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TECNOLOGIA

Laboratórios de 
interatividade
Comerciais que permitem a interferência do telespectador ainda 
são um futuro distante e não necessariamente rentável

Por ROBERT GALBRAITH rgalbraith@grupomm.com.br

A crescente oferta de recursos tecnoló-
gicos nos aparelhos de televisão da era 

digital acelera a plena convergência entre 
a mídia preferida pelos anunciantes e a 
internet, para onde os investimentos mi-
gram em uma curva em permanente as-
censão. Com isso, o universo da interati-
vidade parece ter cada vez menos limites. 
O mercado publicitário acompanha o mo-
vimento atento, mas ainda vê a plenitude 
dos comerciais interativos como um futuro 
distante e não necessariamente rentável. 

A primeira iniciativa neste campo anun-
ciada no Brasil foi um projeto de agosto de 
2004, que envolveu a Sky, a Mitsubishi  e 
a agência que atendia as duas  marcas na 
ocasião, a Neogama/BBH. Um filme cria-
do pela agência para a montadora ofere-
cia aos assinantes da operadora de TV via 
satélite um menu informativo com todos 
os detalhes do modelo Pajero. Na ocasião, 
seus autores o anunciaram como “o pri-
meiro comercial interativo da América 
Latina”. No início deste mês, a WMcCann 
apresentou, em parceria com a produtora 
ITBN, a fabricante LG e o anunciante Kraft 
Foods o que intitularam “primeiro filme 
interativo criado para smart TV”.

Na iniciativa da Sky, realizada três anos 
antes de o sinal digital ser disponibiliza-
do na TV aberta brasileira, o interesse da 
operadora era promover sua plataforma 
de interatividade entre os assinantes e, 
ao mesmo tempo, estimular o mercado 
anunciante a degustar os recursos em 
ações publicitárias. 

Alexandre Gama, presidente e dire-
tor de criação e planejamento da Neo-
gama/BBH, conta que a aproximação de 
seus dois clientes na época foi facilitada 
pelo interesse das partes em apostar em 
um projeto de inovação, o que permitiu 
um custo menor para a montadora. “Foi 

tado dos comerciais interativos inseridos 
no menu de conteúdo dos televisores, 
também existe o cuidado das emissoras 
para não criar o que chama de “buracos 
negros” em suas grades de programação. 
“Se um sujeito passa dez minutos inte-
ragindo com um comercial, a TV perde 
audiência. A interatividade embute um 
conflito com o qual talvez as emissoras 
tenham dificuldade em lidar”, aponta. 

“As TVs terão de decidir se querem 
abrir esses portais, pois quando seus te-
lespectadores saem do ambiente de con-
teúdo da TV, o relacionamento com ele 
muda”, conclui Gama. Luciano Bottura, 
gerente de marketing  da Bravia na Sony 
Brasil, afirma que existe a preocupação 
da sua marca em evitar possíveis confli-
tos com as emissoras, durante o proces-
so de evolução da interatividade. “Que-
remos aproximação com as TVs abertas, 
tê-las como parceiras, não como concor-
rentes. Meu core business é vender tele-
visores”, frisa Bottura. 

O executivo acrescenta ainda que a 
empresa tem sido procurada por produ-
toras para desenvolver projetos de inte-
ratividade, mas que as parcerias já acer-
tadas com Band e SBT são enfocadas em 
conteúdo. “O consumidor que perdeu o 
CQC na segunda, por exemplo, pode ir 
ao nosso menu interativo da Band e re-
ver quando quiser”, explica. Dos 26 mo-
delos da Sony disponíveis no mercado, 
22 já são digitais.

Idade da pedra
A Band também se tornou parceira 

da Samsung com o início das transmis-
sões ao vivo online em abril passado. 
Com a Rede Globo, a parceria foi a cria-
ção conjunta de um tablet que auxilia 
a emissora na monitoração da audiên-
cia. No entanto, Hamilton Yoshida, dire-
tor de marketing  integrado da Samsung, 
diz que a publicidade interativa não é a 
principal atração da nova geração de te-
levisores. “Vivemos uma revolução se-
melhante à de quando surgiram as TVs 
coloridas. Mas as novidades vão mui-
to além, ainda estamos na idade da pe-
dra da TV interativa em termos do que é 
possível. Agências e produtoras em ge-
ral ainda não têm ideia de como explorar 
esses recursos”, garante Yoshida. O inte-
resse do brasileiro no assunto, segundo 
ele, transforma o País hoje em palco de 
25% das vendas mundiais de smart TV 
da Samsung no mundo, com 25 mode-
los digitais já lançados.

