
M
ariana Eva
já teve
banda, foi
atriz e
apresenta-
dora da

MTV até resolver trabalhar
com tecnologia. Sua vontade
de juntar internet e televisão
resultou noTVSquare, site lan-
çado em fevereiro e que, nas
próximas semanas, ganha ver-
são em formato de aplicativo. A
plataforma reúne recursos co-
mo fazer o chamado “check in”
de programas (ou seja, contar
ao mundo o que você está as-
sistindo), ver o que está sendo
dito nas redes sociais sobre ca-
da atração e interagir com ou-
tras pessoas. Essa perspectiva
social é apenas uma das possi-
bilidades dos apps como o cri-

ado porMariana. Ca-
da vez mais nu-
merosos, eles
deixam ainda
mais móvel a
experiência
com a TV ao le-
var seu conteú-
do para tablets e
celulares, e torna-
ram-se compa-
nheiros insepará-
veis para quem
gosta de TV (veja ao
lado opções com di-
ferentes funções).

— Sou usuária de
aplicativos gringos e
achei que havia um
vazio nesse mercado
por aqui. Para o TV
Square, selecionamos e
listamos todos os canais
de TV aberta e os 20mais
assistidos no geral —
conta Mariana.
Os canais brasileiros

têm olhado com mais ca-
rinho para este mercado.
No início do mês, a TV
Globo lançou o com_vc,
que permite que os usu-
ários comentem os pro-
gramas da emissora en-
quanto os assistem. Os
telespectadores tam-
bém podem agendar

alarmes para lembrá-los
do início de suas atrações favo-
ritas. Há, ainda, o Globo.TV, do
portal Globo.com, que dispo-
nibiliza trechos de programas
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Criados para celulares e tablets, aplicativos relacionados
a TV tornam-se mais numerosos e populares ao oferecer
ao telespectador informação, interação e mais uma tela

para assistir às suas atrações favoritas

CAPA

REVISTA
DA

tv
14.4.2013

OGLOBO

NATÁLIABOERE

natalia.boere@oglobo.com.br
THAÍSBRITTO

thais.britto@oglobo.com.br

Continua na página seguinte

AN
A
BR
AN
CO

da Globo e dos canais da Glo-
bosat gratuitamente.

— Já temos programação
sendo exibida em transportes
públicos, temos aplicativos so-
ciais e de segunda tela para ce-
lular e tablet, temos a própria
transmissão da TV digital atra-
vés do one-seg (tecnologia de
transmissão digital), que pode
ser recebida por tablets, celula-
res e GPS — explica Sérgio Va-
lente, diretor da Central Globo
de Comunicação. —Assistir à
TV da forma tradicional, no
conforto de casa, é uma experi-
ência única. Insubstituível.
Mas o consumidor nem sem-
pre pode estar onde gostaria.
Por isso, nosso conteúdo tem
que estar preparado para estar
com ele, onde ele estiver, na
hora que quiser.

Outras emissoras nacionais
entraram na onda dos apps. O
da Rede TV! mostra o que está
sendo exibido naquele mo-
mento em sua versão HD. Ca-
nais de esporte, como ESPN e
SporTV, têmaplicativos especí-
ficos para times ou modalida-
des. No Telecine Play, assinan-
tes podem ver os filmes da gra-
de. Multishow, Globo News e
MTV também oferecem parte
de sua programação nestas fer-
ramentas.

— O aplicativo é uma janela
a mais para impactar o nosso
público. Temos que achar a
nossa audiência onde ela está
—diz o editor-executivo demí-
dias digitais da MTV, Guilher-
me Werneck.

