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Resumo 

 

Este artigo discorre sobre algumas mudanças ocorridas na indústria do entretenimento e 

principalmente nos desenhos animados na atualidade, e busca refletir sobre as táticas 

transmidiáticas dos produtores de conteúdo frente às transformações proporcionadas 

pelas novas mídias. Foram usados como referencial teórico os autores Henry Jenkins, 

Sam Ford, Joshua E. Greene e Antonio Candido. O objeto de estudo escolhido foi o 

“Toontubers”, programa no Youtube brasileiro do canal Cartoon Network que faz parte 

de uma estratégia da marca que busca expandir a narrativa de seus desenhos e aproximar 

seus personagens dos consumidores. Para entender mais obre essa estratégia, foi realizada 

uma entrevista semi-estrutturada com as criadoras do “Toontubers”. 
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Introdução 

Uma pesquisa sobre o mercado de entretenimento realizada pela PwC em 20154 

previu um crescimento anual de 5,1% na indústria de entretenimento global até 2019, 

chegando a um faturamento de 2,23 trilhões de dólares. Esse crescimento vem 

acompanhado de uma mudança no comportamento do consumidor, que passa a buscar 

novas formas de se consumir conteúdo.  

No que diz respeito ao consumo de TV e vídeo, os consumidores estão 

demandando cada vez mais a criação de programas de alta-qualidade visual e de com 

conteúdos relevantes, de uma maneira flexível e on-demand5, o que resulta no 

crescimento de plataformas OTT6 como Netflix e Amazon Prime, e em uma queda no 

                                                 
1 Trabalho apresentado na Divisão Temática Publicidade e Propaganda, da Intercom Júnior – XIII Jornada de 

Iniciação Científica em Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação 
2 Estudante de Graduação 7º semestre do Curso de Comunicação da ESPM-SP, email: 

schmidt.ingrid1996@hotmail.com  
3 Orientadora do trabalho. Doutoranda em Psicologia Clínica e em Comunicação e Semiótica pela PUC-SP. 

Professora do Curso de Comunicação Social da ESPM, e-mail: paola@espm.br. 
4 http://www.pwc.com/gx/en/industries/entertainment-media/outlook/data-insights.html Acesso em 16 de mar. 2017. 
5 Disponível, pronto para entrega, (produzido) conforme a demanda. Fonte: http://www.teclasap.com.br/o-que-on-

demand-significa/. Acesso em 25/03/2017. 
6 Abreviação de “Over The Top”, termo em inglês que denomina serviços de áudio e vídeo pela internet.  
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consumo de penetração da televisão linear. Por esse motivo, as emissoras tradicionais 

estão tendo que se reinventar, procurando novos formatos, conteúdos cada vez mais 

segmentados e experiências que atinjam o consumidor além da tela. 

Sendo assim, é de extrema importância para a área da Comunicação estudar essas 

mudanças a fim de compreender o cenário atual da indústria de entretenimento. Dessa 

forma, este artigo apresenta um recorte de uma pesquisa feita para um trabalho de 

conclusão de curso, e aborda as estratégias transmidiáticas da marca Cartoon Network 

frente a essas transformações. 

Mudanças na indústria do entretenimento 

O mundo do entretenimento está se transformando junto com a introdução de 

novas mídias e mudanças no comportamento do consumidor. Nesse contexto, Jenkins 

(2009) introduz o conceito de Cultura da Convergência, na qual os diferentes tipos de 

mídia se cruzam e onde os papéis do produtor e do consumidor de mídia se mesclam. Por 

“convergência”, Jenkins se refere  

(...) ao fluxo de conteúdos através de múltiplas plataforma de mídia, à cooperação 

entre múltiplos canais midiáticos e ao comportamento migratório dos públicos 

dos meios de comunicação, que vão a quase qualquer parte em busca da 

experiência de entretenimento que desejam. (JENKINS, 2009, p.29) 

Dessa forma, é importante que o conteúdo não se restrinja à sua forma 

primária, e busque novas maneiras de engajar os fãs, utilizando outras mídias. 