Godoy contesta a ideia de conflito com 
as emissoras. “Bypass na veiculação já 
acontece quando se liga o DVD ou o vi-
deogame. Não vejo conflito, pois atuo no 

uma ação muito pertinente aos objetivos 
da Mitsubishi, que viu uma oportunidade 
de apresentar o Pajero Sport HPE de uma 
forma inédita, permitindo que o especta-
dor degustasse todos os features do mo-
delo usando o controle remoto”, recorda. 
O filme foi veiculado em dois flights de 
15 dias, mas a experiência não foi repeti-
da nem pela montadora nem por outros 
anunciantes da agência. Gama lamenta 
que o preço normal da produção e veicu-
lação, sem as condições especiais ofere-
cidas a Mitsibushi, tenha inibido outros 
clientes a apostarem em projetos seme-
lhantes. “Além disso, nem todo anuncian-
te precisa de interatividade na TV”, sus-
tenta o presidente da Neogama/BBH, que 
deixou de atender a Mitsubishi em 2005 
e a Sky em 2006.

O comercial “Balada interativa”, criado 
pela WMcCann para a Kraft Foods, também 
foi fruto de parceria entre várias empresas. A 
tecnologia desenvolvida pela produtora In-
teractive Transmidia Brand Network (ITBN), 
do Grupo Burti, permitiu ao telespectador 

mudar o enredo do comercial. O elemento 
limitador, no entanto, foi a compatibilida-
de exclusiva aos modelos smart TV da LG 
que disponibilizam a peça em seu menu de 
conteúdo . Ricardo Godoy, sócio da ITBN e 
diretor do comercial, afirma que o aspecto 
inovador da tecnologia é a possibilidade de 
aplicação dos recursos também em tablets 
e celulares. “O conceito de interatividade é 
anterior à tecnologia. Com sua chegada, o 
que faltava no mercado eram soluções es-
pecíficas para ações de comunicação”, afir-
ma. “Os fabricantes estão buscando essas 
parcerias e nós posicionamos a produtora 
para disputar esse novo mercado”, comple-
menta Godoy, garantindo ter três projetos 
semelhantes ao concluído com a WMcCann 
em fase de produção. 

Buraco negro
Outra questão que surge no modelo 

proposto pela ITBN é o bypass das emis-
soras de televisão, já que não existe inves-
timento em veiculação. Para Alexandre 
Gama, além do custo e do alcance limi-
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TV aberta não vê ameaça
A palavra é complementaridade e 

não competição. Os profissionais da TV 
aberta brasileira ainda não veem como 
ameaça as aplicações desenvolvidas 
para as chamadas smart TVs, também 
conhecidas como broadband TVs ou 
ainda TVs com internet embarcada, 
sejam em formatos de jogos, conteúdos 
interativos ou publicitários. Para os 
profissionais e especialistas na área, o 
sistema de TV aberta digital e as Smart 
TVs não são excludentes, e o Ginga 
(sistema operacional para interatividade 
desenvolvido no Brasil) pode equipar 
perfeitamente todos os modelos. No 
Brasil, a fabricante Sony, por exemplo, já 
tem o Ginga em todos os seus modelos 
de aparelho de TV digital. 

A engenheira Liliana Nakonechnyj, 
presidente da Sociedade de Engenharia 
de Televisão (SET) e também profissional 
da Central Globo de Engenharia, afirma 
que os fabricantes em todo o mundo 
buscam desenvolver aplicações próprias, 
em cada mercado formando mais uma 
frente de negócios. 

Vale lembrar que a Coreia do Sul, 
país de origem de dois dos maiores 
fabricantes globais de aparelhos de TV, 
LG e Samsung, tem a maior penetração 
de internet via banda larga no mundo, 
portanto, nada mais natural que a 
indústria ali tivesse vislumbrado essa 
oportunidade. 

