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Resumo 

 

Este trabalho se propõe a investigar como a cultura da convergência e a transmídia 
influenciaram no processo de produção cinematográfica da Marvel. Para tanto, 
pretende entender a mudança de comportamento quanto a forma de se consumir 
informações e entretenimento devido ao surgimento das novas mídias e a utilização 
destas para distribuir esse conteúdo cada vez mais integrado. Como procedimento 
metodológico, trata se de uma pesquisa descritiva, com técnica de investigação 
baseada em pesquisa bibliográfica e documental, de natureza quali-quantitativa. 
Como instrumento de coleta de dados foi aplicado um questionário aos 
consumidores dos produtos da Marvel. Com o resultados constata-se que entender o 
fluxo da cultura de convergência, somada a transmídia, foi o diferencial da Marvel 
quando esta iniciou o planejamento de seus filmes e universos, bem como seu rumo 
mercadológico. 
 
Palavras-Chave: Marvel, Convergência, Transmídia, Crossover. 
 
 
Abstract 
 
This work aims to investigate how the culture of convergence and transmedia 
influenced the film production process of Marvel. Therefore, we seek to understand 
the behavior change as a way to consume information and entertainment due to the 
emergence of new media and the use of various media to distribute this increasingly 
integrated content. As methodological procedure, it is a descriptive research, with 
research technique based on bibliographical and documentary research, qualitative 
and quantitative nature. Data collection instrument was a questionnaire to consumers 
of Marvel products. As a result, it appears to understand the convergence of culture 
flow, coupled with transmedia, was the differential Marvel when it started planning his 
films and universes as well as its course marketing. 
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INTRODUÇÃO 

 

As histórias em quadrinhos foram adaptadas, por um bom tempo, em séries e filmes 

feitos para televisão, com parcos orçamentos e nem sempre fiéis às histórias dos 

personagens, por isso, essas produções acabaram passando despercebidas, tanto 

em público quanto em crítica. 

 

Nos anos 90, a Marvel enfrentava uma forte crise financeira, para reverter esse 

quadro, vendeu os direitos autorais de alguns de seus personagens para que outras 

empresas pudessem realizar adaptações. 

 

Após um período sem a produção de filmes de super-heróis para o cinema, devido 

aos altos custos e desconfiança das produtoras em relação à bilheteria, nos anos 

2000, o gênero foi redescoberto e, graças ao avanço tecnológico dos equipamentos 

de filmagem e efeitos especiais, filmes como X-Men – O filme (2000 - FOX) do 

diretor Bryan Singer, foram possíveis de serem produzidos, popularizando de vez 

esse segmento (HOWE, 2012). 

 

Produzindo seus próprios filmes, a Marvel podia assegurar uma maior fidelidade às 

historias e trouxe para as telas aquilo que já era sua marca nos quadrinhos: o 

Universo Compartilhado. Nele, todos os heróis e histórias estão interligados. O que 

acontece em Capitão América, influencia em Homem de Ferro, e assim por diante. 

 

Para o início do planejamento, diretores e roteiristas precisavam pensar juntos em 

como e por onde começar. Decidiram, então, por Homem de Ferro, visto sua grande 

capacidade de se reinventar e estar sempre atual e vinculado a tecnologias, o que 

casou perfeitamente com o que estávamos vivendo em 2008, ano de lançamento do 

filme, com a evolução da internet e o começo de novas formas de comunicação em 

rede e compartilhamento. 
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Então, assim, a Marvel estreou suas produções nos cinemas. Depois de “Homem de 

Ferro”, vieram “O Incrível Hulk”, “Homem de Ferro 2”, “Thor” e “Capitão América”, 

todos eles interligados, criando uma grande convergência, dando dicas através dos 

easter eggs e criando um laço entre as mídias (quadrinhos e cinema) para, todos 

juntos, se fundirem em um único filme, Os Vingadores e, posteriormente, darem 

sequência à franquia alcançando novos mercados. 

