
Todo poder aos fãs 
Usadas como base para a tomada de decisão de produção e programação, as redes sociais 
ampliam perspectivas da televisão e têm função estratégica em canais de diferentes perfis. 

antiga a discussão sobre 
os novos hábitos de 
consumo de mídia e o 
papel complementar da 
Internet em relação à 

televisão e vice versa. Os canais 
entenderam a importância de 
desenvolver suas estratégias online 
e, neste vasto mundo a explorar, têm 
se empenhado com especial ênfase 
em testar as possibilidades das redes 
sociais. A idéia das áreas de novas 
mídias é explorar as potencialidades 
de sites como Facebook e Twitter 
para mobilizar o público em torno 
das atrações, gerar audiência e 
aproveitar a repercussão na rede 
para orientar as decisões de 
produção e programação. 

"Para um canal que fala com o 
público jovem é absolutamente 
fundamental, uma prioridade 
entender o que acontece nas redes 
sociais. É fonte de pesquisa e de 
talentos", afirma Tatiana Costa, 
gerente de programação e novas 
mídias do Multishow. Além de ter 
uma equipe dedicada a monitorar o 
que acontece na rede, dar feedback 
aos usuários e repassar às equipes 
de produção e programação 
relatórios sobre a repercussão do 
Multishow nas redes sociais, o canal 
lançou em junho do ano 
passado o projeto 
experimental 0utros500 
(outros500.tv), cuja 
proposta é selecionar 
usuários com perfil 
bastante ativo na Internet 
de acordo com os pilares 
do canal: sexo, aventura, 
comportamento, humor e 
música. Os selecionados, 
denominados 

"embaixadores", colaboram com o canal 
fazendo uma varredura no que há de 
mais novo em suas respectivas áreas e 
dando dicas. As informações, conta 
Tatiana, servem de suporte para a 
produção de conteúdos. 

Com o apoio e avaliação dos 
colaboradores do projeto 0utros500, 

algumas atrações já entraram 
na grade e outras estão a 
caminho. Felipe Neto, um 
fenômeno do You Tube, 
estreou a série "Será que faz 
Sentido?", no bloco de humor, 

no ano passado. A blogueira Natália 
Klein ganhou espaço na TV com a 
série "Adorável Psicose", inspirada no 
blog homônimo. O site de notícias 
falsas e bem humoradas 
"Sensacionalista" (www. 
sensacionalista.com.br) ganhará uma 
versão de televisão neste ano. 

Conectados 
A Viacom apostou na criação de 

uma rede social fechada para 
convidados, a Conicktados. Os 
insights vindos da rede auxiliam nas 



ações do departamento de novas 
mídias, marketing e pesquisa da 
programadora. Juliana Gatti, 
diretora de novas mídias da Viacom, 
conta que a rede mais utilizada para 
os canais VH1 e Nickelodeon é o 
Twitter, e que um dos melhores 
exemplos de ação da programadora 
nas mídias sociais foi o "Meus 
Prêmios Nick 2010". "Fizemos uma 
cobertura no Twitter ao vivo durante 
as gravações dos shows que 
aconteceram no Rio de Janeiro e em 
São Paulo, postando fotos e fazendo 
TwitCams. Também acompanhamos 
a estreia do prêmio na TV junto com 
os seguidores da Nick no Twitter. 
Durante esse período conseguimos 
mais de 20 mil followers novos", 
comemora Juliana. 

Juliana explica que em 2010 o 
Twitter do Nickelodeon foi chamado 
com muita frequência durante as 
vinhetas de programação, 
especialmente durante a campanha 
dos "Meus Prêmios Nick". A forte 
resposta nas redes sociais sobre o 
evento levou o canal a criar uma 
versão especial do programa com 
comentários gráficos aplicados sobre 
a tela. Os comentários usavam o 
estilo de comunicação em tempo real 
das redes para comentar, pontuar, 
criticar e satirizar momentos do 
programa. Esta versão foi a última 
de várias reapresentações de "Meus 
Prêmios Nick" e foi a que teve maior 
audiência, encorajando o canal a 
repetir a fórmula em 2011. Ainda 
para o Nickelodeon, a Viacom 

produziu uma série de programetes, o 
"Nickflash", com linguagem semelhante à 
utilizada pelas crianças em redes de 
relacionamento. 

