
36 mídia

29 ABR 2013

O hábito multitela no Brasil

77%
Dos internautas acessam redes 
sociais periodicamente 

57%
Dos internautas utilizam um 
notebook para navegar enquanto 
veem TV

75%
Usam celulares para acessar 
redes sociais

59%
Entre os que usam segunda 
tela fazem isso todos os dias

44%
Usam segunda tela para 
acessar redes sociais

70%
Procuram na internet informações 
sobre o que está na TV

80%
Dizem ligar a TV ou trocar de canal 
motivados por conversas na internet

Fontes: The Mobile Consumer (Nielsen, 2013) / Debate Digital (KPMG, 
2013) / Cross-Screen Engagement (Microsoft Advertising, 2013 ) / 
Social TV (Ibope Nielsen, 2012)

Em 3 de fevereiro, quando caiu a ilumi-
nação do Super Bowl em Nova Orle-

ans, milhões de fãs de futebol america-
no � caram em suspenso. Acontecido lo-
go após o intervalo, o blecaute se prolon-
gava e a audiência não desviava os olhos 
da TV ou da internet. No Brasil, as piadas 
na rede social versavam sobre o então re-
cente corte de tarifas da energia elétrica e 
a chance de um apagão oriundo da crise 
de fornecimento. Nos EUA, todo mundo 
falava dos biscoitos Oreo. 

Numa tacada ágil e bem-humorada, a 
agência digital 360i, que atende a tradicio-
nal marca da Mondelez, postou no Twit-
ter, acompanhado de uma imagem cha-
mativa, “falta de luz? Sem problema. Vo-
cê ainda pode molhar o biscoito no escu-
ro”. Em inglês a frase não possui o duplo 
sentido que tem em português, mas ain-
da assim o tweet foi replicado dez mil ve-
zes em menos de uma hora, sem contar 
menções e respostas diretas, quase sem-
pre elogiosas. Em meio a números gigan-
tescos — o evento tem milhões de espec-
tadores e a inserção comercial chegou a 
quase R$ 8 milhões —, o post foi simples, 
barato, direto e, acima de tudo, rápido. O 
case se tornou referência do uso comer-
cial da mídia em segunda tela. 

“Mídias sociais exigem de fato uma di-
nâmica ‘para ontem’, em todos os senti-
dos”, diz Adriana Favaro, diretora-geral de 
mídia da Loducca. Segundo ela, o merca-
do brasileiro ainda amadurece ações in-
terativas entre TV e redes, um processo 
já acelerado no exterior. “Não basta que 
a agência esteja esperta para trabalhar 
no momento do post. O cliente também 
tem de estar pronto e confiante, pois se 
for para aprovação, perdeu o timing e a 
relevância”, afirma a executiva. Esse no-
vo tipo de relação não deveria demorar 
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Segundas intenções
O fenômeno multitela já é uma realidade no Brasil, País apaixonado por TV e redes 
sociais, mas mercado ainda não captou as oportunidades decorrentes dele
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a ocorrer no Brasil, dada a paixão nacio-
nal por TV e redes sociais (veja a tabela). 

Segundo Helder Knidel, sócio-fundador 
da Tuilux, “um grande número de progra-
mas tem mais repercussão nas mídias so-
ciais do que indica a medição tradicional 
do Ibope”, aspecto que começa a ser per-
cebido no mercado, “apesar de haver um 
gap no cruzamento desses meios”. Sua em-
presa elabora o TTV, ranking de comentá-
rios de TV no Twitter, analisando milhares 
de programas em mais de cem canais, 24 
horas por dia. A lista fornece insights sobre 
temas e personalidades que mais atraem 

engajamento nas redes. Tais dados já são 
prospectados por agências, mas perdem 
muitas oportunidades. Knibel lembra, por 
exemplo, um dos maiores assuntos da se-
mana passada, o atropelamento de Ana 
Maria Braga, que poderia ter sido um ca-
se semelhante ao do Oreo no Super Bowl, 
mas foi desperdiçado. “Hoje todos sabem 
que é desenvolvido no Brasil um carro que 
se move sozinho, mas ninguém se lembra 
do modelo do veículo”, diz.

“Para as marcas, é uma oportunidade de 
ouro, já que muita gente que usa segunda 
tela é engajada: se gosta da ideia, tende a 
replicar”, explica Joel Windels, gerente de 
comunidades da Brandwatch , empresa 
britânica voltada a soluções para o mer-
cado digital. “Muitas empresas já se co-
municam bem com seus clientes na rede. 
O movimento agora é entender melhor o 
buzz e monetizá-lo com a TV”, completa. 

