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Mídias sociais: Canal de TV estimula clientes a comentar programa on-line, o que atrai mais 
audiência e anúncios  
 
Redes de televisão lançam funções na internet e aplicativos móveis para consumidor de mídia 
dupla 
 
Em uma noite de junho passado, 2,6 milhões de pessoas sintonizaram o canal de TV a cabo 
Bravo para assistir ao episódio final da terceira temporada do 'reality show' "Real Housewives 
of New York City". Enquanto assistiam à dona de casa LuAnn cantar sua assustadora música 
"Money Can't Buy You Class", alguns telespectadores também ligaram seus computadores, 
entraram no site do canal Bravo e usaram uma função interativa chamada "Talk Bubble" para 
se comunicar com outros fãs da série. Eles usaram os recursos do site para compartilhar 
piadas no Twitter, atualizar suas páginas no Facebook e acompanhar um gráfico "Tweet Heat", 
que mostrava o sentimento coletivo dos telespectadores em relação às donas de casa da série. 
O veredito: pare de cantar! 
 
No fim da noite, cerca de 13 mil telespectadores haviam usado o "Talk Bubble". Pode não 
parecer um número significativo, mas nesta era dourada da síndrome do déficit de atenção, 
telespectadores de duas telas - ou seja, pessoas que assistem ao mesmo tempo TV e um 
segundo aparelho, como um laptop, um smartphone ou um tablet - são um grupo demográfico 
cobiçado. 
 
Um estudo recente da Nielsen constatou que os consumidores hoje passam em média 3 horas 
e 41 minutos por mês assistindo TV e navegando na internet simultaneamente, e cerca de três 
entre cinco telespectadores estão envolvidos na audiência de duas telas. Em resposta, as redes 
de televisão vêm lançando funções na internet e aplicativos móveis elaborados para atrair os 
consumidores de mídia dupla. "Seja como for, é o que as pessoas estão fazendo", afirma Lisa 
Hsia, diretora de operações digitais do canal Bravo. "Nossos usuários tendem a se adaptar 
antes de nós. Estamos apenas aproveitando." 
 
Lisa diz que o encorajamento do Bravo à observação concomitante melhorou as vendas de 
anúncios digitais. Ela não revela números, mas um porta-voz do canal diz que sua receita 
digital nos primeiros três trimestres de 2010 cresceu 53% em comparação ao mesmo período 
do ano passado, graças em parte aos contratos de anúncios firmados para a página do "Talk 
Bubble". "As operações digitais estão se tornando cada vez mais um condutor dos negócios do 
Bravo", afirma Hsia. "Estou aqui há cinco anos e nunca vi algo parecido." 
 
O Bravo foi um dos primeiros canais a experimentar meios de ganhar dinheiro com o público 
adepto de duas telas, chamados nos EUA de "two-screeners". No segundo trimestre de 2009, 
durante a final da segunda temporada de "Real Housewifes of New York City", o Bravo realizou 
sua primeira "festa da exibição virtual" em seu site na internet. O evento tinha alguns dos 
mesmos recursos de mídia social que seu sucessor, o "Talk Bubble", e proporcionou acesso on-
line exclusivo a duas das estrelas da série. 
 
Basicamente, os fãs podiam assistir à série enquanto a discutiam não só com amigos de todas 
as partes do país, mas também com as próprias celebridades. Em março de 2010, o Bravo 
formalizou a experiência com o "Talk Bubble", eventualmente ampliando-o para outros de seus 
programas, inclusive "Top Chef" e seu desmembramento "Just Desserts". 
 
Canais de TV a cabo como o Bravo cobiçam os consumidores de duas telas porque podem 
basicamente vender sua atenção aos anunciantes duas vezes - uma vez na TV e outra on-line. 
A rede de "drive-in" Sonic e a fabricante de pretzels Snyder's, de Hanover, foram alguns dos 
primeiros patrocinadores. Durante um episódio recente de "Just Desserts", o Bravo serviu 
vários tipos de anúncios dos sorvetes Breyers, que incluíram comerciais de TV tradicionais, 
colocação de produtos no programa e um "banner" de publicidade no "Talk Bubble". 
 



O surgimento desse novo consumidor está ajudando, ao menos em tese, a conter a ameaça 
dos gravadores digitais de vídeo e dos sites on-line do tipo "assista-quando-você-quiser", 
como o Hulu e o Netflix. Os telespectadores de telas duplas gostam de interagir com outros fãs 
em tempo real, diminuindo a probabilidade de gravar um programa de TV em um gravador 
digital de vídeo. Eles tendem a ser um grupo eloquente, e seus arroubos de uso do Twitter no 
meio de um programa podem motivar alguns outros usuários da mídia social a investigar o que 
está provocando o tumulto. 
 
Hsia cita que uma pesquisa interna do Bravo constatou que durante os três episódios finais da 
terceira temporada de "Real Housewives of New York City", o "Talk Bubble" fez uma média de 
250 mil telespectadores adicionais sintonizar o programa, por episódio. "Indiscutivelmente, o 
programa está aumentando a audiência", diz Lisa. "Quando falamos na estratégia para 2011, 
ela não está mais sendo conduzida somente pela televisão." 
 
Outros canais de TV estão fazendo o mesmo. Em setembro, a CBS lançou um aplicativo de 
iPad para uso dos telespectadores enquanto eles assistiam aos jogos da liga nacional de 
futebol americano. A ABC anunciou um aplicativo de iPad para sua nova série exibida no 
horário nobre, "My Generation", que usou o microfone do tablet para sincronizar funções 
interativas - como pesquisas, enigmas e biografias dos personagens. (O aplicativo não foi 
inovador o suficiente para salvar a série, que foi cancelada depois de dois episódios.) 
 
Assim como o Bravo, muitos canais de TV colocam tweets e celebridades em uma única página 
ou aplicativo da internet. A CW Television Network tem uma extensa seção "Watch and Tweet" 
em seu site onde, digamos, os fãs da série "Gossip Girl" podem criticar episódios e conversar 
com o criador do programa, Josh Schwartz. A MTV Networks incorporou essas oportunidades 
em tudo, dos Video Music Awards aos pronunciamentos do presidente americano Barack 
Obama. 
 
Várias companhias de tecnologia iniciantes, como a Miso, a Get Glue e a Philo, estão tentando 
se tornar locais importantes para as novas atividades digitais que acompanham os programas 
de TV. Algumas estão competindo com os sites dos próprios canais de TV, mas esperam em 
algum momento colaborar com eles. Essas empresas atraem telespectadores em parte dando 
a eles prêmios virtuais para que "deem uma olhada" em seus programas de TV favoritos 
através dos sites e aplicativos do smartphone. (Tradução de Mario Zamarian) 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 9 nov. 2010, Empresas, p. B2. 