As novelas conseguem se sustentar porque proporcionam um universo de 

storytelling7 substancialmente maior do que o programa em si, oferecendo 

material quase que infinito para discussões e debates de fãs – e assim assegurando 

conteúdo “espalhável” pelas redes de fãs.”  (JENKINS; FORD; GREENE, 2012, 

p. 132) 

É nesse contexto que muitas empresas começaram a criar uma série de conteúdos 

derivados de seus produtos. Jogos, aplicativos, livros, quadrinhos, trilhas sonoras, spin-

offs8 e live events são todos exemplos de conteúdos criados para oferecer essa forma 

storytelling proposta por Jenkins. 

                                                 
7 “Storytelling é a capacidade de contar histórias de maneira relevante, onde os recursos audiovisuais são utilizados 
juntamente com as palavras.” Fonte: http://www.novaescolademarketing.com.br/marketing/o-que-e-storytelling/ 

Acesso em 18 de jun. 2017. 
8 Spin-off, também chamado de derivagem, é um termo utilizado para designar aquilo que foi derivado de algo já 

desenvolvido ou pesquisado anteriormente. (...) Na mídia, spin-off acontece quando uma franquia (franschising) é 
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As mudanças se deram, inclusive, no que diz respeito à estrutura dos programas. 

No meio televisivo, até recentemente, os seriados eram divididos em três classificações, 

de acordo com suas narrativas: os dramas eram classificados como “seriados” ou 

“procedurais”, e as comédias eram classificadas como “sitcoms”. Na narrativa seriada, 

“acompanha-se o desenrolar progressivo e gradual de tramas que não apresentam 

estrutura unitária de emissão única, tecendo continuamente situações dramáticas para o 

acompanhamento periódico” (SOLLON; FARIA; FRAMBACH, 2014), enquanto na 

procedural usa-se um mesmo formato de episódio.  

Mas, hoje em dia, até mesmo essas definições parecem não ser suficientes para 

classificar a enorme quantidade de séries que chegam à TV e aos serviços de streaming9.  

Essas narrativas complexas de séries agora se estendem além dos meios de 

televisão para websódios, quadrinhos impressos e digitais, jogos de computador 

e experiências de realidades alternativas, cada uma se tornando uma nova forma 

de receita e cada uma fomentando a imaginação da audiência. (JENKINS; FORD; 

GREENE, 2012, p.134)   

Mudanças na estrutura dos desenhos animados 

Até mesmo os desenhos animados, conhecidos por sua narrativa tipicamente 

procedural, estão passando por mudanças. Uma década atrás, a narrativa procedural era 

apresentada em muitos desenhos. Ele simplifica a trama, uma vez que se resume a história 

a episódios de 7 ou 11 minutos, o que combina perfeitamente com um conteúdo que é, a 

princípio, voltado para um  para o público infantil.  

Os desenhos costumavam ter episódios isolados com começo meio e fim, de uma 

forma tão marcante que às vezes um episódio anulava completamente um outro. Um 

personagem podia morrer em um episódio e “voltar” no seguinte sem nenhuma 

explicação, e isso era completamente plausível, pois era como se em cada início de 

episódio, o universo do desenho reiniciasse.  

Mas mesmo os desenhos animados, tão marcados pela narrativa procedural 

desde seu surgimento, estão passando por mudanças. Desenhos como "Hora de 

                                                 
criada a partir de uma já existente, geralmente aquela que já obteve sucesso e êxito. Fonte: 

https://www.significados.com.br/spin-off/ Acesso em 15 de abr. 2017 
9 Forma de transmissão instantânea de dados de áudio e vídeo através de redes. Por meio do serviço, é possível 

assistir a filmes ou escutar música sem a necessidade de fazer download, o que torna mais rápido o acesso aos 
conteúdos online.” Fonte: http://www.techtudo.com.br/artigos/noticia/2013/05/conheca-o-streaming-tecnologia-que-

se-popularizou-na-web.html Acesso em 23 de mar. 2017. 
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Aventura", "Steven Universo", "Gravity Falls", "Apenas Um Show" e "Star vs. As Forças 

do Mal" vêm apresentando narrativas seriadas complexas e elaboradas, que interligam os 

episódios de um jeito que poucas séries conseguiram fazer.  

