wonder se 

concentrava em criar música, Michael e sua equipe se preocupava em criar hits, vídeos e 

produtos licenciados, sendo o próprio Michael um produto derivado, uma vez que ao 

mesmo tempo que os Jackson 5 lançavam seus discos, Michael Jackson lançava sua 

carreira solo, porém, com vendas atreladas ao sucesso da banda que montara com os 

irmãos.  

Não havia uma percepção de usabilidade do seu nome como marca e nem um 

envoltório de marketing sobre si. Os produtos derivados dos Jackson 5 eram vendáveis, 

os do Stevie, não. Diferentemente da carreira inicial dos cantores similarmente 

populares a Jackson, como Madonna e Elvis Presley.  

A “rainha do pop” e o “rei do rock”, como são apelidados, não começaram a 

carreira ainda na infância, a indústria fonográfica surgiu para ambos após adultos. Eles 

estavam em divergentes épocas da música, a mídia sobre Elvis era restrita à televisão, 

ao rádio e nos seus shows. Já Madonna, surgindo no início dos anos 1980, e tendo 

Michael Jackson como influência, a artista consegue ter uma noção de popularização e 

comercialização de produtos fora do eixo musical, envolvendo o seu nome. 

 

Essa tal percepção de transmídia [...] consiste no processo onde os 

elementos integrais da ficção são sistematicamente dispersos através 

de múltiplos canais de distribuição para criar uma experiência 

unificada e coordenada de entretenimento (JENKINS, 2009). 

 

Madonna e Michael, na metade dos anos de 1980, já eram os novos ícones da 

música pop, e estavam prestes a protagonizar seus próprios filmes. Um novo meio de 

divulgar seus trabalhos e estar inseridos em outras áreas artísticas. 
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Madonna filmou seu primeiro longa-metragem como protagonista em 1979, 

intitulado “Um Certo Sacrifício”, mas devido à falta de orçamento, só conseguiu 

finalizá-lo por volta de 1985, após o lançamento do seu álbum debut6. Já Jackson, como 

citado anteriormente, possui um filme que leva seu nome como o papel principal em 

meados de 1988. “Moonwalker”, revela uma autobiografia do astro desde o seu primeiro 

single lançado com os irmãos, até metade da era Bad. 

Os produtos citados acima, protagonizados por ambos os artistas, podem ser 

considerados meios da cultura da convergência, debatida por Luís Mauro Sá Martinho 

(2014) e defendida por Jenkins (2009). Segundo eles, a noção de cultura é dinâmica e 

plural, a convergência não significa que um meio novo destrua ou invada um meio 

antigo, mas que ambos se modificam mutuamente em uma intersecção da qual 

emergem novos significados, ou seja, os cantores exercem um papel fundamental na 

música, mas se tentarem outros caminhos para expansão, a sua arte primária não deixará 

de existir. 

A diferença da experiência dos artistas, no entanto, é que esse é o primeiro filme 

de Michael Jackson como artista consagrado, mas em 1978 o cantor co-protagonizou a 

releitura de “O Mágico de Oz”, intitulado The Wiz e em 1982 Jackson tem outra 

experiência cinematográfica, narrando o áudio-livro do filme “E.T. – O Extraterrestre”. 

Contudo, os videoclipes de Michael, considerados curtas-metragens por ele, também 

são experimentos na área audiovisual. 

Jenkins (2009) cita que na esfera cinematográfica, a trilogia “Matrix”, de 1999, é 

considerada a mais influente na área. A partir dela foram criados vários produtos, e 

adeptos de todo um estilo de vida, que circuncidava a narrativa de na qual a história se 

passava. O desejo de consumir os objetos relacionados ao filme era alto, como roupas, 

livros, revistas e games. 

Uma das primeiras franquias do Michael Jackson, foi a transformação do filme 

Moonwalker e de toda a arquitetura construída até então já lançado do Bad, em jogo de 

videogame para diversas plataformas. Produzido pelas desenvolvedoras de games U.S. 

Gold e SEGA, o game “Michael Jackson’s Moonwalker” (1990), teve como criador do 

conceito de jogo e do design, o próprio Michael. 