 

A ação de usar as várias mídias para difundir um mesmo conteúdo, variando sua 

linguagem de acordo com o veículo, e a mudança de comportamento do consumidor 

dada pelo surgimento das novas ferramentas de comunicação, é o que Jenkins 

(2009) define como transmídia e cultura de convergência, respectivamente. 

 

Diante do exposto, este trabalho apresenta como problema de pesquisa: como a 

cultura de convergência e a transmídia influenciou no universo cinematográfico e 

mercadológico da Marvel? 

e a documental. A primeira foi desenvolvida baseando-se 

em documentos já elaborados, como artigos e livros. A 

segunda usufrui de fontes que dispensam um tratamento 

analítico, como jornais, revist  

A motivação teórica veio na percepção do grande momento que a Marvel Studios 

criou e está vivendo através da produção de filmes de seus próprios personagens e 

no sucesso utilizando a transmídia das historias, no cinema, TV e quadrinhos. 

 

E como objetivo geral este trabalho se propôs a compreender o processo inovador 

da atual proposta metodológica da Marvel Studios e da influência da cultura de 

convergência neste Universo. Especificamente, buscou-se entender como a Casa 

das Ideias abrangeu todo o mercado com seus produtos por meio da transmídia e 

identificar como suas técnicas puderam modificar o comportamento dos 

espectadores. 

 

Como procedimento metodológico, a pesquisa quanto aos objetivos é do tipo 

descritiva. Essa classificação é feita, pois seu objetivo é descrever as características 

de determinada população, grupo, empresa ou de um fenômeno (GIL, 2010). 
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A técnica de investigação utilizada neste estudo foi a pesquisa bibliográfica as, 

filmes, fotos e cartas. (FONSECA, 2002) 

  

Um estudo de caso foi realizado acerca do uso da convergência no universo 

cinematográfico da Marvel, pois, como propõe este método de pesquisa, 

analisaremos as características de uma entidade, temos como principal 

questionamento “como” algo acontece e o foco do estudo está em um fenômeno 

contemporâneo.  

 

“Um estudo de caso investiga um fenômeno contemporâneo (o “caso”) em seu 

contexto no mundo real, especialmente quando as fronteiras entre o fenômeno e o 

contexto puderem não estar claramente evidentes.”. (YIN, 2014, p.02) 

 

O levantamento de dados foi de forma quali-quantitativa.  A relação entre qualitativa 

e quantitativa não pode ser vista como contraditória uma a outra. Ao contrário disto, 

elas se completam trazendo valores, fenômenos e atitudes com a qualitativa e 

analise de dados e indicadores com a investigação quantitativa. “Assim, o estudo 

quantitativo pode gerar questões para serem aprofundadas qualitativamente, e vice-

versa.” Minayo e Sanches (1993, p. 247). 

 

O local de pesquisa e coleta de dados foi a Internet e mídias sociais, direcionado 

para páginas e sites sobre o assunto abordado neste trabalho. Os depoentes foram 

os consumidores de produtos Marvel, seja ele de cinema, quadrinhos, ou produtos 

licenciados. 

 

Entendemos que nosso público utiliza desses meios para se atualizar e trocar de 

informações, desta forma, foi aplicado como instrumento de pesquisa, o questionário 

nessas plataformas de comunicação. Com os resultados, obtivemos números 

necessários para análise dos fatos e assim, confrontamos com os conceitos teóricos 

aqui citados. 

 

Essa pesquisa trouxe como contribuições, mostrar como foi determinante para o 

posicionamento da Marvel, entender a mudança comportamental dos espectadores 

quanto a forma de consumir informações e entretenimento pelos diversos meios de 
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comunicação. Além disso, mostrar como a Marvel transpôs as técnicas aplicadas 

nos quadrinhos, no cinema, e levou inovação ao mercado. 

