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T
er televisão em casa já foi motivo 
de status, sobretudo, no início dos 
anos 1950, com sua chegada ao 
Brasil. Nos tempos em que as famí
lias ainda se reuniam em frente ao 

aparelho para acompanhar as principais notícias 
do dia ou a novela, o tubo mágico ostentou bons 
momentos de glória. Nos últimos anos, no entan
to, os meios tradicionais de comunicação têm 
sentido diversas mudanças nos hábitos da socie
dade, principalmente na forma como as pessoas 
consomem informação e entretenimento.

Hoje, as emissoras de televisão dividem seu 
espaço com novas telas, sejam de computado
res, tablets ou smartphones. Segundo pesquisa 
realizada pela ConsumerLab, área da Ericsson 
que estuda o comportamento dos internautas 
ao assistir tevê, 62% dos entrevistados disse
ram que já não consomem a programação dos 
canais de forma tradicional.

A pesquisa, que analisou o perfil de 15 mil pes
soas, inclusive no Brasil, evidenciou uma rea
lidade já conhecida entre as emissoras: o público 
tem usado cada vez mais as redes sociais para se 
aproximar e discutir seus interesses.

Diante dessa oportunidade de engajamento, as 
emissoras agora buscam fidelizar seus especta
dores por meio de parcerias estratégicas com o 
Twitter, Facebook, Instagram. “Chamo de ‘inte- 
rência’ a capacidade de um espectador, inter- 
nauta ou usuário de redes sociais interagir com 
a nossa programação. Isso é o mais importante 
para nós. Se temos grandes ferramentas globais 
que são próprias e se aperfeiçoam nisso, por que 
não fazer parte delas?”, diz Antônio Guerreiro, 
diretor de novas mídias da rede Record.

Pioneira no Brasil em efetivar parceria com 
uma rede social para gerar engajamento com sua 
audiência, a Record conta desde o final de outu
bro com um acordo com o Twitter, que passa a 
disponibilizar, no topo da timeline de seus usuá
rios, o logotipo da Record, convidando os inter
nautas para seguirem os programas da casa. Além 
disso, a divulgação de hashtags vai marcar a dis
cussão sobre o que está sendo exibido no canal.

Na opinião de Guerreiro, com a mudança, a 
ideia é que a antiga lógica de mercado que media 
o retorno sobre investimento (ROI, sigla em 
inglês para reíurn on investment) seja descons-

truída. “Vivemos num momento de trocar esse 
T por ‘e\ de ‘engajamento’. Se você consegue 
envolver um telespectador, um usuário, com sua 
programação em um momento em que ele não 
esteja ligado diretamente à marca, por que não 
atingi-lo em qualquer lugar?”

AUDIÊNCIA ON-LINE
“Gerar engajamento” se tornou um dos prin

cipais mantras entre as emissoras que buscam 
cativar seus espectadores mesmo quando não 
estiverem em frente à tevê. O SBT, que conta 
com mais de 2,6 milhões de fãs no Facebook - 
um recorde entre as emissoras nacionais - tam
bém tem apostado em suas plataformas digitais. 
“Nosso desafio é integrar e entregar todo nosso 
conteúdo de uma forma que qualquer pessoa em 
qualquer lugar possa consumi-lo”, explica Diego 
Felice, gerente de novas mídias da casa.

Na contramão da TV Globo, que mantém a polí
tica de usar seus perfis em redes sociais apenas 
como canal de comunicação, sem fazer broadcas
ting de seu conteúdo, o canal de Silvio Santos 
prefere explorar todas as possibilidades oferecidas 
pelas plataformas digitais. “Não deixamos de falar 
de nenhum programa ou atração, mas privilegia
mos algumas coisas que rendem mais nas redes, 
como as câmeras escondidas do programa Sílvio 
Santos, quadros da Eliana, do Ratinho e do 
‘Domingo Legal’. Usamos as redes da mesma 
forma, mas elas não contêm o mesmo conteúdo. 
Cada internauta que está em uma rede tem hábito 
diferenciado e exploramos essa diferenciação.”

