
A nova 
sala de estar 
Faça pipoca, pegue um café ou abra uma cerveja gelada: 
a convergência entre TV e internet está mudando a 
relação do espectador com o entretenimento, e cada vez 
mais gente assiste a programas televisivos postando 
comentários sobre eles em tempo real 
Por Débora Yuri 

• Cotado para substituir Freddie Mercury 
em nova turnê mundial do Queen, Adam 
Lambert perde a coroa de "American Idol" 
para o insosso Rris Allen. 
• O New Orleans Saints derrota o favorito 
Indianapolis Colts no Super Bowl e conquis
ta seu primeiro título da NFL, a liga nacional 
de futebol americano. 
• Ranye West tira o microfone de Taylor 
Swift no MTV Video Music Awards, em ple
no discurso da cantora premiada. 
• A capitã e musa canadense Cheryl Ber
nard comete erro bobo no último lance da 
final olímpica de curling feminino e entrega 
a medalha de ouro dos Jogos de Inverno de 
Vancouver para a Suécia. 
• Guerra ao Terror bate Avatar como me
lhor filme do ano no Oscar. 
• O brutamontes supostamente homofóbico 
conhecido por Dourado sobrevive a polêmi
co paredão do Big Brother Brasil 10 e manda 
para casa a desafeta assumidamente lésbica 
conhecida por Morango. 

O que esses instantâneos pop, que deram 
o que falar nos últimos meses, têm em co
mum? Transmitidos pela TV, foram mo-
mentos-chave de eventos que cravaram 
bons índices de audiência. E imediatamente 
se disseminaram na internet, com maciça 
repercussão e comentários em tempo real, 
sobretudo nas mídias sociais. Mais que 

exemplos, são símbolos do novo casamento 
explosivo do século, que está sendo conju
gado pela TV e a web 2.0. 

A convergência dessas duas mídias está 
redesenhando a maneira com que o públi
co se relaciona com entretenimento. Não 
basta mais ver seu programa favorito na te-
linha: o público parece ter percebido que a 
experiência fica bem mais divertida quan
do se navega na internet ao mesmo tempo 
- com a interatividade, a mobilização e o 
engajamento que Twitter, Facebook e blogs 
possibilitam. 

Executivos das grandes redes de TV nor
te-americanas, temerosos por anos com os 
avanços da internet - ela poderia, afinal, 
"roubar" parte de seus espectadores -, já 
exaltam essa convergência entre TV e web 
e o novo tipo de comportamento do especta
dor que ela suscita. "A internet é nossa ami
ga, não inimiga. As pessoas querem ficar 
interligadas", afirmou no mês passado Les-
lie Moonves, executivo-chefe da CBS. "Elas 
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querem ter algo a compartilhar. Constata
mos que as pessoas que acompanharam os 
Jogos de Vancouver na TV e também online 
acabaram assistindo mais à TV", disse Alan 
Wurtzel, chefe de pesquisas da NBC. 

Números respaldam o sucesso que as 
duas mídias juntas podem obter - e o ba
rulho que elas podem causar. O Super Bowl 
de 2010 foi o programa de maior audiência 
em toda a história da TV norte-americana, 
e os Jogos de Vancouver viraram a segun
da Olimpíada de Inverno mais vista desde 

TV Globo ser destronada da liderança em 
seu horário). 

Uma em cada sete pessoas que assistiram 
ao Super Bowl e à cerimônia de abertura 
da Olimpíada estava navegando na web 
ao mesmo tempo, de acordo com a Nielsen 
Company, que mede a audiência de tele
visão e o tráfego na internet nos EUA. En
quanto as TVs se satisfaziam com o número 
de telespectadores, os internautas mostra
vam que estavam ligadíssimos nas trans
missões televisivas: na noite da final olímpi-

1994. A NBC ainda se vangloriou de ter bati
do, com o evento esportivo no gelo, o Ame
rican Idol, da Fox, em duas ocasiões - pro
grama líder no país, o reality show musical 
não perdia há seis anos o primeiro lugar (no 
Brasil, seria algo como a novela das nove da 

ca de curling feminino, por exemplo, Cheryl 
Bernard, nome pouco conhecido do grande 
público, chegava à lista de "trending topics", 
os assuntos mais comentados do momento 
no Twitter. 