Há quem ache a tecnologia
ameaçadora. Uma das coorde-
nadoras do Centro de Estudos
em Estratégias e Mídias Digi-
tais do Coppead/UFRJ, Paula
Chimenti defende que há duas
formas de encarar o fenômeno:

— Você pode perceber a in-
ternet simplesmente como
mais um canal, a segunda tela.
Nesse cenário, o usuário aces-
sa o aplicativo para comple-
mentar o que está assistindona
TV. Para as emissoras, isso não
traz problema, porque o fatura-
mento e a audiência estão ga-
rantidos. Noutro cenário, não
há complementação, mas
substituição. É o caso da Net-
flix. O espectador passa a inte-
ragir com o conteúdo a partir
da internet e não da TV, o que
pode provocar mudanças no
modelo de negócios.A ut
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TUDO PELO SOCIAL

MUU
O aplicativo oferece aos assinantes da NET e da GVT o conteúdo dos
canais da Globosat, como os filmes do Megapix e os programas do GNT,
por dispositivos móveis. Para os sistemas Android e iOS.

NETFLIX
Permite aos assinantes do serviço assistirem
aos filmes e séries oferecidos no site (inclusive
as originais, como “House of cards”). A assina-
tura mensal custa R$ 16,90. Android e iOS.

GLOBO.TV
Dá chance aos usuários de assistirem, sem
pagar nada, a trechos de programas da TV
Globo e dos canais da Globosat, disponíveis
também no portal Globo.com. Assinantes da
Globo.com podem ver o material na íntegra.
Android e iOS.

GLOBO NEWS
Possibilita que os usuários vejam reporta-
gens já exibidas no canal. Android e iOS.
Grátis.

MULTISHOW
Reúne a grade de programação, informações
e vídeos com trechos de episódios dos pro-
gramas. No tablet, o usuário tem acesso à
websérie “Fê-Menina”, videopílulas que mos-
tram os dilemas da vida de uma adolescente.
Android e iOS. Grátis.

REDE TV
Transmite ao vivo a programação da Rede TV
HD. Apenas iOS. Grátis.

CRACKLE
Qualquer pessoa pode assistir gratuitamente a
cerca de 150 filmes e séries por demanda.
Android e iOS.

TELECINE PLAY
Assinantes da NET, VIVO TV, GVT e Sky que
têm a rede Telecine no pacote podem assistir
aos filmes da grade. Android e iOS.
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COM_VC
O novo aplicativo da TV Globo permite aos usuários comentar
os programas com outros espectadores e agendar alertas para
lembrá-los do horário dos programas. Apenas iOS. Grátis.

GET GLUE
Aqui o usuário informa que vai assistir a um
programa, o chamado check in, além de interagir
com outros telespectadores, ter acesso a ima-
gens, vídeos e calendários das atrações. Os
adesivos são o atrativo do app, e não são só
virtuais: o Get Glue pode mandar a lembrança
para a casa do usuário. E de graça. É focado em
séries, filmes e esporte, mas segue a programa-
ção da TV americana. Android e iOS. Grátis.

MISO
Segue a mesma tríade sagrada da TV social:
check in, interação e medalhas. O aplicativo
também tem alertas para lembrar quando os
programas favoritos vão ao ar. Android e iOS.
Grátis.

RENEWED
O aplicativo junta uma série de funcionalidades. É
possível administrar os episódios já assistidos
das séries, saber quando vão ao ar os próximos,
interagir com outros fãs e ainda saber em quais
serviços de streaming a atração está disponível
(embora alguns sejam restritos para os EUA).
Apenas iOS. Grátis.

TV SQUARE
Inspirado no Get Glue e no Foursquare (este
último focado em localização, e sem nada a ver
com televisão), contempla a programação brasi-
leira. O usuário pode dar check in nas atrações (e
se tornar prefeito naqueles programas a que
mais assiste), comentar nas redes sociais, coleci-
onar medalhas e receber informações. Apenas
iOS. Grátis.
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AGENDA EM DIA

Enquanto todos se esforçam pa-
ra acostumar-se com a nova rea-
lidade, ter senso de oportunida-
de é importante. O canal Esporte
Interativo,porexemplo, transmi-
tiu no início deste ano a Copa
Nordeste de futebol e, aomesmo
tempo, lançou na internet um
aplicativo com informações
complementares. Resultado: foi
o itemesportivomaisbaixadona
App Store (como é chamada a
loja virtual da Apple, fabricante
do iPhone e do iPad) durante o
períododacompetição. Já a série
“Hannibal” chega ao Brasil com
aplicativo próprio, que promete
dar informações extras sobre os
episódios em tempo real, en-
quanto o usuário está assistindo
— algo ainda novo por aqui.