 

 

REFERENCIAL TEÓRICO   

 

CULTURA DE CONVERGÊNCIA 

 

Diante das possibilidades midiáticas disponíveis no mundo atual e dado à 

inexistência de fronteiras entre elas, já era esperado que as organizações buscariam 

um caminho em que seus produtos se convergissem estrategicamente para atender 

as necessidades de seus públicos cada vez mais híbridos, aquele que utiliza das 

novas e velhas mídias, online e offline, para sanar seus desejos humanos (WIND, 

2003). 

 

Pool (1983, p. 23), dizia: 

Um único meio físico – sejam fios, cabos ou ondas – pode transportar 

serviços que no passado eram oferecidos separadamente. De modo 

inverso, um serviço que no passado era oferecido por um único meio – seja 

a radiodifusão, a imprensa ou a telefonia – agora pode ser oferecido de 

várias formas físicas diferentes.  

 

Entendendo esse movimento, e seguindo o que Matterlart e Armand (2007, p. 79) 

afirmam em Historias das Teorias da Comunicação “o modo industrial de produção 

da cultura corre o risco de padronização com fins de rentabilidade econômica e 

controle social” podemos perceber que a Marvel transcreveu, estrategicamente, nos 

cinemas, sua principal característica nos quadrinhos, o crossover, criando uma 

forma única e padronizada de interagir com seus espectadores, em diferentes 

plataformas, os atingindo onde quer que procurem por entretenimento, seja na TV, 

cinema, games ou revistas, tornando maior a possibilidade de vendas de seus 

produtos em geral e fidelizando os consumidores. 

 

McEachern (apud GRAZIANO; GUILIANI; PIZZINATTO, 2008 p. 41) “defende que o 

marketing convergente oferece o melhor aos clientes para satisfazer suas 

necessidades e desejos no momento certo.”. A mudança de comportamento social 
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influenciado pelo incentivo à busca multiplataforma de informação e entretenimento 

por meio das transformações das tecnologias é o que Jenkins (2009) define como 

convergência. 

 

Briggs e Burke (2006, p. 266) dizem que a técnica é “aplicada ao desenvolvimento 

tecnológico digital, à integração de texto, números, imagens, sons e a diversos 

elementos na mídia [...].”. 

 

Ainda sobre a Convergência, Jenkins (2009, p. 325) afirma que: 

A convergência representa uma mudança de paradigma – um deslocamento 

de conteúdo de mídia especifico em direção a um conteúdo que flui por 

vários canais, [...] em direção a múltiplos modos de acesso a conteúdos de 

mídia e em direção a relações cada vez mais complexas entre a mídia 

corporativa, de cima para baixo, e a cultura participativa, de baixo pra cima.  

 

Nos capítulos seguintes, veremos como a Marvel aplicou a convergência interligando 

e desenvolvendo as tramas de seus heróis para a criação de um único universo, não 

somente nas histórias em quadrinhos, como no cinema, com a franquia Vingadores, 

e na TV, com suas séries. 

 

Com esse método, a Marvel tornou-se um novo fenômeno da narrativa transmídia, 

onde uma história, segundo Jenkins (2009, p. 138), “desenrola-se através de 

múltiplas plataformas de mídia, com cada novo texto contribuindo de maneira distinta 

e valiosa para o todo.”. 

 

Jenkins (2009, p.49) define ainda: 

A narrativa transmidiática é a arte da criação de um universo. Para 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 as de outros 

fãs [...]. 

 

Além do crossover, outra técnica importante marcou o jeito Marvel nas mídias, a 

inserção de eastereggs, que são dicas ou pistas escondidas entre cenas e falas que 

dão um direcionamento do que pode vir a acontecer na sequência da franquia em 
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qualquer que seja o veículo. Essas pistas são uma forma divertida de manter a 

atenção dos espectadores, fazer com que revejam os filmes e compartilhem 

informações com outros fãs. 

 

Com as várias opções de personagens e histórias em poder da Marvel, mescladas 

com as mídias à disposição dos produtores, a empresa usufrui da transmídia para 

estar presente em todos os mercados, indo dos mais diversificados aos mais 

restritos, se preocupando em adaptar a linguagem ao seu veiculo apropriado, mas 

sempre criando um link entre as mídias, atraindo nichos diferentes.  

