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A internet mudou a forma de o espec-
tador assistir à televisão. Antes mero 

receptor do conteúdo emitido, hoje ele é 
participante ativo do que acontece em no-
velas, noticiários, jogos de futebol e reali-
ty shows. Não que a interatividade tenha 
se estabelecido no Brasil, mas a intera-
ção nas redes sociais já está sedimentada 
e aponta para um futuro híbrido, em que 
TV e internet caminham juntas em prol 
de um espectador acostumado a dividir 
sua atenção entre, no mínimo,  duas coisas 
diferentes. A integração da internet com a 
TV é relativamente nova e, portanto, ain-
da não conta com uma cartilha do que de-
ve e do que não deve ser feito para atrair 
audiência e mobilizar os telespectadores. 

Para ter uma dimensão de a quanto an-

Twitter x TV
Estudos começam a medir hábito de comentar nas redes sociais, em tempo real, as atrações da televisão

Por DANIELA ARRAIS

da essa mistura entre televisão e internet, 
Meio & Mensagem Especial encomen-
dou uma análise à E.Life, empresa de in-
teligência de mercado e gestão de relacio-
namento nas redes sociais. A E.Life ana-
lisou os dias e os horários em que deter-
minados programas de TV são mais co-
mentados no Twitter e quais deles geram 
mais buzz (repercussão, comentários na 
rede). Os programas esmiuçados foram 
Domingão do Faustão, a novela Insensato 
Coração (ambos transmitidos pela Glo-
bo), o jogo Santos x Palmeiras (no dia 3 
de abril, transmitido por Globo e Band), 
Programa do Ratinho (SBT) e Pânico na 
TV (RedeTV).

A base geral do estudo totalizou 101.841 
tweets, sendo 57.152 sobre o Domingão 
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do Faustão, 31.890 sobre o Pânico na TV, 
8.258 sobre o jogo Santos x Palmeiras, 
3.453 sobre a novela Insensato Coração 
e 1.088 sobre o Programa do Ratinho. A 
consultoria usou o software Tweetmetter 
para monitorar os temas.

Domingão do Faustão foi o programa 
mais comentado no período. Alessandro 
Barbosa Lima, CEO da E.Life, credita esse 
sucesso a uma das atrações, o cantor Luan 
Santana. O fenômeno adolescente faz hits 
de música sertaneja e tem uma grande ba-
se de fãs que se comunicam e se engajam 
pela internet. “O maior buzz foi no próprio 
domingo, mas o programa foi bem falado 
nos dois dias anteriores. Os fãs começaram 
a falar que o Luan ia aparecer no Faustão e 
isso foi gerando mais e mais tweets.”

Já em relação ao jogo de futebol, o com-
portamento dos usuários do Twitter se 
mostrou diferente. “O buzz não acontece 
só no momento do jogo, mas muito mais 
depois dele. Durante a partida as men-
ções param um pouco, talvez porque o 
jogo exija uma atenção mais dedicada.”

Outra análise feita para o Meio & Mensa-
gem Especial, desta vez pelo Ibope Mídia, 
aponta que eventos previstos e transmiti-
dos pela televisão são responsáveis por ge-
rar grandes picos de discussão nas redes so-
ciais. Nos últimos três meses, por exemplo, 
foram encontradas quase cinco milhões de 
mensagens que citavam o nome dos prin-
cipais reality shows nacionais, como Big 

Brother Brasil 11 (Globo), Troca de Família 
(Record) e Se Ela Dança, Eu Danço (SBT).

Já os picos de mensagens com a palavra 
“novela” surgem no dia em que ocorre al-
gum fato curioso ou importante em algu-
ma trama, mas, principalmente no dia em 
que é exibido o capítulo final. O volume to-
tal de mensagens nos últimos seis meses é 
de cerca de 1,5 milhão. As mensagens com 
a palavra futebol chegaram a quase dois mi-
lhões. Fatos importantes e com data previs-
ta aquecem as discussões sobre o tema, se-
gundo a análise, que foi feita com a ferra-
menta Buzzmetrics e engloba toda a esfe-
ra midiática da internet, de Twitter a blogs.

“Os picos estão relacionados a tudo o 
que está ligado à expectativa das pessoas.  
A gente não sabe se vem primeiro a au-
diência da TV ou a ‘falação’ no Twitter”, 
diz Juliana Sawaia, gerente de inteligência 
de mercado do Ibope Mídia. “As pessoas 
estão muito conectadas, elas não distin-
guem se estão na TV, na internet, no rá-
dio, numa conversa com um amigo. E não 
é só a molecada, mas pessoas de todas as 
idades. Instintivamente, elas estão vendo 
TV e comentam alguma coisa no Twitter, 
no Facebook”, confirma Juliana.