O fim da sexta temporada do desenho “Hora de Aventura”, por exemplo, é uma 

grande combinação de elementos que haviam sido citados ao longo das temporadas 

anteriores. O personagem Rei de OOO, que havia aparecido em alguns episódios, “toma 

o trono” da personagem Princesa Jujuba, que vinha “perdendo o apoio do povo” após uma 

série de “medidas conservadoras”. O pinguim Gunther “assume sua verdadeira 

identidade” - Orgalorg, um alienígena que “deseja o fim da raça humana” - dando sentido 

a uma série de comportamentos que não haviam sido explicados até então. Um cometa 

que havia aparecido em sonhos e premonições se torna uma “ameaça para a Terra” e Finn 

“precisa detê-lo”. Finn consegue desviar o cometa, e a temporada termina com mais uma 

premonição realizada: a imagem da Princesa Jujuba coberta de caramelo.  

 

Figura 1: Cartela do Episódio 43 da Sexta Temporada de Hora de Aventura, "O Cometa". Fonte: 

https://2.bp.blogspot.com/-zjH7viJl5Qk/VXNaXxRxUKI/AAAAAAAAOns/yCzRmbZ0RE4/s640/twe.png 

O personagem é um elemento extremamente importante para a narrativa, uma 

vez que ela é movida por ele e, no caso do protagonista, gira em todo dele. Nesse sentido, 

os personagens dos desenhos animados também vêm sofrendo mudanças significativas, 

se tornando cada vez mais esféricos – termo utilizado para designar personagens com três 

dimensões e serem, portanto “organizados com maior complexidade e, em consequência, 

capazes de nos surpreender.” (CANDIDO, 2007). Desenhos como “Hora de Aventura” e 

“Steven Universo” possuem vilões que se transformaram em mocinhos ao longo de suas 
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temporadas, personagens com passados complexos e pouco explicados, e protagonistas 

que envelhechem e amadurecem ao longo dos anos em que o desenho é exibido.  

 

Figura 2: Mudanças na personalidade de três personagens de Steven Universo (Peridot, Lapis Lazuli e Jasper)  ao 

longo da série. Fonte: http://scontent.cdninstagram.com/t51.2885-

15/s480x480/e35/13694590_1763096753976425_1039257079_n.jpg?ig_cache_key=MTMwNzIxMDk3Nj 

Nessa medida, nosso processo de identificação com os desenhos se torna mais 

complexo. Conforme os personagens adquirem personalidades mais profundas e se 

tornam cada vez mais “reais”, cresce nossa necessidade de interagir com eles em 

diferentes ambientes. Com o advento das novas tecnologias de comunicação, nos 

tornamos seres ubíquos, presentes em diversas plataformas, e nossa relação com as 

marcas se transformou: hoje, é preciso que a marca esteja no mesmo lugar que seus 

consumidores, e não que eles tenham que ir até onde a marca está. 

As empresas – principalmente no ramo do conteúdo - estão se tornando cada vez 

mais “cientes” desse processo e, por isso, têm usado cada vez mais de suas mídias para 

criar um universo de “storytelling substancialmente maior do que o programa em si, 

oferecendo material quase que infinito para discussões e debates de fãs” (JENKINS; 

FORD, GREEN, 2012). Elas buscam estabelecer estratégias transmidiáticas que possam 

gerar vínculos mais fortes com seus produtos e de identificação mais sofisticadas. 