O barulho causado pela internet - amigos 

postando comentários e discutindo cenas 
que estão vendo no televisor no Facebook, 
os tópicos mais populares do Twitter no 
momento, o frenesi instantâneo dos blogs 
- também mobiliza quem não está com o 
aparelho ligado ou sintonizado em certo ca
nal. O episódio de Ranye West tirando o mi
crofone de Taylor Swift no palco do último 
Grammy bombou no Twitter, e a transmis
são do MTV Video Music Awards teve média 
de 9 milhões de espectadores, a maior audi
ência em seis anos. 

Grandes eventos da indústria do entrete
nimento viram sua audiência crescer neste 
ano: com campanha digital de divulgação, 
o Grammy registrou número de telespec
tadores 35% maior do que no ano passado, 
e o Oscar, 14%. No Brasil, a Folha Online 
estreou no Oscar 2010 uma nova ferramen
ta: os comentários em tempo real, postados 
enquanto a cerimônia acontecia por quatro 
jornalistas da Folha. O novo sistema - uma 
espécie de mesa-redonda digital - teve mais 
de 315 mil acessos durante as cinco horas de 
transmissão. 

"Os fãs de qualquer tipo de conteúdo de 
entretenimento, seja música, filmes, progra
mas de TV ou esportes, hoje podem interagir 
e se relacionar através das mídias sociais, 
que são uma das categorias da internet que 
registra crescimento mais rápido no mun
do inteiro", diz Alex Banks, vice-presidente 
para a América Latina da comScore, consul
toria internacional que mede o tráfego onli
ne. "A internet vai ajudar - já está ajudando 



- a audiência da TV, com os blogs e as redes 
sociais. Cada vez mais e mais fãs querem 
dividir suas impressões e opiniões sobre o 
conteúdo que curtem com outros fãs." 

Segundo a comScore, que iniciou opera
ções no Brasil no ano passado, 65% da audi
ência online do país têm menos de 35 anos 
- o público-alvo das mídias sociais (na au
diência global, essa faixa etária representa 
54%). E o apetite dos brasileiros por Orkut, 
Facebook, Twitter e afins é grande: em mé
dia, eles visitam a categoria 34 vezes por 
mês, contra 26 dos britânicos e 22 dos nor
te-americanos. "O português é atualmente 
o terceiro idioma mais falado no Twitter", 
completa Banks. 

Dados de fevereiro do Ibope Nielsen Onli
ne mostram que o Orkut tem 27 milhões de 
usuários no País, enquanto o Twitter (8,8 mi
lhões) e o Facebook (8 milhões) estão em rit
mo de crescimento acelerado. Desde 2009, os 
brasileiros são a segunda maior população 
do Twitter, atrás apenas dos americanos. 

0 IMPACTO DO BBB DIGITAL 
Por aqui, o fenômeno vem escorado pelo Big 
Brother Brasil mais digital da história, que 
incluiu uma twitteira famosa (cerca de 200 
mil seguidores em março), Tessália Seri-
ghelli, atual capa da revista Playboy, e o di
retor do programa da Globo, J.B. Oliveira, o 
Boninho, tuitando em primeira mão notícias 
sobre o reality show (aproximadamente 240 
mil seguidores no mesmo mês). 

Chamado de "o BBB da diversidade", por 
ter em seu elenco original um gay, uma drag 
queen e uma lésbica, o programa bateu se
guidos recordes de votação nesta décima 
edição, superando os 90 milhões de votos no 
início de março, e movimentou como nunca 

a internet, com torcidas online organizan
do votações. O pico de engajamento se deu 
entre os apoiadores de Marcelo Dourado e 
os seus detratores. Durante a eliminação do 
paredão que teve o lutador, para quem "he
terossexuais não se infectam com o HIV", e a 
lésbica assumida Angélica, a Morango, a lis
ta de "trending topics" brasileiros do Twitter 
tinha sete de suas dez posições relacionadas 
ao reality. 

No dia seguinte, mais buzz na rede social, 
e a campanha online anti-Dourado repercu
tiu até do outro lado do oceano: o cantor pop 
inglês Boy George tuitou críticas ao público 
brasileiro, que eliminou Morango: "Homofó-
bico lidera o 'Big Brother Brasil'. Brasileiros, 
votem para que esse homem que odeia gays 
saia da casa" e "Deus abençoe toda as lésbi
cas". Um tempo depois, cansado da polêmica, 
postou as mensagens: "Estou cansado de ou
vir coisas sobre esse lixo brasileiro" e "Como 
eu fui arrastado para essa discussão?". 