 

Não é por acaso que jogos eletrônicos sejam um ambiente para 

narrativas originalmente pensadas para outras mídias. A partir dos 

                                                 
6 Debut é um termo utilizado para o primeiro lançamento do artista/grupo na indústria fonográfica. 
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anos de 2000, em termos gerais, filmes de sucesso são acompanhados 

de games nos quais a narrativa do filme pode ser vivida pelos 

jogadores. Em certos casos, partes da história do filme são contadas 

ou reelaboradas nos games. (MARTINO, 2014, p. 153) 

 

Esse fenômeno vivido pelo filme no game é descrito por Jenkins (2009) e 

acrescentado por Martino (2014) como narrativa transmídia, em que se proporciona a 

públicos diferentes, maneiras específicas de viver as narrativas para além do que é 

apresentado no cinema ou na televisão, logo pode-se dizer que Michael Jackson fez uso 

de uma espécie de pré-narrativa transmidiática. 

Para que tudo isso aconteça, é criado um universo ficcional, sendo as obras de 

caráter real ou não, que ilustra uma experiência de envolvimento, interconectando os 

espectadores por diferentes ângulos e formas para a compreensão total da história.  

O processo acima é descrito no conceito de multimídia, no qual o objeto não 

pode ser entendido por conta própria e sim através de outras plataformas para uma boa 

absorção do contexto. Na crossmídia, os objetos são autossuficientes e podem ser 

entendidos em seu próprio meio, um exemplo é o Bad 25, lançado em 2012, a edição 

comemorativa do álbum Bad, resgatou inúmeros produtos que haviam sido lançados por 

Michael no final dos anos de 1980 e lançou vários materiais até então inéditos. 

Finalizando, Jenkins (2009) aponta que as velhas e novas mídias se colidem e se 

completam. Cada mídia funciona como uma peça de quebra-cabeças e a junção de todas 

as peças cria um entendimento maior sobre o assunto. O modelo transmidiático abre 

possibilidades das pessoas escolherem se querem ou não se envolver mais com 

determinadas narrativas. 

 

Michael Jackson antevê transmídia  

Quando Michael Jackson popularizou e redesenhou o conceito de promoção e 

produção de videoclipe, com “Thriller”, ele definiu uma nova linguagem de criação do 

que seria a divulgação nas décadas a seguir, na indústria fonográfica, mais 

especificamente na música pop. 

Após o lançamento do curta-metragem da faixa-título do álbum, o enorme 

sucesso instantâneo fez com que a canção fosse reprisada com frequência nos principais 

canais de televisão dos Estados Unidos, como a MTV por exemplo. Esse fenômeno, fez 

com que Jackson procurasse uma alternativa para a comercialização do vídeo.  
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A solução foi incluir e destacar o making-of do clipe no home vídeo, chamando-

o de “Making Michael Jackson’s Thriller”, que além do curta principal ainda continha 

extras com lançamentos recentes, como o vídeo de Beat It por exemplo, tornando-se o 

VHS o mais vendido de todos os tempos, sustentando o recorde durante décadas. 

Entende-se, assim, que uma das primeiras ideias de Michael Jackson, de 

comercialização de produtos licenciados da TV para o consumidor, é uma percepção de 

transmídia. Mas não chega a ter um aparato com uma infinidade de desmembramentos 

como conhecemos atualmente essa noção, Michael consegue perceber no decorrer da 

era Bad, compreendida pelo final da década de 1980. 

 

Pepsi converte Michael Jackson em multimídia 

De acordo com Lúcia Santaella (2003), multimídia nada mais é que “o uso de 

mais de uma linguagem em uma mesma mídia, como ocorre com o jornal, por exemplo, 

que faz uso das linguagens escrita, fotográfica, gráfica e diagramática. Tais linguagens 

possibilitam que as mídias possuam a mesma estrutura de mensagens com elementos 

semióticos: sintáticas, semânticas e pragmáticas”. 

Michael Jackson começa a utilizar esses artifícios quando é convidado para 

estrelar comerciais de televisão. O cantor unia sua música e dança, dois fatores 

independentes, para fortalecer às marcas que estaria representando. A mais icônica delas 

é a Pepsi. A primeira aparição de Jackson em um comercial da empresa, aconteceu junto 

com seus irmãos em 1983, ano em que Michael encerrou a promoção do álbum Thriller 

e deixou o grupo The Jacksons, para se dedicar a sua carreira solo. 