Com as mudanças ocorridas nos desenhos animados nos últimos anos, as 

produtoras de conteúdos infantis também estão buscando novas formas de interagir com 
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seus consumidores nas mídias em que esses consomem. O canal Cartoon Network, por 

exemplo, utiliza uma estratégia em que cria conteúdos exclusivos para cada uma de suas 

plataformas: o canal em si, apps/mobile, jogos, “CN Anything”, site, “CN GO”10, redes 

sociais e Youtube.11 Dentre elas, o programa “Toontubers”. 

“Toontubers” 

 

Figura 3: Imagem da abertura de "Toontubers". Fonte: https://i0.wp.com/nerdcida.com.br/wp-

content/uploads/2017/04/CCXP_Toontubers.png?fit=1920%2C1080 

“Toontubers”12 é um programa no canal do Youtube do Cartoon Network 

Brasil13, criado por Vivian Arias e Camila Ferreira, em que os “personagens” Mordecai 

e Rigby, do desenho “Apenas Um Show”, “jogam” videogames no estilo de vídeo “Let’s 

Play” - termo em inglês para designar um estilo de vídeo no Youtube no qual um usuário 

joga um videogame enquanto narra sua experiência de jogo.14  

Apesar de existirem diversas estratégias transmidiáticas que vêm sendo adotadas 

pela indústria do entretenimento, o Cartoon Network foi o primeiro canal de desenhos 

animados a “transportar” seus personagens da televisão linear para o Youtube através de 

um novo programa, derivado do original, e assim aproximando esses personagens do 

público do desenho.   

                                                 
10 Plataforma on-demand do Cartoon Network. 
11 https://pt.slideshare.net/mediaeducation/que-horas-so-hora-de-aventura-cartoon-network Acesso em 14 de abr. 

2017 
12 https://www.youtube.com/playlist?list=PLDgm57uVLW4aFBxZNwMrrP_2xL2mCizr1 Acesso em 28 de abr. 2017 
13 https://www.youtube.com/user/BRCartoonNetwork/featured Acesso em 28 de abr. de 2017 
1414 http://mediakix.com/2016/02/what-is-a-youtube-lets-play-video/#gs.01C_HsY Acesso em 18 de abr. 2017 Acesso 

em 14 de abr de 2017 
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Com o objetivo de entender mais sobre o processo de criação do “Toontubers” 

e sua estratégia transmidiática, que dialoga com as mudanças ocorridas no mundo do 

entretenimento, foi realizada uma entrevista semi-estruturada com as criadoras do 

programa no mês de junho de 2017, e suas respostas serviram como base para o 

desenvolvimento deste capítulo. 

 

Na entrevista, as criadoras explicaram que a ideia surgiu após um “dia de 

procrastinação” em que Vivian estava assistindo gameplays no Youtube e percebeu uma 

oportunidade para o Cartoon Network nesse meio ao produzir vídeos num formato que 

os fãs já consumiam. A associação com os personagens Rigby e Mordecai veio logo em 

seguida. “Se os nossos personagens fossem reais, quais personagens que definitivamente 

estariam tentando ganhar a vida como Youtuber? E a resposta foi Rigby e Mordecai.” 

(ARIAS, Vivian, em entrevista). 

De fato, o desenho possui aderência com o mundo dos games. Em “Apenas Um 

Show”, Mordecai e Rigby são dois amigos que trabalham como funcionários de um 

parque, mas estão constantemente “buscando formas de evitar suas tarefas para jogar 

videogame”, o que é tema de grande parte dos episódios do desenho. Essa aderência foi 

fundamental para o programa, uma vez que traz legitimidade aos personagens para “criar” 

um canal de gameplay no Youtube, “eles já são gamers no mundo deles, então isso só 

adiciona pro projeto como um todo.” (FERREIRA, Camila, em entrevista).  

 

 

Figura 4: Os personagens Mordecai e Rigby, do desenho "Apenas Um Show". Fonte: http://somosnintendo.com/wp-

content/uploads/2014/05/regularshow.jpg 
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Além disso, o próprio Cartoon Network possui legitimidade para adentrar esse 

meio, tendo um amplo histórico de jogos, seja em seu site ou em aplicativos. A marca 

também é conhecida por criar conteúdos exclusivos para cada plataforma em que atua e 

por colocar o fã em primeiro lugar, o que contribuiu para seu pioneirismo nesse projeto.  