Lá fora, além de ter suas pró-
prias iniciativas, as emissoras
têm contatos com outros desen-
volvedores.DiretoradeParcerias
do Get Glue, KimberMyers con-
ta que o aplicativo tem convênio
commais de 75 canais america-
nos. Um dos mais bem-sucedi-
dos apps de TV social, o Get
Glue tem como trunfo os adesi-
vos virtuais que os usuários ga-
nham ao dar check in nos pro-
gramas,mostrandopara seus se-
guidores o que estão assistindo.

—As parcerias comos canais
começaram com os adesivos,
masestamosavançandopara in-
cluir vídeos e fotos oficiais, além
de encorajar as próprias emisso-
ras a postar conteúdos na nossa
plataforma—explicaKimber,di-
zendo ser difícil prever os passos

nos próximos anos: — Cinco
anosnessemercadodeTVsocial
é como se fossem 50 em qual-
quer outra indústria. O jeito de
as pessoas assistirem à TV está
mudando muito rápido. O que
podemos fazer, por enquanto, é
oferecer mais e melhor conteú-
do aos usuários.

Além de se concentrar na
qualidade do conteúdo, a pes-
quisadora Paula Chimenti suge-
re que as empresas abracem as
mudanças que estão chegando:

— Não dá para encarar com
uma visão do que você quer
que aconteça, mas do que de
fato está acontecendo. Os mo-
delos de negócios já foram
transformados nos mercados
musical e editorial, por exem-
plo. A televisão também vai li-
dar com isso. É importante
manter a mente aberta para as
novas tecnologias como opor-
tunidade, e não como ameaça.

Mariana, da TV Square,
acha que ainda há um enorme
espaço a ser explorado diante
da tal segunda tela.

—Não apenas as emissoras,
mas até os anunciantes podem
usar essa ferramenta a seu fa-
vor. A pessoa está ali com o ce-
lular ou o tablet na mão en-
quanto assiste à TV. Pode apa-
recer um “compre agora essa
blusa que apareceu na novela a
que você está assistindo”, ou
“adquira aqui o produto que
você está vendo no comercial”.
É um mercado que tem muito
potencial — sugere. l

MARCOS ALVES

‘CHECK IN’ .Mariana Eva criou o TV Square, plataforma em que usuários interagem

HANNIBAL
O aplicativo estreia terça, com o primeiro episódio da
série (leia mais na página 4). Promete informações
extras em tempo real enquanto o espectador está
assistindo, além de entrevistas. Apenas iOS. Grátis.

TV SHOWS HD
Prepara um calendário de exibição das séries favoritas
do usuário (na TV americana) e permite acompanhar o
que já foi assistido. Apenas iOS. Grátis.

TV SHOW FAVS
Tem as mesmas funcionalidades do “TV Shows HD”.
Ainda é possível categorizar as séries de acordo com a
preferência. Apenas Android. Grátis.

TUDO.TV
O usuário tem acesso à programação completa dos
canais no Brasil, pode criar alertas e montrar programa-
ção personalizada. Apenas iOS. Grátis.

MEU GUIA.TV
Simples e ágil: mostra o que está passando nos canais
brasileiros agora. Apenas iOS. Grátis.

GUIA TV BR
Oferece programação dos canais brasileiros por horário,
canal ou categorias. Mostra notícias dos canais no
Twitter e programa alarmes com o horário das atrações.
Apenas Android. Grátis.

SKY BRASIL
Tem programação, alertas, interação com redes sociais
e permite agendar a gravação de atrações. Dependendo
do plano , é possível usar o app como controle remoto.
Android e iOS. Grátis.

NET
Além da programação da operadora, o aplicativo dá oportunidade de filtrar
a informação por diversas categorias e criar alertas. Android e iOS. Grátis.
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 14 abr. 2013, Revista da TV, p. 12-14.