Famosos nacionais, de Ivete Sangalo a 
Preta Gil e Monique Evans, também ade
riram à onda de fazer campanha por seus 
BBBs preferidos no Twitter, enquanto ONGs 
defensoras de direitos dos homossexuais e 
profissionais da saúde invadiam a web, con
denando a frase incorreta de Dourado sobre 
a transmissão do HIV. "Já deixamos de ser 
multimídia, somos mais moderninhos, po
demos ser considerados o primeiro produto 
transmídia do Brasil", disse Boninho. 

Levantamento da E.Life, empresa brasilei
ra que monitora a comunicação boca a boca 
digital, mostrou a mobilização dos reality 

shows entre os twitteiros. De 12 de janeiro 
a 7 de fevereiro, BBB10, A Fazenda (Becord) 
e Os Solitários (SBT) somaram cerca de 170 
mil tweets em português. O BBB 10 recebeu 
mais de 158 mil tweets, com A Fazenda em 
segundo lugar (cerca de 10 mil tweets); os 
participantes do reality global mais citados 
foram Tessália (24 mil tweets) e Dourado 
(cerca de 11 mil). Durante o período, o dia 
que o BBB 10 mais registrou tweets foi o do 
primeiro paredão, com aproximadamente 13 
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mu mensagens relacionadas em português. 
"O período foi curto, e é difícil mensurar 

as redes sociais. Você pode se referir ao BBB 
como 'aquele programinha', sem usar qual
quer uma das palavras-chave. Mas o impac
to de cada um desses 170 mil tweets foi mui
to além desse número. Por exemplo, cada 
tweet do Marcelo Tas, uma personalidade 
da internet, impacta 500 mil pessoas", diz 
Alessandro Barbosa Lima, CEO da E.Life, 
sobre o levantamento que monitorou o buzz 
dos realities no Twitter. 

Ele afirma que o hábito de consumo das 
mídias sociais é muito ligado ao consumo das 
mídias de massa. "Um estudo nosso de 2009 
mostrou que 83% dos internautas brasileiros 
adeptos de redes sociais assistiam à TV aber
ta", conta. "A internet não briga com a audiên
cia da TV. O boca a boca sempre foi tradicio
nal, com as pessoas comentando programas, 
novelas e jogos de futebol no dia seguinte, na 
padaria, no almoço, no cafezinho do corredor 
da empresa. Hoje essa troca de impressões e 
opiniões também acontece na web, e em tem
po real, o que é bem mais atraente." 

Para Lima, o uso de redes sociais no Brasil 
para falar desses programas, principalmente 
o BBB, representa mais que um novo tipo de 
comportamento: virou um fenômeno cultu-

ral. "O Twitter se transformou num gerador 
de novos jargões populares e hashtags, como 
'Tessália serve para tudo' e 'Me dá um McTes-
sália com fritas e Coca-Cola'", diz. "As pessoas 
estão vendo TV e navegando na internet ao 
mesmo tempo, mas há pouco foco numa só 
mídia. A atenção é mais dispersa: elas assis
tem à TV, postam no Twitter, conversam no 
Facebook, no MSN. O desafio é como fidelizar 
essa audiência, que usa as redes sociais e é es
pectador de um programa A, B ou C." 

BL0GUEIR0 CRIA F E N Ô M E N O CULTURAL 
Nos EUA, berço e epicentro dos blogs, das 
mídias sociais e dos reality shows, o tal re
cente casamento explosivo já dá sinais de 
química e faíscas há algum tempo. Na lis

ta de "trending topics" mais populares do 
Twitter em 2009, na categoria "pessoas", o 
segundo lugar foi para Susan Boyle, escoce-
sasensação do YouTube que participou do 
reality show britânico Britain's Got Talent, 
e o terceiro para Adam Lambert, polêmico 
finalista de American Idol. Ambos ficaram 
atrás apenas de Michael Jackson. 

Blogueiros famosos no universo dos rea
lities também já se acostumaram a encher 
sua sala de estar para assistir ao episódio 
da semana: a sala real pode ficar vazia, mas 
não a digital, com centenas ou milhares de 
telespectadores/leitores dividindo as aten
ções entre a TV e o computador. 

"As pessoas gostam de discutir ao que as
sistem em tempo real. Você pode ver o pro-



grama com amigos na vida real, mas estará 
limitado ao tamanho de uma sala. A internet 
permite interação com milhares", diz Dave 
Della Terza, criador do website Vote for the 
Worst (Vote no Pior), que há seis anos orga
niza campanhas online para que os piores 
candidatos de American Idol, o programa 
campeão de audiência na TV norte-ameri
cana, permaneçam na competição, "geran
do muito mais entretenimento e irritando o 
público comum". 