O fato de que a gente tá tentando entregar conteúdo relevante pros nossos fãs em 

todas as plataformas, na verdade fez com que a gente chegasse à conclusão de 

que a gente tinha que criar projetos que tinham a ver com aquela plataforma 

específica e que fossem os tipos de conteúdo que a galera que tá naquela 

plataforma gosta de consumir. (ARIAS, Vivian, em entrevista) 

Nesse contexto, o Youtube é uma plataforma que garante mais autonomia a seus 

usuários - que podem publicar qualquer tipo de conteúdo e divulgá-lo como preferirem – 

e também proporciona uma interação direta entre produtores e consumidores dos vídeos. 

Por isso,  ao criar um conteúdo original para essa plataforma, no qual Mordecai e Rigby 

“produzem” seus próprios vídeos e “interagem” com seus seguidores, a marca conseguiu 

dar um aspecto de realidade e concomitância para seus personagens. Ao estender a 

narrativa do desenho para além da televisão, “Toontubers” dá a ideia de que os 

personagens existem para além dos episódios televisivos, e que, nesse contexto, 

“decidiram se tornar Youtubers”.  

É importante ressaltar que o desenho “Apenas Um Show” teve seu fim no início 

de 2017 e, nesse contexto, o papel do “Toontubers” de estender a narrativa do desenho 

se torna ainda mais importante: apesar dos episódios antigos do desenho ainda passarem 

na televisão, é apenas o programa no Youtube que continuará tendo novos episódios. “Os 

personagens vão poder continuar vivendo dentro do “Toontubers” e a gente vai continuar 

podendo estender um bom tanto aí a vida da propriedade e dos personagens através dos 

jogos que eles tão jogando.” (ARIAS, Vivian, em entrevista).  

Por esse motivo, a recepção que os fãs tiveram de “Toontubers”, para as 

criadoras, foi ainda mais positiva. Elas afirmam que recebem muitos comentários 

agradecendo o Cartoon Network por continuar lançando materiais com os personagens 

Rigby e Mordecai. Elas acreditam, inclusive, que o programa no Youtube tenha sido uma 

forma de manter os contratos de licenciamento com a propriedade “Apenas Um Show” e 

inclusive promover novos contratos.  

Eu acho que especialmente agora a gente tá atingindo um nível diferente de 

conversa com os nossos fãs. Então eu acho que o Rigby e o Mordecai estão até 
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mais em destaque do que antes, porque até aquela galera que não necessariamente 

assistia no canal tá assistindo no Youtube. Então acho que a gente tá conseguindo 

abranger até mais pessoas, nesse sentido. (FERREIRA, Camila, em entrevista). 

Os vídeos misturam capturas de tela dos jogos com trechos de episódios, vídeos 

da internet e “piadas visuais”, tudo narrado pelos dubladores oficiais dos personagens. 

No início, a ideia era que os episódios fossem realmente animados, e que os personagens 

aparecessem na tela. Entretanto, os custos e o tempo de produção tornariam o projeto 

inviável, e por isso as criadoras optaram por um formato que combinava a narração do 

gameplay com piadas visuais e vídeos de episódios ou da internet. Tal formato, para as 

criadoras, acabou tornando o “Toontubers” aparentemente ainda mais atraente e divertido 

do que a animação pura teria feito.  

A gente percebeu que a gente tinha como entregar a mesma experiência pro fã, 

com uma frequência muito maior, não usando a animação e usando essas piadas 

visuais, que deixam o vídeo mais dinâmico, mais ainda a cara do Cartoon, mais 

irreverente. E que ver o Rigby e o Mordecai jogando em looping não ia entregar 

não ia entregar o mesmo espírito, o vídeo não ia ter o mesmo espírito. (ARIAS, 

Vivian, em entrevista). 

