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Vou ilustrar esse artigo com uma pesquisa inglesa, realizada pelo IAB de lá e a thinkbox, para 
traçar uma linha de raciocínio sobre a efetividade destes dois meios juntos: TV + internet. 
 
O comportamento do usuário britânico, através desta pesquisa, é bem similar ao do brasileiro, 
que assiste às suas séries e programas preferidos e ao mesmo tempo navega na internet, 
assim como eu, que não sou estatística, já que trabalho no meio e sou uma cross-maníaca de 
TV com internet. 
 
Numa amostra de três mil entrevistados, 81% deles têm este comportamento de 
simultaneidade e somente 10% deles não usam a internet nos intervalos comerciais, ou seja, 
adeus comerciais, já que a atenção do usuário está voltada exclusivamente para a internet. Aí 
começamos a perceber a evasão do telespectador para o meio online. Portanto, seria muito 
mais produtivo aproveitar esses telespectadores e fazê-los interagir durante a programação, 
como um meio de proporcionar mais afinidade com os programas. 
 
Também notamos a relação de proximidade entre o pesquisado e o notebook, que o coloca 
apoiado em seus joelhos no sofá ou sentado no chão enquanto assiste à TV (eu prefiro a 
almofadinha que ganhei da Discovery Channel, para não ficar com ele diretamente colado ao 
corpo). O que nos leva a pensar cada vez mais na portabilidade da mídia; seja um computador 
ou um celular, mas pensando na mobilidade, cada vez mais. Os motivos pelos quais buscaram 
cada mídia são semelhantes, variando somente no seu grau de importância: 56% dos usuários 
de internet apontam a buscam para entretenimento, enquanto que este percentual cresce para 
80% para os telespectadores. Os internautas citam como prioridade fazer pesquisas e 
encontrar informações. Vemos aí uma atitude mais passiva que a do internauta, ou seja, uma 
característica do meio TV. Outros motivos apontados pelos telespectadores seriam o 
relaxamento e ter a TV como companhia, diferentemente dos  internautas, que acham mais 
relevante obter informações e participar de uma comunidade, ou seja, uma postura ativa. 
Analisando o recall da publicidade levantou-se que 52% dos entrevistados clicaram mais vezes 
nas campanhas online após serem impactados pelos comerciais da TV, ou seja, se sentiram 
ainda mais atraídos pela marca ao navegaram na internet. 
 
Alguns pontos que valem comentar: 
 
A sinergia entre as campanhas é essencial para potencializar ambas as mídias; 
 
Se tivermos temas diferentes entre as mídias, estas deverão ser muito consistentes ou se 
forem os mesmos, estes devem ser adequados a cada meio; 
 
Quando trabalhados em conjunto vemos um acréscimo na efetividade dos resultados de até 18 
pontos percentuais; 
 
Bom, aqui no Brasil temos poucas iniciativas desse tipo, mas estamos trabalhando, aqui no 
Comitê de Métricas do IAB Brasil, em uma pesquisa para estudarmos a relevância do Cross 
Media. Ou seja, qual o melhor composto no mix de mídia e seu incremento nos resultados, 
sejam eles de brand, recall ou outro que determinarmos. 
 
O importante é especularmos a respeito e procurarmos sempre os melhores resultados nas 
melhores composições e, claro, constatarmos que o online veio para ficar. 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 25 maio 2009, p. 13.  