 

Sobre a competitividade, Pizzinatto (2005) contribui dizendo que é preciso criar valor 

aos produtos e serviços e não somente atender as necessidades do cliente, bem 

como criar variáveis mercadológicas para ampliar a competitividade.  

 

É importante destacar que, apesar do direcionamento a um único fato, neste caso, a 

Vingadores, os produtos precisam se falar isoladamente, para que não seja 

necessário ver todos os filmes da franquia para entender um único longa, como 

afirma Jenkins (2009 p. 138) “cada acesso a franquia deve ser autônomo. ” 

 

 

A CASA DAS IDEIAS 

 

A Marvel Comics foi fundada na década de 30 por Martin Goodman com o nome de 

Timely Comics. Goodman era editor de revistas pulp e escrevia histórias com os 

temas populares da época, do gênero de aventura, policial, western e romântico 

(HOWE, 2013).  

 

As histórias em quadrinhos foram o ponto inicial da criação de crossovers e o futuro 

universo compartilhado da Marvel.   

 

A fase um do Universo Cinematográfico da Marvel é composta pelos filmes “Homem 

de Ferro” (2008), seguido de “O Incrível Hulk” (2008), “Homem de Ferro 

2” (2010), “Thor” (2011), “Capitão América: O Primeiro Vingador” (2011), “Os 

Vingadores” (2012). 
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Nessa fase de inicialização, a Marvel se preocupou em apresentar os personagens e 

seus mundos, bem como em interligar suas historias e dar dicas do que estaria por 

vir: uma grande reunião de heróis em um único filme. 

 

O primeiro easter egg deste universo vem logo após os créditos de Homem de 

Ferro, onde o comandante geral da S.H.I.E.L.D., Nick Fury, aparece no apartamento 

de Tony Stark para apresentar-lhe a “Iniciativa Vingadores”. Já em seu segundo 

filme, Tony é procurado pela S.H.I.E.L.D. e vira consultor da organização. 

 

Um ponto importante que interliga os filmes Capitão América, Thor e Vingadores é o 

Tesseract, um cubo com energia autossustentável e altamente poderosa suficiente 

para destruir um planeta, e principal joia do tesouro de Odin. 

 

Em “Thor”, o agente Coulson entra em cena para apreender as pesquisas e 

equipamentos de um grupo de cientistas. Decepcionados com a perda, eles 

conversam na sacada do escritório e então temos um crossover. Erik Selvig diz: “eu 

conheci um cientista, um pioneiro em radiação gama... depois que a S.H.I.E.L.D. 

apareceu, ninguém nunca mais ouviu falar dele.” O cientista citado é Bruce Banner, 

o Hulk. 

 

“Capitão América – O Primeiro Vingador” é cheio de referências aos quadrinhos e 

tem a presença fixa de Howard Stark, pai de Tony. Ele é um dos operadores das 

máquinas que realizam o experimento em que Steven Rogers é submetido (que o 

transforma no Capitão) e é quem encontra Rogers e o Tesseract no Ártico e os 

levam até a S.H.I.E.L.D.. 

 

Na véspera do experimento, o Dr. Erskine conta ao Capitão a historia de Johann 

Schmidt, um cientista responsável pela Hidra, que acredita que existe uma força 

suprema na Terra. Depois foi percebido que essa energia se trata do Tesseract e 

Schmidt se torna o Caveira Vermelha, o maior inimigo do Capitão nos quadrinhos. 

 

Desde o planejamento, a ideia era fazer um grande filme com todos os personagens 

reunidos. Não somente os heróis, mas também os agentes da S.H.I.E.L.D.. 
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Joss Whedon, diretor de “Os Vingadores”, disse que "o filme é a culminância de um 

plano grandioso que já vem acontecendo há anos." (WEINTRAUB, 2012). Não existe 

definição melhor para explicar o que “Os Vingadores” representam no plano da 

Marvel. Há anos a editora vem trazendo em seus quadrinhos, histórias 

concatenadas entre personagens.  