Tendência
A relação entre a TV e as redes sociais 

tem se intensificado. Outro estudo da 
E.Life analisou os hábitos de uso e com-
portamento dos internautas brasileiros Bia Granja, da SixPix: comentários formam banco de dados sobre o que funciona com determinados grupos

D
IV

U
LG

A
Ç

Ã
O

ISIEmergingMarketsPDF br-espmclipping from 200.198.121.122 on 2011-05-11 08:58:11 EDT. DownloadPDF.

Downloaded by br-espmclipping from 200.198.121.122 at 2011-05-11 08:58:11 EDT. ISI Emerging Markets. Unauthorized Distribution Prohibited.

Text Box
Foto

Text Box

Text Box
Foto



9  maio  2011 •

15

em redes sociais. Foram entrevistados 
homens (47,2%) e mulheres (52,8%) de 
todas as idades, e a ênfase (47,5%) foi no 
público que tem entre 19 e 25 anos.

Os entrevistados são classificados como 
heavy users de internet — 47,2% dos twit-
teiros e 48,5% dos usuários do Facebook fi-
cam mais de 41 horas por semana online. O 
principal motivo que os leva a usar o Twit-
ter, por exemplo, é para buscar informações 
sobre questões do seu interesse (32,7%). Em 
seguida, para ler notícias (16,3%) e para se 
divertir como passatempo (13,6%).

Enquanto navegam na internet, 57,8% 
desses usuários assistem à televisão. 
“Existe uma relação muito grande en-
tre o hábito de ver TV e ficar navegando 
nas redes sociais. Esse número só é me-
nor do que o das pessoas que acessam 
as redes e batem papo online (64,2%). 
Cada vez mais as redes sociais são uma 
atividade para a qual você não precisa 
dedicar sua atenção totalmente”, diz Li-
ma, da E.Life.

Quando está no computador, o publi-
citário Túlio Pires Bragança, de 29 anos, 
costuma deixar a TV ligada e comentar 
no Twitter quando a programação  mui-
to tosca ou, de certa forma, o revolta. 
Exemplos? Os famosos beijos da apre-
sentadora Hebe Camargo, no primeiro 
caso, e programas como o Profissão Re-
pórter, no segundo. “E tem o tweet uti-
lidade pública também, quando há al-
go realmente legal passando e você sa-
be que vai interessar a alguns amigos”, 
acrescenta. “Acho que tuito muito so-
bre TV porque moro sozinho e, às ve-
zes, quero comentar algo com alguém. 
Mas acho que o Twitter também mudou 
minha forma de interagir. Muitas vezes 
acabo pautando o que vejo pelo que as 
pessoas estão tuitando. São tantos canais 
que você nunca realmente vai saber tu-
do o que está passando”, conta.

Já o publicitário Felipe Pacheco, de 20 
anos, normalmente só liga a TV para co-
mentar no Twitter. “Se não é algum even-
to que eu já sei antes que todo mundo vai 
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Faustão com Luan Santana, Ratinho (no alto), Pânico na TV e Insensato Coração: estudo da E.Life analisou a repercussão dos programas nas redes sociais

ver e comentar, como é o caso do Oscar, fi-
co sabendo pela própria rede. Nesse segun-
do caso, normalmente é uma coisa bizarra 
acontecendo, como a cobertura do Carnaval 
pela RedeTV”, afirma. A repercussão entre 
seus mais de 7,5 mil seguidores geralmen-
te é positiva. “Sempre gera muito RT, pois 
está falando algo do momento, que a pes-
soa provavelmente também está pensan-
do. Ao mesmo tempo, muitos seguidores 
reclamam da quantidade de tweets, já que 
dou uma exagerada de vez em quando”, re-
conhece Pacheco.

Para Bia Granja, editora da SixPix Con-
tent, que faz o YouPix (site, revista e festi-
val sobre tudo que acontece na internet; 
www.mypix.com.br), o hábito de que-
rer comentar com outras pessoas o que 

estamos vendo sempre existiu. “Quan-
do era criança, preferia mil vezes ver TV 
com uma amiga do que sozinha. A dife-
rença é que agora sua ‘amiguinha’ é to-
da a timeline. O ser humano tem mania 
de fazer coisas em grupo e quando toda 
a timeline dele está comentando sobre o 
primeiro capítulo da reestreia da novela 
Vamp, com certeza ele vai querer fazer 
parte disso também.”

Um dos maiores e mais recentes 
exemplos dessa interação ocorreu com 
a novela Vale Tudo, que passou a ser re-
prisada, mais de 20 anos depois, pelo ca-
nal Viva. Segundo dados do Ibope, na 
primeira semana de exibição da trama, 
no horário principal (0h45), o Viva al-
cançou o primeiro lugar no ranking da 
TV por assinatura. 