Para João Alegria, gerente de 
programação, jornalismo e engenharia do 
canal Futura, as redes sociais, ao 
permitirem o estabelecimento de 
diálogos, tornam a vida de quem trabalha 
com televisão "muito mais interessante". 
Ele destaca que o maior desafio dos 
canais é identificar a vocação de 
relacionamento de determinado 
programa. Alegria exemplifica com as 
propostas diferenciadas de duas atrações 
jornalísticas da casa. O diário "Conexão 
Futura" requer uma rede que permita a 
construção de relacionamentos 
duradouros, enquanto o semanal "Sala de 
Notícias em Debates", exige redes que 

permitam interação em tempo real. 
"Um exercício é olhar e 

interpretar bem as especificidades de 
cada uma e desenvolver estratégias, 
incrementar e criar novas estratégias 
de uso", sugere Alegria. Em busca 
de novas estratégias de uso, o canal 
lançou em fevereiro o jogo online 
Clube Desafio Futura - CDF (www. 
cdf.org.br). Trata-se de uma 
competição de perguntas e respostas 
que adapta para o mundo virtual o 
formato dos jogos de tabuleiro. 

O gerente de novas mídias do 
canal, Leonardo Machado, conta que 
a ideia foi fazer uma versão virtual 
do jogo de tabuleiro que faz parte do 
kit educativo dos agentes Futura. As 
salas temáticas do jogo são 
inspiradas em programas do canal. 
O internauta pode escolher jogar no 
site ou no aplicativo do Orkut. Em 
breve, haverá um aplicativo para o 
Facebook também. Machado observa 
que a versão virtual traz uma série 
de novas possibilidades: permite a 
integração entre os participantes, a 
colaboração (já que o usuário pode 
contribuir com o envio de novas 
perguntas) e a geração de negócios, 
uma vez que o jogo permite a 
abertura de novas salas temáticas 
patrocinadas. 

A maior emissora do país 
também está atenta ao que se fala 
nas redes. Segundo o diretor da 
Central Globo de Comunicação, Luis 
Erlanger, a Rede Globo conta hoje 
com uma área de mapeamento de 
redes sociais do Brasil, um modelo 



que vem sendo construído nos 
últimos dois anos. "Há uma equipe 
própria que cuida deste assunto e 
que tem a ajuda de uma das 
principais consultorias do país nessa 
área. 0 trabalho desse grupo é 
extrair, analisar, interpretar e definir 
estratégias de comunicação a partir 
de dados do Twitter, Facebook, 
Orkut, You Tube e outras redes. Por 
dia são analisadas mais de 10 mil 
citações sobre os programas da 
emissora de várias redes e tudo está 
arquivado nos sistemas 
desenvolvidos exclusivamente para a 
Central Globo de Comunicação 
(CGCOM), responsável por este 
trabalho", conta Erlanger. 

Segundo ele, os relatórios 
elaborados pela CGCOM seguem 
para todas as áreas da emissora, que 
com as informações em mãos 
decidem os caminhos a seguir na 
estrutura das produções. 

Erlanger conta que o maior 
volume de referências nas redes 
ocorre para as novelas e produções 
como o "Fantástico", que a cada 
semana apresenta novidades, 
comentadas pelos internautas. A 
interatividade é grande também em 
atrações como o "Big Brother Brasil". 
"O 'BBB' se relaciona diretamente 
com os fãs do programa, e muitas 
vezes segue as sugestões que o 
público encaminha através desse 
contato", relata o diretor da CGCOM. 

Personalidade e personalidades 
Além de conhecer as especificidades 

das redes e dos programas, Daniela 
Mignani, gerente de marketing do GNT 
acredita que um dos motivos para o bom 

vídeos", aconselha. 