 

 “No primeiro fim de semana de maio de 2012, Vingadores quebrou o recorde de 

bilheteria de maior estreia na história do cinema. Uma semana depois, já havia 

rendido mais de US$ 1 bilhão pelo mundo. ” (HOWE, 2012, p. 446). 

 

A fase dois de filmes da Marvel é formada por “Homem de Ferro 3” (2013), “Thor: O 

Mundo Sombrio” (2013), “Capitão América 2: O Soldado Invernal” (2014), “Guardiões 

da Galáxia” (2014) e “Vingadores: A Era de Ultron” (2015). 

 

Passado a fase introdutória, a Marvel aplicou forças em estruturar seus personagens 

e voltá-los para a ficção cientifica, dado o fato de que Vingadores – Guerras Infinitas 

Parte I e II, previsto para 2018 e 2019, respectivamente, se desenvolvem no espaço 

como uma saga cósmica. 

 

Apesar de a transmídia ter sido aplicada em menor frequência na Fase Dois se 

comparada a Fase Um, os produtores não decepcionaram os fãs, mantendo essa 

característica como um ponto forte nos filmes das Marvel. 

 

Em “Thor: o Mundo Sombrio” há uma referência à sua revista, a primeira durante a 

batalha contra um monstro de pedra sugere que este é um dos homens de pedra de 

Saturno, o mesmo que o semideus luta em sua primeira revista.  

 

Em 2005, é lançada uma nova série nos quadrinhos, a Extremis, onde o Homem de 

Ferro se torna algo relacionado a um ciborgue. Em Homem de Ferro 3, um dos 

personagens se chama Ellis, sobrenome do escritor da série, Warren. 

 

A novidade na Fase Dois é Guardiões da Galáxia, que foi apontado como um risco 

pela imprensa especializada por possuir personagens desconhecidos do público, 
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mas acabou se tornando um sucesso, arrecadando aproximadamente $ 94 milhões 

em seu final de semana de estreia nos EUA.  

 

UNIVERSO CONVERGENTE 

 

Os acontecimentos da atualidade ajudavam como inspiração para criação de 

personagens. Em 1963, no auge da Guerra Fria e durante a Guerra do Vietnã, Stan 

Lee criou o Homem de Ferro. Outro exemplo foi a criação do Capitão América, em 

1940, que coincidia com a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. 

Como prova, na capa de lançamento de sua revista, vemos o capitão atingindo com 

um soco o rosto de Adolf Hitler (HOWE, 2013). 

 

Além da mistura entre historia real e um mundo fictício, vemos a transmídia 

acontecer quando os universos convergem entre os veículos de comunicação. Em 

sua primeira revista em quadrinhos, o Capitão América aparece com um escudo no 

formato triangular. Já na segunda edição da revista, o escudo passa a ser circular. 

Essa transição é mostrada também no longa-metragem do personagem. 

 

A transmídia entre quadrinhos – cinema acontece também em “Thor”. Em sua 

primeira revista, ele é um médico manco, o doutor Donald Blake. No filme, os 

produtores fazem alusão a esse fato em duas cenas. 

 

“Hoje estamos entrando na era do consumidor centauro. Os consumidores atuam 

em múltiplos canais. Sem perda de tempo, combinam necessidades e 

comportamentos humanos com novas atividades on-line.” (WIND, 2003, p.13). 

 

Após o lançamento da série de quadrinhos “Os Supremos”, uma reinterpretação que 

criava uma versão “Ultimate dos Vingadores”, em 2002, Nick Fury sofreu mudanças 

em sua etnia e características físicas. O diretor da S.H.I.E.L.D. aparecia em outras 

histórias e até mesmo, em uma série de TV, em 1998, sendo caucasiano, mas nessa 

recriação, Mark Millar e Bryan Hitch tornaram Fury um homem negro e com as 

feições do ator Samuel L. Jackson (SADOVSKI, 2012). 