A trama de Gilberto Braga, Aguinaldo 
Silva e Leonor Bassères, que conta com 
personagens inesquecíveis como Odete 
Roitmann (interpretada por Beatriz Se-
gall), Heleninha (Renata Sorrah), Maria 
de Fátima (Glória Pires) e Raquel (Regina 
Duarte), entra frequentemente nos tren-
ding topics, a lista de assuntos mais co-
mentados do Twitter. Detalhe: a novela é 
exibida à 0h45 e tem reprise ao meio-dia 
— horários que não são considerados no-
bres para o meio TV. 

É comum encontrar, na madrugada, 
mensagens como a do usuário Darwim 
Demarch (@darwindemarch): “Sono ba-
tendo bateria acabando ...vou ver Vale 
Tudo na cama e hj esta BCG= Babado, 
Confusão e Gritaria ....#valetudo.” Ou a 
de Luciana Ramos (@luluzinhamari-

O crossmedia já são favas conta-
das, mas nem tudo caminha para a in-
teração totalmente positiva. As emis-
soras parecem ainda não estar prepa-
radas para lidar com tantas opiniões 
emitidas em tempo real — e com todo 
tipo de teor. 

Há exemplos de crossmedia como os 
programas Legendários e CQC 3.0, lem-
bra Bia Granja, editora da SixPix Con-
tent. “Mas a maioria das emissoras ain-
da vê o público como mero espectador, 
é uma via de mão única. E não existe 
um preparo para lidar com esse aspec-
to das redes sociais que pede transpa-
rência e diá logo em tudo”, acrescenta.

Na MTV Brasil, desde março, quan-
do estreou a nova programação e o no-
vo site, tornou-se política da empresa 
ampliar os canais de comunicação na 
internet, conta Ricardo Anderáos, dire-
tor de mídias digitais do canal. “Além 
de Twitter e Facebook da emissora, a 

MTV amplia experiência de  
interação com o público

maior parte dos programas tem contas 
próprias. No Orkut, há comunidades dedi-
cadas a programas também, geralmente 
criadas por espectadores. O retorno tem 
sido bom, porque as redes servem não 
apenas como canal de divulgação, mas de 
comunicação, de troca”, afirma.

Quando as mensagens dos telespec-
tadores são negativas, a emissora con-
ta com uma equipe de mídias sociais que 
tenta responder rapidamente. Quando 
não consegue, encaminha as queixas pa-
ra a área de atendimento ao espectador. 
“Mas a gente tenta unificar isso, dar uma 
resposta única”, garante Anderáos.

Novos VJs, como Chuck Hipolitho, Chi-
na e Gaía Passarelli aproveitam as re-
des sociais para comentar em tempo real 
seus programas, que são gravados. “Eles 
ficam de bate-papo, respondem ques-
tões e comentários. Uma coisa comple-
menta a outra. É uma maneira de trocar 
figurinha ao vivo, em tempo real”, diz o 

diretor de mídias digitais da MTV, 
A VJ Marimoon, que tem mais de 960 

mil seguidores, é uma das que levam a 
audiência da internet para a televisão. 
“Ela é uma superpersonalidade da inter-
net, tem muitos seguidores, faz um blog 
supercomentado. A gente consegue sen-

tir as respostas dos espectadores em 
tempo real”, diz Anderáos. Outro caso 
é o do humorista e apresentador Mar-
celo Adnet (mais de 601 mil followers). 
“O Adnet fica conectado enquanto está 
fazendo o programa dele, que é ao vivo, 
e interage com o público.” (DA)
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Adnet e Marimoon, da  MTV: milhares  de seguidores na TV e na  web
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Evolução diária de buzz — Programa do Ratinho

Período: 01 a 04/04
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Base: Programa do Ratinho: 1088 tweets.
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Evolução diária de buzz — Jogo: Santos x Palmeiras
Período: 01 a 04/04
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Base: Jogo Santos x Palmeiras: 8258 tweets.
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Evolução diária de buzz — Pânico na TV
Período: 01 a 04/04
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Evolução diária de buzz — Domingão do Faustão
Período: 01 a 04/04
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Base: Domingão do Faustão: 57152 tweets.
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Se de um lado as emissoras tentam 
entender como funciona esse novo 
telespectador, do outro as marcas de 
produtos também tentam encontrar 
maneiras de explorar esse fluxo 
intenso de opinião ininterrupta. “Já é 
comum encontrar merchandising em 
novelas. No mesmo instante que um 
produto aparece, as empresas têm a 
possibilidade de acompanhar o que 
está sendo falado sobre ele no Twitter, 
o que deu buzz negativo, o que deu 
buzz positivo. Acredito que será cada 
vez mais comum as empresas fazerem 
ações na mídia tradicional e mensurar o 

Até merchandising repercute nas conversas virtuais
sucesso delas nas redes sociais”, analisa o 
CEO da E.Life, Alessandro Barbosa Lima.

