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Mídia Com KlugTV, que será lançado hoje, usuário pode
comprar produto que está sendo exibido na tela

Aplicativo estimula
consumo ao unir TV
a dispositivos móveis

SERGIO ZACCHI/VALOR

Ricardo Cestari (à esquerda), Jan Schnürle e Gustavo Mills, da KlugTV: acordo com SBT e busca por novos contratos

Bruna Cortez
De São Paulo

Sabe aquele par de brincos
usado pela protagonista da no-
vela? E os sapatos elegantes cal-
çados pelo mocinho da trama?
Muita gente já teve vontade de
comprar ou obter detalhes sobre
um produto visto em algum
programa de televisão. O publi-
citário Gustavo Mills não era ex-
ceção. “Eu sempre pensava: ‘Po r
que não existe um jeito de com-
prar algo que estou vendo na
novela?’ ”, disse Mills ao Va l o r .
Motivado por esse pensamento,
o publicitário juntou-se, no ano
passado, aos administradores
Ricardo Cestari e Jan Schnürle
para criar um mecanismo que
tornasse possível essa interação
com a “t e l i n h a”.

Batizado de K l u g T V, o aplicati-
vo será lançado hoje pelos três
sócios. A primeira parceria da
companhia — que tem o mesmo
nome do software — foi firmada
com o S B T. Para usar o sistema, o
telespectador terá de baixá-lo
em seu smartphone ou tablet e
selecionar uma emissora. Por
enquanto, o SBT é a única dispo-
nível. Feito isso, o usuário passa-
rá a ter informações, em tempo
real, sobre os produtos usados
pelas personagens de uma nove-
la, entre outros recursos.

“Cerca de 80% das pessoas que
têm um tablet ou smartphone já
o usam enquanto assistem televi-
são, e apostamos que isso será ca-
da vez mais corriqueiro”, afir-
mou Jan Schnürle, diretor de tec-
nologia da KlugTV.

De acordo com os sócios, a

companhia vem negociando
acordos com outras emissoras.

As possibilidades de uso do
aplicativo vão além da publici-
dade. Também é possível usá-lo
para exibir informações extras
sobre uma reportagem exibida
no telejornal ou estatísticas so-
bre o desempenho dos times
que disputam uma partida de
futebol transmitida pela emisso-
ra. E não é preciso ter um televi-
sor de última geração para isso.
“Pode ser até uma TV de tubo”,
afirmou Ricardo Cestari, diretor
administrativo-financeiro da
companhia. No caso do SBT, o
aplicativo estará sincronizado
com grande parte da programa-
ção da emissora, dizem os só-
cios, sem dar detalhes.

A criação da KlugTV exigiu
um aporte inicial de R$ 500 mil,
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quantia aplicada por investido-
res-anjo brasileiros, afirmam os
sócios. A expectativa é ter um re-
torno do investimento em, no
máximo, dois anos. “É muito
possível que seja até antes desse
p r a z o”, disse Mills.

A receita da companhia virá
da publicidade veiculada por
meio do aplicativo. No hipotéti-
co caso do brinco da novela, a
loja que vende o produto teria
de pagar um valor para ter suas
informações expostas no softwa-
re. Essa quantia seria repartida
entre a KlugTV e a emissora. Os

sócios não revelam os termos do
acordo com o SBT. No caso de
conteúdos adicionais sobre os
jogos ou o noticiário, a emissora
não tem de pagar nada.

Além das emissoras, a KlugTV
também tem conversado com
agências de publicidade e anun-
ciantes. Os empresários querem
estimular os profissionais de
criação a criar peças interativas
pensadas para o aplicativo.

No caso da emissora, o princi-
pal trabalho é a adequação do sis-
tema usado internamente ao
software da KlugTV. Também é

preciso alocar uma equipe inter-
na, que ficará responsável pela
produção do conteúdo interativo
para o aplicativo, disse Mills.

Recém-lançada, a KlugTV, que
é responsável pela atualização
tecnológica do aplicativo, nas-
ceu com uma equipe enxuta, de
nove pessoas. “Já começamos a
fazer um mapeamento de emis-
soras internacionais com quem
pretendemos negociar”, disse
Jan Schnürle, sem dar detalhes.
“Temos capacidade de expandir
[o serviço] para o mundo intei-
r o”, afirmou.
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