Desde junho de 2009, o canal tem 
investido no conteúdo online e nas 
redes sociais, com especial ênfase no 
Facebook. Com mais de 30 mil fãs, o 
canal lidera o ranking de empresas 
de mídia no Brasil na lista do 
Socialbaker, uma ferramenta de 
mensuração do desempenho de 
marcas no Facebook (ver box na 
página 17). 

Outro elemento que movimenta a 
rede e acaba refletindo na audiência 
é a personalidade tuiteira que 
participa das atrações e avisa nas 
redes sociais, como Sabrina Sato no 
"Conexão Direta". Gisiele 
Vendramini, da área de novas mídias 
do Canal Brasil, t ambém observa 
este efeito. "Quando o programa tem 
um apresentador que está no Twitter 
ou Facebook, também temos um 
resultado mais alto, pois além dos 

PARA O SUCESSO NAS REDES, O CANAL PRECISA 
ASSUMIR UMA PERSONALIDADE E CONHECER A VOCAÇÃO 
DE CADA PROGRAMA. 

fãs do programa que vai ao ar no 
canal, temos também os fãs do 
apresentador. Eles se misturam, a 
audiência cresce e isso comprova o 
quanto as plataformas devem estar 
em plena conversação para 
melhorarem cada vez mais os seus 
resultados", pondera. 

Uma personalidade elogiando 
determinada atração de televisão 
também gera resultados positivos e 
reforça o prestígio do canal, na 
opinião de Fernando Vieira de Mello, 
vice-presidente de conteúdo da TV 
Cultura. "A gente observa coisas 
importantes, por exemplo, nos perfis 
da Ivete Sangalo e Claudia Leitte no 
Twitter: elas cantam música do 
'Cocoricó'. Isso mostra a penetração 
da Cultura no Nordeste", diz. 

Sóvero Pereira, gerente de 
market ing da Rede Telecine, destaca 
que com as mídias sociais os canais 
t ambém têm a possibilidade de 
estreitar relacionamentos com as 
personalidades-chave da rede. No 
ano passado, pa ra o lançamento de 



"Lua Nova" no Telecine Premium, o 
canal promoveu um encontro com 
as fãs com que se relacionava na 
Internet em um cinema de São 
Paulo, para uma maratona com 
exibição dos dois primeiros filmes 
da saga "Crepúsculo". 

Audiência 
Pereira percebe alguma relação 

entre audiência do canal e 
repercussão nas redes sociais no 
caso dos filmes voltados para o 
público mais jovem. De acordo com 
ele, as redes sozinhas não são 
determinantes para as decisões de 
programação, mas são importantes 
dentro de um mix de ações que 
inclui mensuração da audiência e 
pesquisas. A repercussão dos filmes 
nas mídias sociais fornece dicas para 
a pesquisa e dão ao canal a 
possibilidade de interagir de forma 
mais instantânea com o 
telespectador do que o "Fale 
Conosco". No caso dos canais pagos, 
observa Pereira, ainda é possível 
tomar conhecimento das opiniões 
dos assinantes das operadoras. 

Vieira de Mello também acredita 
que as mídias sociais têm bastante 
influencia, mas funcionam dentro de 
um conjunto de ações que balizam 
as tomadas de decisão em um canal. 
Uma comunidade do Orkut com mais 
de 65 mil participantes pedindo a 
volta de "0 Mundo de Beackman" foi 

relevante, entre outros fatores, para a 
decisão da Cultura de trazer a atração de 
volta à grade. 

São as equipes internas dos canais 
que em geral fazem a mensuração da 
repercussão nas redes, com ferramentas 
oferecidas pelas próprias mídias sociais. 
Como não há fórmulas prontas, cada 
canal tem testado formas de envolvimento 

transmissão". 
No PFC e no Combate, canais a 

la carte também voltados para o 
esporte, os eventos ao vivo 
repercutem mais. "0 público manda 
os comentários, dá opiniões. 
Participa ativamente e com retorno 
dos narradores e comentaristas, que 
leem durante a transmissão ao 

vivo", observa Pedro Garcia, diretor 
dos canais. 

