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RESUMO 

O presente artigo tem o propósito de fazer uma análise do site do programa 

Vai Que Cola (Multishow, 2013 - ), com o intuito de realizar um levantamento dos 

processos midiáticos oficiais dentro do site. A sitcom é uma composição de televisão 

com elementos teatrais, na qual tudo acontece em um palco giratório e com a 

presença de plateia. O site é uma forma de situar o espectador e de fornecer outros 

tipos de conteúdo sobre a série. Sabendo disso, a finalidade da pesquisa é de 

compreender qual a estratégia midiática do programa para com seu público neste 

veículo de comunicação.  

 

INTRODUÇÃO 

Através do Portal do Multishow, é possível o acesso ao site oficial do Vai Que 

Cola. São disponibilizados vídeos, fotos, episódios e erros de gravação do programa, 

jogos, e vlogs na referida página. Como ilustra a seguinte imagem: 

 
Figura 1 – Menu da página do site oficial do programa Vai Que Cola 

 Vai que cola é um programa de sucesso em diversas mídias, já está na quarta 

temporada, tem um filme, e outros conteúdos na internet. E é justamente esse 

hibridismo que aumenta a repercussão da série. Alem disso, no site oficial, há um 

link para a página no Facebook e Instagram, Youtube, o que permite uma troca entre 

quem produz e quem consome. Um dos objetivos é entender até onde os 

comentários do público nas redes sociais interferem no que acontece nos episódios. 



 

OBJETIVOS 

A pesquisa tem como objetivo investigar e estudar os processos 

comunicacionais oficiais da sitcom Vai Que Cola: como surgiram; como foram 

planejados; qual a participação do público para a decisão de criar o espaço (site, 

game, blog etc.); como se classificam de acordo com os conceitos dos autores 

indicados nos referenciais teóricos; qual a participação do público hoje; e definir se 

há uma comunicação participativa, e se ela chega a ser colaborativa. 

 

METODOLOGIA 

Quanto à metodologia a ser seguida, ela recorrerá à análise qualitativa dos 

produtos midiáticos por meio do estudo de caso. Na qual, será realizada uma leitura 

e levantamento dos conceitos relevantes acerca da cultura participativa. Além da 

seleção e secção das informações recolhidas para realização de um cruzamento dos 

estímulos audiovisuais com os processos comunicacionais enumerados. 

 

DESENVOLVIMENTO 

Há, na ‘home’ do programa um frame do episódio ... da 4ª temporada de Vai 

Que Cola para induzir o público ao Multishow Play, um outro portal restrito a 

assinantes em que estão disponibilizados os episódios completos de todas as 

temporadas. Dessa forma, o consumidor é atraído a pagar por um serviço para ter 

acesso total a qualquer episódio a qualquer momento e em qualquer lugar. Há 

também, a descrição de cada personagem e do programa. Além disso, um lembrete 

do horário em que o programa é passado (e reprisado, apenas no menu). 

O site pode ser acessado pela página: 

http://multishow.globo.com/programas/vai-que- cola/. 

Já na aba de episódios, estão disponíveis apenas um trecho curto do episódio 

somado de uma descrição sobre o que ocorre nele. O que permite uma noção, caso 

tenha perdido o episódio. Além disso, tem também jogos temáticos de algumas das 

personagens, espaço que provavelmente tem apelo para uma audiência mais jovem. 

Junto à esses espaços, também estão as fotos e vídeos e os erros de 

gravação, ambos mostram brevemente o conteúdo abordado nos capítulos, dando 

ênfase nas partes mais engraçadas. Dessa maneira as pessoas são motivadas a 

buscarem pelos episódios completos nas reprises do programa na televisão ou no 



Multishow Play. Apenas a área do vlog, está com problema. Ao abrir, a página “não 

é encontrada”. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Sendo assim, concluiu-se até então, é um portal bastante expositivo, que 

motiva o espectador a assistir ao programa, mas que não interage diretamente com 

ele. Ao tratar-se de interação com o público, no site oficial, há apenas um espaço 

para comentários nos erros de gravação (com 15 comentários) e nos jogos (com 56 

comentários). Concluindo-se que a interação com os consumidores não é tão forte 

nesse canal. 

Portanto, esse não seria o provável veículo para a comunicação participativa 

de fãs. Para isso, pretende-se corroborar a hipótese de que fazem uso das outras 

redes de comunicação, como facebook, Instagram, Twitter, Youtube, de modo que 

em todas as páginas do site oficial existe o link a essas redes, para integrar essa 

troca com o público de maneira efetiva. 
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