Roberto Franco, diretor de redes do SBT 
e também presidente do Fórum SBTVD¬ 
(Sistema Brasileiro de TV Digital), sustenta 
que a Broadband TV, ou smart TV, não 
compete com a TV aberta digital, nem na 
transmissão de conteúdos, nem no apelo 
comercial. Segundo ele, o provedor de 
conteúdo precisa desenvolver aplicações 
diferentes para cada fabricante de smart 
TV, pois não há padronização dos sistemas 
entre as marcas, o que ainda é uma 
discussão no mundo todo.

Em se falando de publicidade, então, a 
dificuldade é ainda maior. “Fora o grande 
número de modelos e marcas, a publicidade 
baseia-se no modelo de um para muitos; 
não é viável para veicular um único 
comercial, nem é o modelo da propaganda 
de massa. O comercial ainda é feito para ser 
visto por muita gente”, frisa.

Band e SBT saem na frente
O novo portal interativo da TV digital 

do SBT, por exemplo, estreou na semana 
passada e é o primeiro das redes brasileiras 
com 24 horas de conteúdo digital 
interativo na TV aberta. Nele, há ícones 
de patrocinadores de varejo no menu de 
programação digital, além de espaços para 
banners. A marca de cosméticos Jequiti, 
do Grupo Silvio Santos, tem um espaço 
fixo de publicidade. Também é possível 
responder a um quiz de programação e 
seguir o Twitter de astros do canal, como o 

apresentador Celso Portiolli.
Além do SBT, somente a Rede 

Bandeirantes, por enquanto, emprega 
esforços no desenvolvimento de 
aplicativos e de conteúdo para as TVs 
conectadas. “A filosofia do Grupo 
Bandeirantes é estar onde o espectador 
está, independentemente da plataforma. 
Por isso, há dois anos, a emissora investe 
na criação de funcionalidades para os 
televisores conectados, de maneira a 
contemplar o público, em todos os níveis 
possíveis”, comenta Edson Kikuchi, 
diretor de desenvolvimento de produtos 
da área digital da Band.

Segundo ele, além do portal interativo 
que a Band já possui em parceria 
com a Sony, também serão lançados 
os aplicativos compatíveis com os 
aparelhos das marcas LG e Samsung, 
em breve. Embora a massa crítica de 
pessoas com acesso a essas TVs ainda 
seja pequena, a emissora considera 
importante preparar-se para um cenário 
cuja chegada é inevitável. “É preciso 
pensar em um conteúdo que não seja 
linear, como a TV aberta e que também 
tenha diferenças em relação aos sites. 
Além disso, as smart TVs também 
trarão outro modelo de negócio para os 
anunciantes”, complementa Kikuchi (leia 
mais sobre TV digital à pág. 46).  

Edianez Parente e  
Bárbara Sacchitiello

dispositivo sem imposição comercial. O 
consumidor moderno, integrante de uma 
sociedade antenada, já tem o poder de 
escolher o quer”, salienta. 

Se as telas de TV começam a ser invadi-
das por novos conteúdos, a televisão tam-
bém ampliou seu horizonte de atuação, 
sendo acessível pela internet, tablets e tele-
fones celulares. Nesse sentido, não há mo-
cinhos nem vilões nesse jogo. 

Essa é a forma como Daniel Chalfon, só-
cio e diretor de mídia da Loducca, enxerga 
a avalanche de interatividade e mobilida-
de sobre o mercado. “Se existe uma possí-
vel ameaça ao status quo da mídia, as telas 
da TV por outro lado chegaram onde an-
tes não se podia imaginar. A tecnologia va-
le para os dois lados, não vejo um modelo 
de destruição, mas de novas oportunida-
des para todos”, afirma Chalfon. A peque-
na escala da interatividade na TV por con-
ta da limitada compatibilidade com os di-
versos modelos de novos televisores é, para 
Chalfon, a principal barreira a ser supera-
da: “É necessário criar um modelo econô-
mico viável”, sugere.

Rose Campiani, diretora de mídia da 
AgênciaClick Isobar, lembra que as estatís-
ticas oficiais apontam que apenas 46% da 
população brasileira acessa a internet e que 
82% dos celulares habilitados são pré-pa-
gos. “Nós da área de mídia temos a obriga-
ção de estudar todas as novidades. Ao mes-
mo tempo, é preciso saber entregar uma in-
formação de forma diferenciada e verificar 
todos os pontos de contato para que o pla-
nejamento de mídia seja o melhor para as 
necessidades dos clientes”, afirma.
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Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 33, n. 1474, p. 18-19, 29 ago. 2011.