Além do merchandising, ele acredita 
que as marcas podem explorar a força 
das redes sociais em relação a um nicho 
mais específico. “Se você associa sua 
marca a grupos de pessoas que são 
superfãs de celebridades, ou se faz uma 
ação com uma celebridade, as chances 
de ver o seu produto citado na TV são 
enormes. Espontaneamente esses 
grupos fazem o trabalho nas redes 
sociais, divulgam a presença do artista 
em um programa de TV”, explica.

O Ibope aponta, no estudo Many-to-

Evolução diária de buzz — Insensato Coração
Período: 01 a 04/04
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Quais os programas mais falados? 
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Many, sobre o fenômeno das redes sociais 
no Brasil, que a maioria dos consumidores 
aprova ações nas redes sociais. Para isso, 
as marcas têm que abrir mão do controle 
sem sair do comando.  

A aproximação e o relacionamento com 
o público são altamente vantajosos para 
emissoras — e, consequentemente, para 
os anunciantes. “As emissoras têm na 
internet e em todos os comentários um 
banco de dados riquíssimo sobre hábitos 
dos espectadores e sobre o que funciona 
ou não para esse grupo específico de 
jovens, de conectados etc.”, avalia Bia 
Granja, editora da SixPix Content. 

“Do ponto de vista interno, não 
sei se as emissoras estão abertas 
e ‘desburocratizadas’ o suficiente 
para receber essas críticas e ver seu 
conteúdo esmiuçado nas redes. Um 
exemplo recente foi o caso do Tiago 
Leifert. Sai uma nota na Folha de 
S.Paulo comentando que a alta cúpula 
da Globo havia pedido para ele dar um 
tempo do Twitter, já que os seguidores 
estavam pedindo matérias que 
poderiam comprometer estratégias 
da emissora em relação ao futebol. É 
claro que ele negou tudo, mas fica a 
reflexão”, aponta Bia. (DA)

ca): “E no capítulo de hoje de #ValeTu-
do Odete vai esbarrar com Cesar no cor-
redor da TCA. Não perco nem morta!”

Futuro
Enquanto nos Estados Unidos o Goo-

gle testa o sistema operacional Android 
para TV, o mercado elucubra sobre o que 
vai acontecer em cinco, dez anos. Para 
Lima, da E.Life, o crossmedia será cada 
vez maior. “A internet vai, muito rapida-
mente, estar dentro do aparelho de TV. 
Na verdade, vai estar em todas as coisas. 
Já está no celular, daqui a pouco vai estar 
na geladeira, na mesa da sala de jantar. 
A televisão ainda é a principal tela da ca-
sa, é um hábito muito consolidado, mas 
a internet começou a invadir esse nicho 
quando saíram os primeiros aparelhos 
com acesso a sites como Picasa, Face-
book, Twitter”, enumera.

Ele vai além: “Em breve, você vai ligar 
sua TV e encontrar uma inferface bem pa-
recida com a do celular. Não se espante se 
puder dividir a tela ao meio, atualizando o 
Facebook de um lado, vendo a novela de 
outro. E esse modelo vai exigir que cruze-
mos dados, que vão ser tanto quantitativos 
quanto qualitativos”, aposta. Bia, da SixPix, 
vai pelo mesmo caminho: “Não sei como 
isso vai ser, mas as televisões interativas 
já estão chegando ao mercado e forçan-
do as emissoras a pensar nisso com mais 
clareza e profundidade.” Por enquanto, ela 
acredita que essa relação ainda esteja nos 
primeiros momentos de vida. 

“Vira e mexe, televisão é essa coisa que 
todo mundo fica querendo matar. Mas 
sou contra”, diz Juliana, do Ibope Mídia. 
“Os meios não vão mudar, mas a nossa 
forma de nos relacionar com eles, sim. E 
quem vai ditar esse comportamento é a 
geração que já não entende como era a 
vida sem computador, que chega no caixa 
eletrônico e quer uma tela touch screen.”

Para Ricardo Anderáos, da MTV, qual-
quer previsão no terreno da mídia digital 
é perigosa, pois tudo muda muito rapida-
mente. “Mas a gente pode olhar para cin-
co anos atrás e ver o que foi acontecendo. 
Acredito que vamos ter um aprofundamen-
to cada vez maior da interação entre a TV 
e a internet. Nosso público vê TV com ce-
lular na mão, navegando na web. A gente 
vai ter que responder na TV essa tendên-
cia de fazer várias coisas ao mesmo tempo. 
O Twitter vai se transformar no verdadeiro 
controle remoto da TV, na verdadeira for-
ma de interação em tempo real”, aposta.

Esperemos, superconectados, e vejamos. 

Programas que geraram buzz no Twitter
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