Com 270 mil visitantes únicos e 1 milhão 
de page views por semana, dependendo da 
fase do reality show, o website já levou Dave, 
que tem 27 anos e mora em Chicago (EUA), 
aos programas de entrevistas de David Let-
terman e Howard Stern. Em 2007, o VFTW 
lançou campanha pela permanência de 
Sanjaya Malakar, que acabou sobrevivendo 
por seis semanas de eliminações, ganhou o 
apoio de celebridades e virou um fenômeno 
cultural nos EUA. Era o fim do anonimato 
do blogueiro Dave, o mentor da estratégia 
digital de guerrilha pró-Sanjaya. 

Em seis anos, ele nunca viu um episódio 
de American Idol sem bater papo online em 
tempo real com outros espectadores no seu 
website. "Desde os primórdios da internet, 
as pessoas comentavam programas de TV 
em tempo real com outras. Como hoje mais 
gente tem laptop e conexão rápida, essa prá
tica se tornou mais popular e disseminada." 

Dave acredita que ver TV e comentar o que 
está passando online será cada vez mais co
mum. Primeiro, porque as pessoas são narci
sistas: "Elas acham que todo mundo liga para 
o que elas têm a dizer. Como o Idol é popular 

e as redes sociais também, os dois natural
mente convergem, pois dividem boa parte 
da mesma audiência". Segundo, porque boa 
parte do entretenimento proporcionado pela 
TV pode vir da interação. "Os comentários 
das pessoas são mais divertidos que o pro
grama. Essa temporada, por exemplo, está 
tão entediante que, se eu não tivesse o site, 
simplesmente deixaria de ver o Idol na TV." 

A PROPAGANDA E 0 CASAMENTO 
Como esse fenômeno pode ser útil na publici
dade das marcas? "As TVs estão começando 
a se aproveitar dessa convergência, mas nós 
estamos fazendo o inverso: queremos estar 
onde as pessoas estão e oferecemos a elas a 
convergência: quem vencer a promoção leva 
o motor home para casa, ganha uma viagem 
e pode acabar na MTV, com sua viagem do
cumentada", diz Rodrigo Jatene, diretor de 
criação da Wunderman, agência que criou 
uma ação "quase 100% digital, que culmina 
na TV, com o grand finale" para a Smirnoff. 

O site do concurso Na Carona do Verão 
Inesquecível (www.smirnoff.com.br) entrou 
no ar em fevereiro: quem se inscrevesse e 

mais arrebanhasse amigos/seguidores nas 
mídias sociais ganhava um motor home. 
Dependendo do tamanho do networking 
que conseguisse estabelecer, o vencedor 
poderia ainda ver sua viagem se tornando 
tema de um programa na MTV. 

"A publicidade digital não é mais como a 
gente conhecia antes. Hoje, se você tiver uma 
campanha só de banner, só de mídia social 
ou só de hotsite, é provável que ela não fun
cione. O importante é contar histórias rele
vantes para o seu público, que comecem aqui 
e vão para lá, que cruzem mídias, que sejam 
transmídia", continua Jatene, que ressalta a 
importância da interatividade. "Quanto mais 
você der a palavra para o consumidor, cha
má-lo a participar, melhor. As pessoas ten
dem a acreditar muito mais no que o consu
midor fala do que na palavra da marca ou da 
agência. E tem de dar relevância para o que 
as pessoas comuns falam: fizemos a campa
nha do Windows 7, da Microsoft, toda basea
da nas opiniões dos consumidores." 

A TV aberta, na sua visão, atinge mais 
gente e é onde a marca consegue mais visi
bilidade, mas não cria engajamento. "É para 
dar um tiro de canhão. O BBB chegou a 90 e 
tantos milhões de votos agora, não à toa: é a 
internet. O cross é importante para as TVs." 

Para Alex Banks, da comScore, a TV pode 
se beneficiar muito da expansão das mídias 
sociais e da popularidade de certos blogs en
tre determinados nichos. "O Twitter é essen
cialmente mídia de conversa em tempo real. 
Se você está seguindo alguém ali, essa pessoa 
pode ser capaz de influenciar seus seguido
res sobre o que ver na TV em tempo real. E 
isso, para mim, parece uma oportunidade de 
marketing bem interessante, não?" 

http://www.smirnoff.com.br
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