A campanha intitulada “Pepsi Generation”, é uma das campanhas icônicas da 

bebida, ao som de um jingle baseado em Billie Jean, trazia uma atmosfera de que o 

refrigerante seria a nova escolha da geração. Naquele ano, as vendas da Pepsi nos 

Estados Unidos começaram a alavancar e bater de frente com a sua principal 

concorrente, a Coca-Cola. Foi perceptível que Michael Jackson era um artista não só de 

grande sucesso, mas também de bastante influência. 

No lançamento do álbum Bad, mais um comercial com ampla repercussão foi 

produzido para a marca, dessa vez com a canção “Bad” como jingle, e uma 

superprodução com direção de Bob Giraldi (“Say, Say, Say” e “Beat It”). O comercial é 
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lembrado também pela sua paródia, produzida no programa The California Raisin 

Show7, pelo grupo fictício de R&B, “The California Raisins”. 

 

[...] basicamente, existiam dois tipos de pessoas nos anos 80: os 

bebedores de Coca-Cola e os bebedores Pepsi. E se você amou 

Michael Jackson, já tinha um bom motivo para cair no último grupo”. 

[...] “A Pepsi, por sua vez, teve vendas de US$ 7,7 bilhões em 1984 e 

um aumento da parcela de mercado, enquanto a Coca-Cola caiu, de 

acordo com relatórios financeiros da época. A Pepsi assinou um 

segundo contrato, US$ 10 milhões para patrocinar seu álbum "Bad" 

entre 1987-1988. Onde o acordo inicial de Jackson com a Pepsi foi 

limitado apenas aos Estados Unidos, já este seria global, abrangendo 

mais de 20 países durante a turnê mundial do cantor.8 

 

Toda essa repercussão fez com que a marca patrocinasse a Bad World Tour, a 

primeira turnê solo mundial do cantor entre os anos de 1987 e 1989, num contrato 

milionário, considerado na época o maior valor pago na história para shows de um 

artista solo. A Pepsi repetiu a parceria em junho de 1992 na Dangerous World Tour, 

para promoção foram lançadas latas e copos comemorativos do refrigerante nos 

principais países em que a turnê passava, inclusive no Brasil. 

Em novembro de 1993, no meio às acusações de abuso sexual infantil, a Pepsi 

anunciou que havia quebrado contrato com Michael Jackson, fazendo com que fãs leais 

parassem de beber o refrigerante. Segundo o Jornal Cruzeiro de Vale9, muitos fã-clubes 

de Michael encorajaram membros a boicotar a Pepsi e escrever para a empresa em 

protesto. Um fã norte-americano começou a distribuir adesivos que liam “Pepsi jogou 

Michael no lixo. Agora nós estamos jogando Pepsi no lixo”. Depois de dois meses do 

anúncio da Pepsi, a Coca-Cola anunciara que suas vendas cresceram em 20 por cento. 

Polêmica que deve ter sido esquecida após a transformação do ídolo em mito 

depois da sua morte, pois em 2012 a Pepsi retoma a sua promoção através da imagem 

do astro, como anteriormente dito, o Bad 25. A campanha global e comemorativa, 

intitulada “King of Pop” (Rei do Pop, em tradução livre) lançou latas, rótulos de 

garrafas pet e até chegou a patrocinar grandes eventos de música nos EUA. Em países 

do Oriente Médio, Ásia e Oceania, a publicidade foi mais ostensiva, material 

                                                 
7 Série animada americana, protagonizada por uvas passas, exibida na CBS em 1989. 
8 Disponível em: <http://www.billboard.com/articles/news/268213/michael-jackson-pepsi-made-marketing-history> 

Acesso em: 20 out. 2014. 
9 Disponível em: < http://www.cruzeirodovale.com.br/?curiosidades-sobre-michael-jackson&ctd=6551> Acesso em: 

30 jan 2015. 
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publicitário físico exterior como mega-banners, outdoors, outbus entre outros, eram 

espalhados nos principais mercados dos continentes supracitados. 