 

Howe (2012, p. 443) complementa: 
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A série Os Supremos era pensada como uma demonstração de como a 

franquia Vingadores poderia metamorfosear-se em atração de megaplex [...] 

O rosto do Capitão América era baseado em Brad Pitt; o do homem de 

Ferro, em Jhonny Depp. E Nick Fury, não mais relíquia da Segunda Guerra, 

foi transformado numa duplicata, tanto em termos visuais quanto verbais, do 

Samuel L. Jackson dos monólogos tarantinescos. Se as séries Os 

Supremos um dia virasse filme, o elenco já estava escalado. 

 

Seis anos após o lançamento de “Os Supremos”, assim como previsto, Fury, 

interpretado por Samuel L. Jackson, aparece no apartamento de Tony Stark para 

apresentar-lhe a “Iniciativa Vingadores”. “O círculo estava se fechando. As 

complexidades entrelaçadas do Universo Marvel, em toda a sua glória, seriam 

replicadas em forma de franquias sinergéticas de Hollywood.” (HOWE, 2012, p. 446). 

 

Wind (2003, p. 18), sobre convergência, ainda nos diz:  

Convergência significa mais do que a fusão de tecnologias diferentes [...] ou 

a combinação de canais [...]. Nós nos concentramos em uma convergência 

básica no âmbito do consumidor que engloba as novas possibilidades 

criadas pela tecnologia e o comportamento permanente dos seres humanos. 

Essa convergência moldará o modo como a Internet e outras novas 

tecnologias se desdobram e as oportunidades criadas para as companhias. 

 

Assim, a Marvel estendeu também, seu universo para a TV e serviços de streaming 

de vídeo. Em parceria com a rede ABC, a Marvel produziu as séries Agents of 

S.H.I.E.L.D. (2013) e Agent Carter (2015). 

Já a Netflix lançou, em 2015, as séries Demolidor e Jessica Jones. Ainda este ano 

lançam “Luke Cage”, e “Punho de Ferro” com estreia prevista para 2017. Juntos os 

programas darão origem a uma minissérie do grupo os Defensores. 

A estratégia da Marvel de fazer cinema utilizando sua característica dos quadrinhos 

adotando o uso de crossovers, easter eggs e a convergência entre os universos de 

seus personagens, aplicando a transmídia, influenciou não só o mercado midiático, 

mas também o comportamento dos espectadores. 

 

Um acontecimento recente chama a atenção sobre como a Marvel criou padrões no 

comportamento dos consumidores. Desde “Homem de Ferro”, os consumidores 

aguardam ansiosamente pelas cenas pós-créditos para verem os eastereggs e as 
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cenas engraçadas que a Casa das Ideias oferece como um plus para aqueles que 

ficam até o final do filme. 

 

Em março de 2016, a DC Comics, arquirrival da Marvel, estreou o filme “Batman vs 

Superman: a origem da justiça” e, até que os primeiros espectadores informassem 

que o longa não tinha cenas pós créditos, muitas pessoas permaneceram nas salas 

aguardando para conferir. Isso porque houve muita especulação sobre o assunto 

nas vésperas do lançamento.  

 

Sobre essa influência, Adorno e Horkheimer (apud MATTELART, 2007 p. 78) 

afirmam que “o terreno em que a técnica adquire seu poder sobre a sociedade é o 

terreno dos que a dominam economicamente. ”. 

 

ANÁLISE DOS DADOS  

 

Este capítulo traz os resultados da pesquisa de campo realizada em maio de 2016, 

utilizando-se como instrumentos de coleta um questionário estruturado aplicado aos 

fãs e consumidores de produtos Marvel por meio do envio do link eletrônico do 

sistema Google Docs, disponibilizado via Facebook, e-mail e grupos de discussão de 

conteúdo cinematográfico. 

