
ra ser lembrado nos horários de exibição 
das atrações e saber horários alternativos 
de transmissão. A proposta é prestar ser
viço aos telespectadores. 

De acordo com Gustavo Ramos, dire
tor de novas mídias da Globosat, a inicia
tiva atende à ânsia dos telespectadores, 
que desejam interagir cada vez mais com 
a programação da TV e com seu conte
údo. "É o lado social de ver televisão, de 
mostrar para os amigos o que preferem e 
o que estão vendo. O intuito deste aplica
tivo é ser um facilitador para apaixonados 
por TV" completa o executivo. 

O conceito do serviço NaTV, lançado 
em junho de 2012, é similar: além de ter 
atualmente a grade completa de 14 canais 
abertos e 159 pagos, informa o que está em 
cartaz em cerca de 400 salas de cinema es
palhadas por uma centena de cidades do 
Brasil. Há a possibilidade ainda de o usuá
rio fazer check-in e compartilhar o que está 
assistindo com seus amigos, já que está in
tegrado às redes sociais. O aplicativo foi de
senvolvido pelo publicitário André Franco, 
fundador da Smart Lab e diretor do NaTV. 

Outras funcionalidades ficam por con
ta da opção de lembretes, recomendações 
de programas relacionados ao seu perfil e 

mural que mostra o que os amigos estão 
assistindo. Franco conta que os check-ins, 
além do cunho social, também servem 
para construir o perfil do usuário, resul
tando em recomendações personalizadas 
de programas, e podem render prêmios e 
cupons de descontos. O NaTV passou dos 
11 mi l usuários em outubro e "até o fim 
de 2012 dependerá do sucesso de algu
mas parcerias que estamos fazendo com 
provedores de conteúdo" avisa Franco. 

A Net lançou seu aplicativo (também 
gratuito) no início de 2011 na App Store e, 
no momento, prepara uma nova versão, 
que deve entrar no ar ainda neste ano. O 
serviço disponibiliza informações da gra
de de cerca de cem canais, todos dispo
níveis nos pacotes da operadora, desde a 
programação do dia até um mês à frente. 
A nova versão trará um guia de programa
ção mais leve e fácil de navegar, com no
vas funcionalidades de alertas de progra
ma, página principal com destaques da 
programação, destaques do Now, confi
gurações pessoais facilmente acessíveis, 
compra de pay-per-view, entre outras. 

Até outubro, 30 mi l usuários haviam 
baixado o app TudoTV para iPad. Ou
tros números interessantes, destacados 
por Andrea Thompson, coordenadora 
de projetos de novas mídias, são o tempo 
médio de permanência de 15 minutos, "o 
que demonstra um alto poder de enga
jamento do espectador" diz ela. Do total 
de visitantes, 69% retornaram. 

Operacional 
As empresas dispõem de parceiros de 

conteúdo para abastecer seus respectivos 
serviços, mas não é só. "Temos um par
ceiro que fornece a programação da TV e 
robôs que coletam a dos cinemas" conta 
Franco. O NaTV não disponibiliza o que 
já foi ao ar; ele mostra a programação de 
uma semana à frente, em média — para 
alguns canais são duas semanas. 

"A tecnologia descortina inúmeras pos
sibilidades para alimentar esses dados de 
forma inteligente" acredita Andrea. "A in
tenção é aumentar ainda mais o volume 
de informações a partir de algoritmos" 
completa. Hoje há informações de duas 
semanas para trás e uma para frente, 
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de modo que o usuário consegue se pro
gramar para as próximas atrações e con
ferir informações sobre o que já foi ao ar. 

A Globosat decidiu desenvolver o ser
viço focando não apenas seus canais por 
ainda haver um certo desconhecimento 
da grade de TV paga no Brasil, tanto pela 
quantidade de canais e opções quanto por 
novos assinantes do setor, que crescem a 
expressivos 30% ao ano. "Estimulando o 
consumo da TV paga como um todo, es
tamos estimulando também o conheci
mento dos canais Globosat, especialmen
te quando implementarmos recomenda
ção de conteúdo" diz Andrea Thompson. 

Outro ponto que merece destaque é 
a coleta de informações. "O TudoTV nos 
possibilita entender o que o assinante quer, 
tanto pela navegação nos canais e progra
mas quanto pelos comentários e feedbacks. 

Queremos dialogar com o espectador para 
entendê-lo — e entretê-lo — ainda mais" 
explica. "A televisão nunca foi tão social." 

Audiência ativa 
Por trás de cada um dos serviços, as in

tenções são bem distintas. Um dos gran
des objetivos do TudoTV é "aprender" 
com o comportamento do consumidor, 
permitindo a coleta de informações e no
vas possibilidades comerciais, como o 
behavioral marketing (marketing com
portamental). "Por enquanto, o produto 
é um investimento da Globosat em ino
vação. O resultado financeiro não é ime
diato, no produto em si, mas na cadeia de 
valor da pay TV como um todo" avalia a 
executiva da Globosat. 

Pesquisas indicam que 70% dos especta
dores brasileiros buscam informações so

bre o que estão vendo na televisão e 82% 
usaram alguma forma de social TV em 
2011. "Nos Estados Unidos, este foi o ano 
da social TV, com grandes investimentos 
publicitários no Super Bowl e parcerias de 
peso consolidadas entre startups e progra
madoras" lembra a coordenadora. 

Para Andrea, esse é um caminho sem 
volta e com múltiplas possibilidades, e a 
Globosat quer estar na vanguarda. "O es
pectador não é mais couch potato, largado 
no sofá vendo TV. Ele é sociável, quer in 
teragir, participar, comentar, e a Globosat 
quer turbinar esse diálogo" pontua. Com 
seu serviço, a Net objetiva levar maior co
modidade ao assinante, tendo em vista o 
acesso cada vez maior da população a ce
lulares e tablets com conexão à internet. 

Por não ter relação com canais ou ope
radoras, o NaTV terá, em algum momen

to, atuação comercial, para ser viabiliza
do financeiramente e tornar-se lucrativo. 
Por enquanto, o serviço não tem receita. 
"O modelo comercial será baseado prin
cipalmente em venda de publicidade e 
conteúdo (vídeos)',' adianta André Franco. 

Segundo ele, o NaTV segue uma ten
dência mundial. "Hoje se fala muito no 
conceito de 'segunda tela', na qual os te
lespectadores buscam, em seus apare
lhos móveis, informações adicionais en
quanto assistem à TV ou vão ao cinema, 
em conjunto com a já conhecida vontade 
de compartilhar o que assistem" explica 
Franco. No Brasil, 76% do público aces
sa a web enquanto assiste à TV e mais da 
metade publica comentários em redes 
sociais. "Não explorar um tipo de serviço 
como esse seria desperdiçar uma grande 
oportunidade" afirma ele. 
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Text Box
 Fonte: Meio & Mensagem Especial: Programação, São Paulo, p. 32-34, 26 nov. 2012.