“Toontubers” é feito inteiramente no Brasil, sem qualquer interferência dos 

estúdios dos Estados Unidos, responsáveis pelos episódios de “Apenas Um Show”. As 

criadoras primeiro jogam os jogos, gravando suas reações, e então realizam uma edição 

base dos melhores momentos. Com essa primeira edição, elas conseguem encontrar o “fio 

condutor” da história do episódio. Em seguida, elas criam o roteiro e gravam mais 

imagens do jogo com base nele, para então inserir as vozes dos dubladores e editar a 

versão final. Para as criadoras, o fato de o processo todo ser feito no Brasil é essencial 

para que o programa tenha as características de um vídeo de gameplay, pois ele é feito 

pela área de Mídias Digitais do canal, e essas pessoas trabalham diariamente com o 

ambiente digital e com o Youtube.  

O projeto surgiu apenas com a intenção de preencher o espaço dos intervalos 

comerciais do canal, e a ideia era que os vídeos fossem uma espécia de “paródia” dos 

gameplays do Youtube. Por esse motivo, os vídeos eram de curta duração, e os 

personagens jogavam apenas jogos do Cartoon Network. O programa foi ganhando mais 

relevância na mesma época em que o Cartoon começou a dedicar mais esforços para seu 

canal de Youtube então, a partir de outubro de 2016, com o lançamento do vídeo em que 
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Mordecai e Rigby “jogavam” Overwatch15, os vídeos passaram a ser mais longos – com 

cerca de 12 minutos de duração. Foi nesse momento, segundo as criadoras, que 

“Toontubers” se tornou um gameplay de verdade.  

O vídeo de “Overwatch” foi também o primeiro em que um jogo de outra 

empresa foi escolhido para o gameplay. Segundo as criadoras, os vídeos eram feitos 

apenas com jogos do Cartoon, no início, por uma questão jurídica. Mas, a partir do 

momento, em que eles começaram a ser totalmente focados no Youtube – onde é comum 

que os usuários utilizem imagens de videogames em seus vídeos –, elas receberam o aval 

do presidente do canal para utilizar jogos de outras empresas.  

 

Figura 5: Thumbnail do episódio de "Ovwerwatch" de "Toontubers". Fonte: http://www.toon10.xyz/wp-

content/uploads/2016/10/jogamos-overwatch-nao-sabemos-o.jpg 

Desde então, Mordecai e Rigby “jogaram” uma série de vidoegames diferentes, 

tanto do Cartoon como de outras empresas, entre eles “Five Nights at Freddy’s: Sister 

Location”16, “Mini Titãs”17, “The Sims 4”18, “Minecraft”19 e muitos outros. Em dezembro, 

os dois jogaram “Undertale” em resposta a inúmeros pedidos de fãs nos comentários dos 

vídeos, mostrando que, através do “Toontubers”, os fãs podem interagir com os 

personagens, algo que não acontece nos desenhos animados. Além disso, fizeram uma 

parceria com o canal Tazercraft para um dos vídeos.20 Com 27 vídeos até o momento, os 

                                                 
15https://www.youtube.com/watch?v=4rAs8QNOMOU 16 Acesso em 28 de abr. 2017 
16 https://www.youtube.com/watch?v=phLdJ-hejEU Acesso em 28 de abr. 2017 
17https://www.youtube.com/watch?v=RiaZZ8Qhuhc Acesso em 28 de abr. 2017 
18https://www.youtube.com/watch?v=ePs178fn0XY3 Acesso em 28 de abr. 2017 
19 https://www.youtube.com/watch?v=qs65Rra_Inw Acesso em 28 de abr. 2017 
20 https://www.youtube.com/watch?v=p329PStpvuc Acesso em 25 de jun. 2017 
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episódios já possuem, no total, mais de 80 milhões de visualizações e mais de 1 milhão 

de curtidas. 

