
Os primeiros modelos de TVs conectadas 
surgiram no Brasil há apenas três anos; 
mas esse curto espaço de tempo foi já 
suficiente para uma acelerada evolução 
dessa nova possibilidade de comunicação 
digital: logo, surgiriam as smart TVs - que 
aliam a conexão à capacidade de receber 
aplicativos -, e viria a integração a outros 
equipamentos, como celulares, consoles e 
câmeras fotográficas. 

Concretizou-se também a possibilidade 
de interação via voz, reconhecimento fa

cial, movimentos. Essa última funcionali
dade permite, por exemplo, na mais nova 
linha de smart TVs da Samsung, conteúdos 
tidos quase como ícones do universo virtu
al, o game Angry Birds, por exemplo. 

Bradesco e Banco do Brasil, entre outras 
empresas, já disponibilizaram aplicativos 
específicos para a plataforma de smart TVs 
dessa marca. E em seu smart hub - inter
face de acesso aos conteúdos -, já desta
caram os produtos operações, tais como: 
Cinemark, Saraiva e SundayTV. "Há grande 

potencial de uso desses equipamentos pela 
publicidade", crê André Sakuma, gerente de 
produtos da área de TVs da Samsung. 

Esse potencial manifesta-se também na 
plataforma de smart TVs da LG, já palco 
de ações de marcas do porte de Coca-Cola, 
Bradesco, Natura e Chiclets, entre outras. 
Brevemente, prevê Milton Neto, gerente-
-geral de produtos de televisores da LG, 
esses aparelhos desempenharão papel bas
tante relevante nas estratégias de comuni
cação das marcas: "A TV sempre teve papel 
fundamental dentro da comunicação, mas 
a conexão pode propiciar uma experiência 
complementar, e permite ampliar o tempo 
de interação", ele justifica. 

Ainda há, lembra Milton, a necessidade 
de melhor compreensão dos formatos e 
das linguagens mais afins à utilização pu
blicitária desse meio. Tipo: melhor traba
lhar a interatividade apenas pela própria 
TV, ou implementá-la pelo uso simultâ
neo de outros gadgets, como smartpho-
nes ou tablets? 

Nesse processo de aprendizado, há até 
a possibilidade de surpresas, ou seja; a 
presença de um aplicativo lançado para 
disponibilização do conteúdo da FM onli
ne customizada pela Coca-Cola no rol dos 
aplicativos mais baixados na plataforma de 
smarTVs da LG, mesmo sendo fundamenta
do apenas em áudio. 

Tal conhecimento será, porém, impres
cindível: afinal, ressalta Milton, "ao final 
deste ano, mais de 50% das TVs comerciali
zadas no Brasil terão conexão". 

Text Box
Fonte: Proxxima, São Paulo, n. 43, p. 12, set. 2012.