Na televisão americana, a Pepsi veiculou comerciais de 30 segundos com 

Michael Jackson, resgatando imagens dos principais videoclipes do álbum Bad e das 

próprias campanhas da marca, mesclando a campanha global da empresa chamada 

“Live for Now” (Viva o Agora, em tradução livre), com o álbum comemorativo. Ao 

todo, Michael Jackson protagonizou sete campanhas para o refrigerante entre 1984 e 

1993, e uma póstuma em 2012, sendo o artista masculino que mais vinculou sua 

imagem à Pepsi, igualando a cantora Britney Spears que também possui a mesma 

quantidade de propagandas que Jackson. 

 

Um Pioneiro da Era Multimídia 

O terceiro álbum de estúdio de Michael Jackson pela gravadora Epic, o Bad, foi 

o primeiro da carreira do cantor que mais se transformou em outros itens, como peças 

de vestuário, filmes, livros, games entre outros. Com a difícil missão de suceder 

Thriller, Michael Jackson investe mais em expansão e divulgação do seu nome, 

tornando-o cada vez mais global. O álbum Bad trouxe a missão de exportar de vez o 

cantor para o mundo. 

O projeto gráfico original do disco foi rejeitado pelo menos por duas vezes pela 

gravadora. A primeira sugestão, era de que o álbum seria chamado de Smooth Criminal 

e a segunda proposta, era a capa com outra imagem da que conhecemos atualmente. 

Jackson apostou em Tony Lane e Nancy Donald para a direção de arte de todo o projeto 

(álbum e singles). Os fotógrafos do disco foram Greg Gorman, Sam Emerson e 

Matthew Rolston. E a logo Bad ficou por conta de Jeffrey Spear, creditado no encarte 

do álbum. 

A imagem de Michael agora seria bastante agressiva e independente, sendo ele 

totalmente reconfigurado para o lançamento do álbum, em que é totalmente notável a 

sua nova aparência estética, no qual nota-se alteração no tom de pele e intervenções no 

rosto. 

O logotipo do álbum, é um dos itens gráficos de toda a carreira de Michael 

Jackson mais lembrado. É de extrema facilidade, a qualquer indivíduo que conheça 

Jackson, associar o Bad a sua imagem. A capa do álbum, que trouxe um novo Michael 

Jackson, consolidou o seu reposicionamento na indústria fonográfica. 
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A tipografia em si já consiste numa inovação pelo fato de estar disposta na 

vertical e ser diferente na utilizada no título do disco – caso que se repetiu em Off The 

Wall e Thriller –, possuindo duas formas originais e uma refeita recentemente para o 

Bad 25. De acordo com o designer Randall Wilson II, o nome do artista impresso na 

capa e contracapa do álbum foi definido pela fonte Haettenschweiler. 

A unidade em um trabalho visual é essencial para identificação do mesmo em 

todas as áreas em que ele estiver inserido, no caso do álbum do Michael não foi 

diferente. Todos os produtos gráficos relacionados ao Bad tinham uma proximidade 

descritiva do que o capa – objeto central do projeto – trazia, harmonia que não era 

presente em seus álbuns anteriores, ou em artistas da sua época como Madonna por 

exemplo. O trabalho “True Blue” (1986) da cantora não contém uma linha gráfica, 

como o Bad propõe. 

A coesão começa pelos singles; foram lançados dez compactos entre 1987 e 

1989, em que todos traziam uma característica do trabalho em vigor, o nome Michael 

Jackson com a mesma fonte em sua maioria, o efeito de grafite (pichado) e as cores 

vermelho e preto. As exceções são os singles de “Another Part Of Me” (que serviu de 

divulgação para a Bad World Tour, trazendo uma imagem de Jackson ao vivo na capa), 

“Smooth Criminal” (trabalho exclusivo, para promoção do filme Moonwalker) e 

“Liberian Girl” (apenas distribuído nas rádios da Europa e Austrália). 