Para promover a série "Hawaii 
Five-O", do canal Liv, no Twitter, a 
Discovery desenvolveu a ação "Liv 
Like a Star", cujo prêmio era uma 
viagem de seis dias com direito a um 
acompanhante para Los Angeles e 
acesso aos estúdios de Hollywood. A 
ação, segundo Henrique Tichauer, 
gerente de marketing da Discovery 
Networks, quintuplicou a base de 
seguidores do canal no Twitter. Os 
telespectadores deveriam seguir o 
perfil @liv_brasil e responder pelo 
Twitter às perguntas de múltipla 
escolha que eram exibidas durante os 
intervalos comerciais dos três 
primeiros episódios da série. Cada 
resposta correta eqüivalia a pontos e 
foi nomeado o vencedor o usuário 
com maior número de pontos 
acumulados. "A ação foi 
extremamente bem sucedida, já que 
além de gerar tráfego significativo ao 
site do canal ela, em conjunto com 
outros esforços, elevou a audiência do 
canal em 450%", conta Tichauer. 

Quando o Liv foi lançado, em 
abril do ano passado, a equipe do 
canal também levou em 
consideração os bons índices de 
audiência da série "Dawson's Creek" 
e os tweets de telespectadores fãs da 
série para programar uma 
maratona com os primeiros 
episódios no final de semana. 

Para o lançamento da série "Tabu 
América Latina", no Nat Geo, a Fox 
desenvolveu uma ação de guerrilha 

PESQUISA DA ESPN MOSTRA QUE 14% DOS 
ESPECTADORES ACOMPANHAM ESPORTES NA MÍDIA POR 
MAIS DE UM MEIO SIMULTANEAMENTE. O NÚMERO CRESCE 
PARA 23% DURANTE A TRANSMISSÃO DOS JOGOS. 



com um forte trabalho de redes 
sociais. Todo o conceito foi 
desenvolvido a partir do tema do 
primeiro episodio da série que falava 
sobre modificações corporais. Para 
chamar atenção do público offline e 
online, e ainda gerar mídia 
espontânea, um praticante de body 
suspension fez uma performance na 
movimentada esquina da Avenida 
Paulista com a Consolação. 
Pendurado por um gancho ligado a 
um guindaste e com a imagem 
transmitida por streaming ao vivo, ele 
ia sendo içado à medida que o 
público retuitava o perfil @NatGeo_br. 
Ele chegou a 50 metros do chão, ficou 
três horas no ar e o #tabu foi trend 
topics no mundo no Twitter. O perfil 
@NatGeo_br ficou sob o comando da 
equipe da ação durante todo o dia, e 
o número de followers cresceu 15%. 

Marcello Braga, diretor de 
marketing dos canais Fox, conta que 
ao todo foram 1,5 milhão de pessoas 

impactadas, considerando o total de 
seguidores dos 1,8 mil que comentaram 
sobre a ação em twitters e blogs. Além 
disso, a ação teve mais de 5 mil 
visualizações ao vivo do streaming do 
evento, com um pico simultâneo de 1,6 mil. 

Os representantes dos canais que deram 

entrevista a TELA VIVA afirmam que a 
tendência é que as redes sociais 
ganhem importância cada vez maior 
dentro do negócio da televisão. "O 
mercado de entretenimento é movido, 
dentre outros fatores, pela opinião do 
público, e isso nos motiva a interagir 
com ele e estar aberto às opiniões, 
críticas e sugestões", resume Braga. 

João Alegria, do Futura, também 
destaca a agilidade com que as coisas 
acontecem nas mídias sociais e a 
possibilidade de providenciar 
correções a tempo como motivo pelo 
qual o monitoramento da rede será 
cada vez mais freqüente e importante 
para os canais. "As redes são ótimos 
lugares para você saber o que está 
acontecendo com o canal. Se a 
transmissão não está boa em 
Santos, por exemplo, alguém vai 
reclamar e você vai ficar sabendo na 
mesma hora, o que por meios 
tradicionais e relatórios técnicos 
demoraria mais tempo", diz. 
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