O sucesso de “Toontubers” foi tão grande que, em fevereiro de 2017, o programa 

teve sua estreia na televisão. A estreia ocorreu no mesmo mês em que “Apenas Um Show” 

terminou no Brasil e, assim, o canal conseguiu combinar o fim de uma série com o 

lançamento de outra que possuía os mesmos personagens, diminuindo a frustração dos 

fãs. Desde então, o programa vai ao ar todos os dias no Cartoon Network.  

Conforme o programa foi ganhando mais relevância, e também pelo início da 

exibição na TV, o Cartoon Network passou a entrar em contato com as empresas 

responsáveis pelos jogos que faziam parte dos episódios para legalizar a exibição e 

promover parcerias. Foi dessa forma, inclusive, que a empresa Blizzard se tornou uma 

parceira do canal: além de ter gerado códigos exclusivos de “Heroes of The Storm”21 para 

o lançamento do primeiro episódio de “Toontubers” na TV, ela se tornou cliente do 

departamento comercial do Cartoon, e passou a exibir curtas-metragens de seus 

personagens nos intervalos comerciais do canal.  

As criadoras entendem a importância do potencial de vendas do “Toontubers” e 

estão buscando formas de monetizar o programa. Além de parcerias como a com a 

Blizzard, elas desenvolveram uma proposta para desenvolvedores de jogos que tenham 

interesse em um episódio exclusivo de “Toontubers” sobre seu jogo, no qual os clientes 

pagam a produção de um episódio extra do programa. 

Para Vivian, o sucesso do programa está na junção de um formato adorado pelos 

fãs do com dois personagens que possuem grande aderência com esse formato.  

Esse elemento do “Toontubers”, essa parte fantasiosa que vem do fato de que são 

dois personagens fictícios jogando, acaba gerando esse arco de storytelling. Acaba 

virando um episódio de “Apenas Um Show”. Eu acho que foi uma coisa meio 

mágica pra quem curte assistir gameplay e pra quem curte “Apenas Um Show”. É 

um episódio de “Apenas Um Show” que você tá assistindo, não é só um gameplay. 

Então acho que esse casamento trouxe as pessoas porque é algo diferente. Apesar 

de ser um gameplay, é algo diferente e é um canal fazendo. (ARIAS, Vivian, em 

entrevista). 

 

                                                 
21 https://jovemnerd.com.br/nerdnews/toontubers-rigby-e-mordecai-jogam-heroes-of-the-storm-em-teaser-exclusivo/ 

Acesso em 28 de abr. 2017 
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Considerações finais 

O mundo do entretenimento está passando por uma série de mudanças e em que 

as empresas – principalmente no ramo do conteúdo - precisam buscar novas formas de 

entregar conteúdos originais para sua audiência e estar presentes nas plataformas que seu 

público consome, gerando vínculos mais fortes com seus produtos e formas de 

identificação mais sofisticadas. 

Nesse contexto, o canal Cartoon Network soube aproveitar de sua legitimidade 

como marca mutiplataforma para criar um programa no Youtube – o “Toontubers” – com 

base em um de seus desenhos de maior sucesso, e se tornar o primeiro canal de desenhos 

animados a “transformar” seus personagens em Youtubers, mostrando que a plataforma 

pode ser utilizada para a criação de conteúdos originais, e não somente parar replicar os 

conteúdos de outras plataformas. 

O surgimento do “Toontubers” representou uma forma não só de estender o 

storytelling do desenho “Apenas Um Show”, mas também de estender a vida da 

propriedade, uma vez que o desenho original terminou no início de 2017. Dessa 

forma,“Toontubers” não só se tornou um programa de sucesso no Youtube e na televisão, 

mas também trouxe novas formas de obtenção de receita para a marca, através de 

parcerias, da venda de pacotes comerciais para a TV linear e da criação de um modelo de 

negócio para desenvolvedores de jogos para o “Toontubers”. 