Reino do Twitter 
O Twitter tem sido um valioso aliado 

da televisão, atraindo a atenção de gran-
des emissoras. A empresa tem parcerias 
com ESPN, Disney, Weather Channel, Tur-
ner e BBC America e negocia com NBC 
e Viacom. No Brasil, já começou diálo-
gos. “Não comentamos qualquer pos-
sível acordo. Mas a integração de TVs à 
plataforma para gerar conversas e enga-
jamento é uma tendência nos EUA, Eu-
ropa e Japão. No Brasil, estamos ativos, 
conversando com empresas de TV”, diz 
Guilherme Ribenboim, diretor-geral do 
Twitter no País (leia mais sobre os planos 
da empresa entrevista à pág. 37).

Segundo Marco Gomes, fundador da 
Boo-Box, o Twitter é imbatível por cau-
sa de sua “timeline, que reflete o tempo 
real de maneira muito mais imediata que o 
Facebook”. Ele cita uma ação para o Maga-

zine Luiza, que anunciou durante a nove-
la das 21h na Globo, em 11 de abril, quan-
do começaram as vendas de smartphones 
com imposto reduzido. A rede de usuários 
da Boo-Box disparou 1,5 mil tweets sobre a 
promoção ao mesmo tempo, impactando 
cinco milhões de pessoas. Gomes acres-
centa que smartphones possuem a inte-
ratividade que a TV digital previa em sua 
concepção, cuja tecnologia, porém, não 
deslanchou. “Enquanto o merchandising 
na TV mostra um notebook do persona-
gem da novela, um link no Twitter pode 
levar o público ao site da marca direto do 
celular”, afirma.

Apesar de o Twitter ser uma plataforma 
natural para o fórum televisivo, outras em-
presas testam ferramentas alternativas. É 
o caso do AXN, que lançou um aplicativo 
para iPad patrocinado pela Mitsubishi, no 
qual o fã da série Hannibal pode sincroni-
zar com a TV para acessar conteúdos ex-
tras e se conectar às redes. A Loducca de-
senvolveu para a escola de inglês Easy Way 
o app Subtitles, destinado a estrangeiros 
no Brasil, que traduz em tempo real clo-
sed captions de programas brasileiros. A 
Netflix promoveu, durante a entrega do 
Oscar, o Flixies Awards, game via Face-
book com categorias próprias de premia-
ção relacionadas ao catálogo da empresa, 
como “Melhor Drama de TPM” e “Melhor 
Cura de Ressaca”. Gabriel Nava, gerente 
global de mídias sociais da empresa, diz 
que o resultado surpreendeu a todos, até 
mesmo a equipe do Facebook, cujos insi-
ghts revelaram 151,5 mil visitas e 756 mil 
pageviews (8,9% deles a partir do Brasil), 
gerando centenas de milhares de impres-
sões. “A gameficação das redes sociais tem 
sido um sucesso, pois é divertido interagir 
com todos os aplicativos e funciona muito 
bem com as marcas”, diz Nava. 

A Klug TV desenvolveu para o SBT um 
app para o programa Menino de Ouro, 
cujo formato é aberto a outros parceiros. 
A Globo lançou em março o Com_vc, que 
se conecta ao Twitter e traz sinopses, alar-
mes de programação e outros conteúdos. 
O TV Square é outro aplicativo nacional 
que agrega conteúdo, comentários e fer-
ramentas de diversos canais e redes so-
ciais (veja entrevista com Mariana Eva, 
fundadora do TV Square, em http://mi-
gre.me/ehnmO). Esses serviços de tercei-
ros não incomodam o Twitter, pelo con-
trário. “Nosso objetivo é desenvolver um 
ecossistema de empresas que usam nos-
sa API para criar analytics para o merca-
do. Não temos condições de fazer tudo”, 
explica Ribenboim. Com os anunciantes 
alimentados de dados desse tipo, mos-
trando o que repercute na mídia social, 
cresce o interesse das marcas em elabo-
rar estratégias.

Segundo Adriana, da Loducca, um dos 
motivos que impedem maior adesão de 
marcas é a falta de um parâmetro que 
reúna toda essa audiência. “O mercado 
está se munindo de tudo isso, mas ainda 
há necessidade da métrica ideal”, afirma. 
Nielsen, ComCast e Ibope (com a ferra-
menta Social TV) já desenvolvem tecno-
logias de medição. Enquanto não chegam, 
a melhor forma de saber o que se passa 
é estando lá: assistindo à TV e tuitando.  

É bom que o mercado seja rápido, se-
não poderá ser atropelado pelos hábitos 
dos novos telespectadores hiperconec-
tados. A propósito: o carro que se tornou 
um dos assuntos mais comentados do 
Twitter na semana passada era um Ford.

Colaborou Lena Castellón

Dirigido a turistas estrangeiros no Brasil, o Easy Way Subtitles traduz closed captions para o inglês, em tempo real, via Google Translator
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 35, n. 1557, p. 36, 29 abr. 2013.