Um mês após o lançamento do disco Bad, em setembro de 1987, Michael 

Jackson iniciou sua primeira turnê mundial solo. Os astros da música, para divulgarem 

sua turnê em impressos, e até como peça de fã, costumam lançar o que é chamado 

originalmente de tour programmes (programação da turnê, em tradução livre), no qual 

são publicadas fotos exclusivas, informações de shows, ficha técnica, entre outros. Esse 

livreto possuía a primeira concepção visual da Bad World Tour, que até então não tinha 

esse nome. No início, a turnê ainda não havia uma singularidade em impressos, a 

preocupação no design padrão veio a partir da segunda fase em 1988. Ao total foram 

produzidos cinco tours programmes diferentes para os concertos, cada um retratou uma 

fase diferente da turnê. 

Além dos produtos físicos, Bad se fez bastante presente no audiovisual. A 

primeira peça publicitária da era, consiste apenas em Michael Jackson performando a 

releitura da música faixa-título do álbum para a Pepsi. O comercial intitulado “The 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 11 

Magic Begins”10 (Que a magia comece, em tradução livre) possui 90 segundos de 

duração, foi veiculado nos Estados Unidos e já trazia o novo slogan da marca. Os 

próximos comerciais seriam superproduções com continuidade que contavam uma 

aventura estrelada por Jackson, intitulada “The Chase”11 

Após as promoções e inserções na televisão, a partir do momento em que cada 

compacto proveniente do álbum fosse lançado, um videoclipe também seria produzido, 

onde durante o período de 1987 a 1989, foram desempenhados nove curtas, para 

promoção do álbum. A faixa-título “Bad”, originou o primeiro curta-metragem de 18 

minutos do álbum, que foi escrito pelo roteirista Richard Price e dirigido por Martin 

Scorsese. A coreografia criada por Michael Jackson e Gregg Burge foi inspirada no 

filme “West Side Story” (“Amor, Sublime Amor”, no Brasil) de 1961. O curta também é 

conhecido por apresentar o ator Wesley Snipes. 

Além dos videoclipes, as estratégias de marketing para disseminação do álbum e 

do artista como um todo foram: o lançamento do curta-metragem Captain EO (1986) - 

estrelado por Jackson -, um ano antes do álbum nos parques temáticos da Disney, o 

filme continha a canção Another Part Of Me; a turnê mundial Bad World Tour, que 

percorreu 15 países em 4 continentes de 1987 a 1989; e o longa-metragem Moonwalker. 

Como na maioria dos tipos de promoção da época, a divulgação dos discos 

recém-lançados era quase que exclusivamente através da televisão, já que no rádio a 

disseminação era espontânea através dos lançamentos dos singles, chamados compactos 

no Brasil. Na TV norte-americana o canal CBS, exibiu no dia do lançamento do álbum 

o especial Michael Jackson: The Magic Returns com a estreia exclusiva do curta-

metragem Bad. No Brasil, a antiga CBS (atual Epic/Sony Music Brasil) fez uma ação 

promocional, questionando se os fãs teriam ideia de como seria a nova aparência do 

Michael Jackson, a premiação era a discografia do cantor, além do disco novo, então 

Bad. 

Michael Jackson não era um artista inovador só na música ou no vídeo, a partir 

da era Bad, ele começou a escrever e lançou seu primeiro livro. Na mesma época ainda 

escreveu o story para o filme Moonwalker. 

Em fevereiro de 1988, o cantor lança sua autobiografia, com apenas 29 anos, 

intitulada Moonwalk. O livro traz toda a trajetória do cantor desde o The Jackson 5 até o 

lançamento do álbum Bad. O livro estreou no topo entre os mais vendidos no Reino 

                                                 
10 Disponível em: http://youtu.be/W1AMiLh2c84 Acesso em: 08 mai. 2017. 
11 Disponível em: http://youtu.be/y-4lLhvMOeI Acesso em: 11 mai. 2017 
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Unido e nos Estados Unidos, ao todo vendeu mais de 450 mil exemplares em 14 países. 

A reimpressão do livro ocorreu em outubro de 2009, devido a morte do cantor em junho 

do mesmo ano.  

Vale acrescentar que vários artistas pop contemporâneos com poucos anos de 

carreira, extremamente jovens, como os cantores Justin Bieber e Demi Lovato, ou o 

grupo One Direction, já se lançam no mercado com autobiografias e biografias, 

seguindo o idealizado anteriormente por Michael Jackson. 