Uma série de fatores contribuiu para o sucesso do programa, dentre eles o fato 

de ser criado e produzido pela equipe de Mídias Digitais do Cartoon Network no Brasil, 

a aderência dos personagens Mordecai e Rigby com o mundo dos games e o atual contexto 

do Youtube, no qual canais de gameplay fazem muito sucesso: o ranking de canais mais 

assistidos no mundo é, inclusive, encabeçado por canais de “Let’s Play” – Pewdiepie, 

VanossGaming e Vegetta777. Tudo isso se relaciona com as mudanças ocorridas no 

mundo do entretenimento, em que novas mídias se tornaram plataformas para criação de 

conteúdos e a relação entre produtores e consumidores se reestruturou. 

Apesar de ir contra a política do canal ter personagens endossando produtos, a 

equipe comercial poderia elaborar formas de divulgar produtos ao longo dos episódios. 

Além disso, “Toontubers” poderia passar a ter a própria linha de produtos licenciados, 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXII Congresso de Ciências da Comunicação na Região Sudeste – Volta Redonda - RJ – 22 a 24/06/2017 

 

 13 

incluindo objetos comuns do universo gamer como headphones, controles 

personalizados, mousepads, entre outros. 

Da mesma forma, outros personagens do Cartoon Network podem ser 

“transformados em Youtubers”, de acordo com a aderência que eles possam ter com 

outros tipos de vídeo no Youtube para continuar prolongando a história e o ciclo de vida 

de seus desenhos. Assim como “Toontubers”, personagens de outros desenhos poderiam 

“se tornar Youtubers” de moda, de unboxing ou de vídeos de desafios. 

O “Toontubers” é um exemplo de sucesso de uma estratégica transmidiática que 

envolve o Youtube, e é o único caso referente a um canal de desenhos animados, mas 

outras marcas voltadas para o público infantil também estão utilizando estratégias 

semelhantes para promover seus produtos e gerar um vínculo mais forte com seus 

consumidores.  

A Barbie, da Mattel, também ganhou seu próprio canal no Youtube.22 A boneca, 

que já havia “atuado” como várias personagens em diversos filmes de animação para a 

TV, que se passavam em universos diferentes, passou a “fazer parte” do nosso universo 

como “ela mesma” em  junho de 2015, e a playlist “Barbie Vlog”23 conta atualmente com 

40 vídeos.  

O universo da Turma da Mônica, já presente nos quadrinhos, na televisão e no 

cinema, também passsou a contar com sua própria Youtuber. Sua estreia aconteceu na 

Comicon Com Experience de 201624, junto com o anúncio de um filme “live-action” da 

Turma da Mônica. Ramona “mora no Bairro do Limoeiro” e fará parte da trama 

cinematográfica junto com os personagens principais, mas por enquanto tem “passado 

seu tempo” fazendo vídeos para o canal “Ramona TMJ”25, que possui 29 mil seguidores. 

Todas essas iniciativas são exemplos de como as marcas podem aproveitar o 

Youtube parar criar conteúdos originais de uma forma que garanta mais autonomia a seus 

personagens e os aproxime muito mais dos consumidores, que passam a vê-los quase que 

                                                 
22 https://www.youtube.com/user/barbie Acesso em 11 de jul. 2017. 
23 https://www.youtube.com/watch?v=frg2KhXWZBA&list=PL5BsRl9zFaeTocRxzf9x102nf4rUmDND7 

Acesso em jul. 2017 
24 https://omelete.uol.com.br/filmes/noticia/ccxp-2016-conheca-a-protagonista-do-filme-com-atores-da-

turma-da-monica-jovem/ Acesso em 11 de jul. 2017 
25 https://www.youtube.com/channel/UC2sp_4csOUc4VnmNdWxTXhQ/videos Acesso em 11 de jul. 

2017 
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como pessoas reais, com as quais podem interagir e se relacionar. Essas estratégias estão 

diretamente ligadas ao contexto em que vivemos hoje, e ainda há muito espaço para as 

marcas crescerem dentro da produção de conteúdo para as mais diversas plataformas em 

que seus consumidores estão presentes.  

________________ 
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