 

Após o período de pesquisa, recebemos 92 respostas ao questionário. Dos 92 

entrevistados, 58.7% são do gênero masculino, com a faixa etária de 21 a 30 anos, 

escolaridade em nível superior e a renda familiar entre 1 a 6 salários mínimos. 

 

Perguntados por qual dos veículos de comunicação os entrevistados tiveram o 

primeiro contato com histórias de super-heróis, 45.7% responderam que foi por meio 

de revistas em quadrinhos e 39.1% foi por TV. Porém, é possível perceber uma 

mudança de comportamento quando questionamos como, atualmente, eles 

consomem os produtos da Marvel, pois, 91.3% responderam que vão até o cinema 

para isso.  

 

Após o lançamento dos filmes da Marvel, seu público se mostrou interessado em 

saber mais detalhes sobre os filmes, um easter egg que talvez não tenha assimilado, 
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uma informação sobre os próximos filmes, como as histórias seriam amarradas, fato 

comprovado em pesquisa, onde 72.8% disseram que procuraram outras formas para 

se inteirar sobre o assunto. 

 

Essa interação acontece em diversas plataformas, tanto em fóruns e sites como em 

outros meios onde as histórias se desenvolvem. Isso mostra, então, que a Marvel 

criou curiosidade em seu público, e até mesmo fidelização com sua forma de aplicar 

a transmídia em seus projetos, isso porque, devido a cultura de convergência, os 

consumidores estão em todos e qualquer meio em busca de informações e 

entretenimento, como afirma Jenkins (2009). 

 

Jenkins (2009) considera também que a Cultura de Convergência trata-se da 

mudança de comportamento dos consumidores devido ao surgimento das novas 

mídias. Com isso, perguntamos aos nossos entrevistados se esse fato contribuiu 

para o crescimento da Marvel no mercado mundial, e, 73.9% responderam que sim, 

o advento das novas ferramentas de comunicação foi importante para o 

posicionamento mercadológico da empresa. 

 

Sabendo deste movimento do consumidor híbrido de Wind e utilizando seu poder de 

transmídia, a Casa das Ideias torna-se mais competitiva, pois, além do que 

defendem Graziano; Guiliani; Pizzinatto (2008), sobre o marketing de convergência, 

onde este acaba por oferecer um serviço melhor e mais completo para suprir as 

necessidades de seu público, 84.8% dos nossos entrevistados confirmaram esta 

teoria, quando responderam que a Marvel aumentou sua competitividade ao assumir 

outros veículos de comunicação para disseminar seus produtos e conteúdo. 

 

Ainda sobre a transmídia, muito além de aplicá-la, se faz necessário desenvolver 

uma estratégia para que se crie uma diferenciação entre as demais empresas, neste 

caso, de entretenimento. Considerando que um dos pontos fortes da Marvel sempre 

foi o crossover entre as histórias de seus personagens, entendeu-se que este seria o 

seu diferencial, pois até o momento, poucos filmes trabalhavam com essa técnica 

abrangendo tantos personagens, com um planejamento minucioso e um desfecho 

tão bem elaborado quanto se é possível perceber nos filmes da Marvel. 
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Conforme afirmam Matterlart e Armand (2007), a produção cultural pode sofrer uma 

padronização com o intuito de se criar lucros e fidelização da sociedade. Sendo 

assim, o crossover, bem como os eastereggs, viraram peças principais no 

desenvolvimento dos filmes da Casa das Ideias, e, cada vez mais, os espectadores 

se atentavam a essas técnicas.   

 

Para comprovação dessas teorias, foi perguntado aos entrevistados se as 

estratégias supracitadas fizeram com que a Marvel criasse uma forma única de fazer 

cinema. Como resposta, 52.2% concordam totalmente e 44.6% concordam 

parcialmente que a Marvel inovou replicando sua técnica dos quadrinhos, no 

cinema. 