Michael fez parte de uma época em que a promoção de um produto através da 

internet era inexistente. Para que a massa tivesse oportunidade de ter em mãos um 

produto com o seu nome era necessário o artista difundi-lo, principalmente em produtos 

licenciados. Inúmeros souvenires relacionado ao Bad foram lançados ao redor do 

mundo, os principais e oficiais eram comercializados durante a passagem da Bad World 

Tour na respectiva cidade. 

Na música, o acesso à Michael Jackson populariza-se pelo costume dos 

mercados britânicos e americanos, lançarem apenas compactos com uma só música, a 

que estava sendo habitualmente divulgada pelo artista, valor totalmente inferior 

comparado à compra de um álbum completo.  

A troca de informações entre fã-fã e fã-artista também era um meio de 

divulgação muito eficaz, coisa que se faz presente até os dias atuais. De acordo com 

Martino (2014, p.157), fãs formam comunidades, nas quais compartilham seus materiais 

e discutem temas relativos àquilo que gostam. Em certos casos, com uma riqueza de 

detalhes e conhecimentos que rivaliza com qualquer debate teológico medieval.  

Fã-clubes de Michael Jackson ao redor do mundo trocavam cartas e ligações 

com a central de fã-clubes oficial do cantor localizada em Los Angeles nos Estados 

Unidos. Chamado “The Michael Jackson International Fan Club”, a central telefônica, 

telegráfica e catalográfica auxiliava os fãs, colecionadores e admiradores sobre turnês, 

programas de TV e lançamentos de álbuns relacionados ao cantor. O endereço e o 

número do telefone estão presentes no encarte de todos os álbuns de Michael Jackson 

antes do ano 2000.  

Com as barreiras continentais quebradas, Michael Jackson criava uma espécie de 

rede, com troca de informação e comunicação através dele, da imprensa/mídia e seus 

fãs. No Bad essa característica fica mais evidente, quando o cantor realiza uma turnê 

mundial e deixa de ser um artista local para ser de proporção universal.  
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Sua expansão em home vídeo também contribuiu com a sua difusão, “Making 

Michael Jackson’s Thriller” (1984) e “Moonwlaker” (1988) - seus primeiros 

lançamentos exclusivos em VHS -, o astro tira a exclusividade da televisão e do cinema 

para a estreia de principais produtos, sendo o consumidor final o principal propagador 

de materiais em vídeo. 

Também, as campanhas de angariação de fundos, para diversos tipos de 

problemas ao redor do mundo tornava a imagem do cantor ainda mais globalizada, visto 

que Michael Jackson mantinha e mantém até hoje, diversos institutos filantrópicos em 

diversos continentes, principalmente, nos Estados Unidos, seu país natal e no continente 

africano. 

A partir de 1988, o cantor constrói o rancho Neverland (em tradução livre, “A 

Terra do Nunca”, alusão ao filme Peter Pan de 1953), ele torna a reciprocidade com a 

filantropia mais presente, quando passa a receber fãs com deficiências de diversos 

gêneros, uma exceção para aqueles que não o podiam acompanhar em shows e 

aparições públicas. 

As inúmeras ações argumentadas explicitam o quanto mesmo antes do boom da 

internet, a interação era possível e necessária através de outras formas de comunicação. 

Não havia obstáculos que proporcionassem um isolamento de ambos os canais, emissão 

e recepção, tornando Michael Jackson ainda maior. 

 

Considerações Finais 

 

O artista Michael Jackson foi inovador em todas as áreas das mídias 

estabelecidas na era pré-internet, seja pela reinvenção da dança, dos vídeos e da cultura 

pop. As principais possibilidades e recursos da época, tais como o rádio, videoclipe, 

cinema, musical, videogame, show, telefonia e marketing para propagação e 

disseminação de ideias, foram utilizados por Michael, que soube administrar com 

maestria a sua popularização, tendo como resultado a comparação à uma febre. 

