
O mito da interatividade
Interagir, se não houver forma melhor

N o balaio do mundo digital convergente exis-
te uma palavrinha mágica chamada "intera-
tividade".

A noção geral é a de que ser interativo é a panacéia
universal para todos os males que afligem o mundo de
tijolo e concreto. Interatividade explicaria o sucesso de
todas as iniciativas modernas de comunicação, tendo
sua importância atestada pela escalada das redes so-
ciais.
Fato é que comunicação, estrito senso, é necessaria-
mente interativa, mas num ato singular e isolado, não
obrigatoriamente requer a resposta do receptor ao
emissor da mensagem. Basta que o receptor interaja
com a mensagem em si.
Um indivíduo que ingressa numa rede social, notada-
mente as comunidades virtuais, busca interação. Daí a
concluir que esse mesmo indivíduo quer interagir com
os meios de comunicação, com empresas ou marcas,
ou em qualquer outra situação em sua vida cotidiana,
vai uma grande distância.
O sucesso das mídias de massa se justifica justamente
pelo conforto da não necessidade de interação.
Quando você compra sua revista ou jornal predileto,
ou sintoniza sua emissora preferida, alguém já terá
pensado e agido por você, selecionando conteúdos in-
teressantes ou divertidos e facilitando ao máximo seu
acesso.
Quem não se lembra dos milhões de reloginhos piscan-
do, ansiando por serem acertados, nos velhos videocas-
setes? Justificativa: o esforço de interagir com o apa-
relho não compensava os benefícios; melhor apertar o
botão de REC antes de sair de casa e deixar o aparelho
gravando até a hora do programa.
Anotem: o consumidor concorda em interagir se essa
for a única forma de conseguir o que quer, até o limite
do que considera uma razoável relação entre o custo e
o benefício. Isso significa que os meios de comunica-
ção com maior probabilidade de sucesso no faturo são
aqueles que conseguirem identificar e atender as de-
mandas de seu público-alvo requerendo o mínimo de
trabalho (leia-se, o menor nível de interação possível).
Então, dirão os convergentes de plantão, o que explica

o sucesso do YouTube, ameaçando a televisão? Uma
resposta simples seria a falta de informação de quem
acredita nessa afirmação.
Ninguém nega que o YouTube seja um sucesso, justifi-
cado pela oferta de conteúdo diversificado (às vezes,
surpreendente) e não intermediado. Mas sua audiên-
cia não pode ser comparada com a da televisão, já que
estamos falando de outra ordem de grandeza. O vídeo
mais visto no YouTube, num dia normal, não chega a
20 mil acessos no Brasil, onde um programa no horário
nobre da televisão supera a casa dos 20 milhões de
espectadores. E vale a pena mencionar que entre os
conteúdos regularmente listados entre os mais acessa-
dos pelos brasileiros no YouTube estão os compactos
de capítulos de "Malhação" (uma séne da TV Globo
para jovens).
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