 

Perguntados também, se os eastereggs são uma forma de manter a atenção e a 

fidelidade dos espectadores à marca, 57.6% responderam que concordam 

totalmente e 39.1% responderam que concordam parcialmente. 

Além das estratégias já expostas, a Marvel trouxe ao mercado algo ainda não muito 

bem explorado, as cenas pós-créditos. Nela, aparecem dicas do que pode acontecer 

nos próximos filmes ou simplesmente cenas divertidas. Com isso, houve uma 

mudança no comportamento dos consumidores, que, mesmo em filmes não 

produzidos pela Marvel, ainda aguardam as cenas pós-créditos. Desta forma, 

questionamos se este método realmente mudou o comportamento dos 

consumidores e 57.6% responderam que houve mudança e 39.1% responderem que 

mudou um pouco. 

 

Assim, vimos que a cultura de convergência foi primordial para que a Marvel 

iniciasse seu universo nos cinemas de forma inovadora, gerando curiosidade e 

fidelizando seu público. Podemos ver também que a transmídia influenciou 

positivamente o posicionamento da marca no mercado mundial e a ajudou a ser 

mais competitiva perante as outras empresas já consolidadas. 
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CONSIDERAÇÕES  

 

Por muito tempo a Marvel se fez presente na vida de amantes de histórias de super-

heróis por meio de revistas em quadrinhos. Após o período de recessão e 

impopularidade dos filmes e séries deste segmento, a Marvel apostou na produção 

de longas metragens de seus próprios personagens, levando fidelidade às histórias 

dos heróis além de empregar nos longas um de seus pontos fortes dos quadrinhos, 

o crossover. 

 

Com o advento das novas mídias, e diante das possibilidades que elas trariam às 

empresas, fez-se importante entender o comportamento dos consumidores e suas 

novas práticas de consumo para direcionar ações de marketing assertivamente. 

Com isso, foi visto que não há barreiras quando o assunto é busca por informações 

e entretenimento, o público está por todos os meios e, assim, esse tipo de 

consumidor foi nomeado por Wind (2003) como híbridos. 

 

Esse novo fluxo criado pelos consumidores híbridos foi chamado por Jenkins (2009) 

de Cultura de Convergência e, por consequência, chamou de transmídia, a ação de 

usar as várias mídias para difundir um assunto. Ambas as técnicas são muito usadas 

pela Marvel do planejamento até a execução de suas produções. 

A narrativa transmiática diz ainda que os consumidores trabalham como caçadores e 

pesquisadores do universo exposto, coletando fragmentos da história pelas diversas 

mídias colocadas à disposição. 

 

Outro método muito usado no universo cinematográfico da Marvel, é o easteregg, 

que se tornou uma forma leve e eficaz de fidelização, criando expectativas e 

prendendo a atenção dos espectadores. Um dos eastereggs apresentados ao 

público, e um dos principais, pois deu início ao universo "Vingadores", aconteceu no 

primeiro filme da franquia (Homem de Ferro, 2008), onde Nyck Fury aparece no 

apartamento de Tony Stark e lhe apresenta a "Iniciativa Vingadores". 

 

Em muitos momentos o crossover e o easteregg foram utilizados durante os filmes 

da Casa das Ideias, todos com um único objetivo, interligar as histórias dos heróis, 

levando a um único contexto, Vingadores (2012). Após o sucesso de Vingadores nos 
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cinemas, a Marvel aplicou a transmídia, levando o universo de seus heróis para 

séries de TV. 

 

Por fim, conclui-se que a Casa das Ideias, entendendo a mudança de 

comportamento dos consumidores quanto à maneira de buscar e acessar 

informações devido ao advento das novas mídias, usou estrategicamente as 

técnicas de interligação de universos e ganhou espaço mercadológico se mostrando 

inovadora ao aplicar métodos ainda não muito explorados por outras produtoras, 

criando uma padronização aos espectadores mas com o intuito de fidelizar seu 

público usufruindo das várias mídias para difundir seu conteúdo. 
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