Segundo Taraborrelli (2009), Jackson começou a gerenciar a carreira em sua 

totalidade a partir dos 21 anos. O cantor já demonstrava capacidade administrativa 

superior, devido à experiência comercial desde os cinco anos de idade. Com o 

lançamento do álbum Bad (1987), Michael, com quase 30 anos, consolida seu espaço no 

mercado do entretenimento e ousa através do uso de outras mídias, para globalizar sua 

imagem.  
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A partir da sua ascensão como artista solo, no início dos anos de 1980, Michael 

tornou-se uma espécie de nova revolução na indústria musical mundial, o cantor era um 

fenômeno midiático. A última vez em que o mundo, e principalmente os Estados 

Unidos tinham vivenciado um evento à altura foi nos anos de 1960 com o cantor Elvis 

Presley. 

As principais ferramentas de divulgação, são as mídias pré-digitais (JENKINS; 

GREEN; FORD, 2014) que além da música, vieram através da dança, da moda, do 

cinema, da propaganda, dos games e até das histórias em quadrinhos.  

Com estilo único de coreografias e de vestuário, as gerações da época traduziam 

Michael como um ícone a ser seguido; e participar do seu fandom era um possível 

sinônimo de status. Jackson se preocupava não só no modelo de cantor, (como Prince, 

na época, por exemplo) mas de artista completo, conceituado e cercado de várias 

possibilidades para propagação. Havia uma atenção voltada para cada vez mais atingir o 

maior número de pessoas possível. Os videoclipes grandiosos e bem produzidos, 

caminhavam paralelamente à magnitude do álbum, sempre trazendo algo a mais para 

proporcionar uma imersão maior no disco.  

Esses aspectos contribuíram na construção da imagem do personagem icônico 

Michael Jackson que surgiria ao decorrer dos próximos anos e o álbum Bad se torna o 

ápice da sua carreira, em que ele buscou a globalização midiática, seja através (das já 

citadas) músicas, figurinos, coreografias, propagandas, produtos, franquias e até mesmo 

pelas suas bizarrices, como as inúmeras operações cirúrgicas, dormir em câmaras 

hiperbáricas, entre outras curiosidades. 

Foi a primeira vez que o pensamento comercial de um álbum foi 

descentralizado. As vendas do álbum não foram o principal instrumento de renda do 

artista como aconteceu com o álbum anterior, mas sim um conglomerado de produtos 

que foram aglutinados na turnê mundial do artista. 

Podemos ainda considerar, que era a primeira vez que Michael Jackson não 

dependia exclusivamente de fãs da sua música para consumir produtos relacionados ao 

artista. Jogadores de videogame podiam não gostar da música de Michael, mas jogavam 

e compartilhavam os jogos com o astro. Indivíduos consumiam alimentos que 

estampavam a imagem do artista em suas respectivas embalagens e havia ainda aqueles 

que não gostavam do estilo do artista, mas simpatizava com as campanhas mundiais 
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humanitárias que Michael mantinha. A comunicação por propagação estava sendo feita 

de maneira inovadora e vanguardista. 

Foi no álbum Bad, que Michael Jackson iniciou uma proposta mundial 

diferenciada, e melhor desenvolvida do que os artistas do seu tempo vinham fazendo. 

Um exemplo é a sua primeira turnê mundial solo, a Bad World Tour (1987-1989). Antes 

dos anos de 1980 era comum uma excursão pelo mundo com as mais variadas bandas de 

rock, artistas pop costumavam fazer suas turnês em restritos países, Michael Jackson 

mudou esse conceito e inseriu no mercado local a sua arte. 

Michael Jackson utilizou em Bad uma comunicação que lhe diferenciou dos seus 

próprios lançamentos e dos outros artistas. Não ficar apenas restrito ao mercado 

fonográfico, através de músicas e videoclipes, possibilitou a descoberta e a exploração 

de vários outros tipos de nichos da indústria do entretenimento, ou seja, um caso de pré-

transmídia. Como o Bad influenciou nos produtos derivados dos próximos álbuns na 

área comunicacional e/ou audiovisual, e quais foram eles que não difundiram e não 

obtiveram êxito, resultando em modificação nos planos do cantor. Ou mesmo como 

base, para o lançamento dos trabalhos de outros artistas da música pop. 

Ainda pontuamos, que o artigo auxiliará tanto nas pesquisas comunicacionais 

futuras, acerca de novas descobertas dos primórdios da transmídia, como na 

documentação da carreira profissional e criativa de Michael Jackson, sendo o último um 

material ainda bastante escasso na esfera bibliográfica. 
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