Recentemente, o post com a foto da persona
gem Chiquinha, do seriado “Chaves”, no progra
ma “Domingo Legal”, por exemplo, rendeu mais 
de 1,5 mil compartilhamentos e comentários na 
fan page do SBT, além de quase 32 mil likes. 
Também interessada nessa parceria com as emis
soras, a própria rede social de Mark Zuckerberg 
tem disponibilizado ferramentas que facilitam as 
discussões sobre tevê. “Esta é uma enorme opor
tunidade para as emissoras estenderem o alcance 
de sua programação e o tempo de discussão sobre 
temas relevantes”, diz Camila Fusco, Gerente de 
Comunicação do Facebook Brasil.

Vale lembrar que quase 60% dos acessos 
mensais ao Facebook são realizados por meio de 
plataformas móveis e que 40% dos brasileiros
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acessam o Facebook enquanto assistem tevê. 
Entre as novidades anunciadas pela rede, a pla
taforma passa a disponibilizar as já famosas 
hashtags, que centralizam comentários sobre o 
mesmo assunto em um só lugar.

De forma exclusiva na América Latina, a rede 
social fez recentemente o lançamento, em versão 
de testes, de duas novas Application Programming 
Interfaces (API) no Brasil. Na API de Feed Público 
somente as empresas parceiras passam a ter aces
so a um feed de posts de todos os usuários em 
tempo real. Já a API de Informações sobre pala
vras-chave permitirá a busca de um termo especí
fico em publicações no Facebook. Dessa forma, 
emissoras de tevê podem entender informações 
demográficas básicas, incluindo gênero, idade e 
localização de seus telespectadores.

Para os usuários, o Twitter lançou em meados 
de novembro mais uma ferramenta que promete 
facilitar a organização dos assuntos de interesse na 
rede social. Com a possibilidade de customizar 
uma timeline por interesse, o internauta poderá 
centralizar todas as discussões sobre determinado 
programa de tevê, por exemplo, em um só lugar.

MULTITELAS
Além da forte presença e do monitoramento 

das principais redes sociais disponíveis, as 
emissoras de tevê também apostam em aplica
tivos próprios para melhor aproveitar seus 
conteúdos. De acordo com um levantamento da 
consultoria Nielsen, cerca de 46% dos usuários 
de smartphones e 43% dos que usam tablets no 
mundo usam seus dispositivos como segunda 
tela enquanto assistem televisão todos os dias. 
De olho em uma parcela significativa que divide 
sua atenção com a internet, os canais hoje con
tam com aplicativos mobile e também projetos 
digitais de second screen.

Na Band, por exemplo, com a estreia do progra
ma “Pânico na TV”, a emissora lançou o conceito 
“Pânico 3.0”, projeto que tem como objetivo for
necer informações complementares em tempo real 
aos internautas, via computador, tablet ou celular. 
“As informações adicionais que não cabem na tevê 
são direcionadas para a segunda tela. Assim, o 
telespectador é abastecido com informações dos 
bastidores da produção, o que fortalece a relação 
do programa com seu público”, explica Diego 
Guebel, diretor de conteúdo da Band.

A segunda tela do “Pânico” permanece ativada 
durante as três horas do programa e funciona 
nos moldes de uma timeline, que, além de forne
cer informações, exibe fotos dos bastidores 
quase que minuto a minuto. Em breve, a emis
sora se prepara para lançar também um projeto 
de segunda tela para o programa “CQC”.

Iniciativa semelhante tem a TV Cultura, que 
disponibiliza a versão digital de “segunda tela” 
para a audiência dos programas “Jornal da 
Cultura”, “Cartão Verde” e “Roda Viva”. O com
plemento, em tempo real, pode ser acessado 
pelo site da emissora, que disponibiliza ao 
“teleinternauta” informações extras e pontos 
importantes sobre o assunto que está sendo 
tratado no programa veiculado no momento.

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



O aplicativo “com_você”, da Rede Globo, vai 
um pouco além do conceito de segunda tela. O 
programa funciona como uma verdadeira rede 
social, em que os usuários podem criar seus 
perfis e acompanhar todas as no
vidades relacionadas à emissora. Segundo o 
departamento de comunicação do canal, a ideia 
do aplicativo é fazer parte da conversa, aumen
tando a interatividade e se aproximando cada 
vez mais do público. “Pelo ‘com_você’, o 
público pode ser avisado de quando começam 
seus programas favoritos e conferir a grade de 
programação. Ele funciona como ponto de 
encontro de quem curte a programação da 
Globo e gosta de falar sobre ela.”

PARCEIRAS OU ADVERSÁRIAS?
Apesar do aparente clima de interação entre 

emissoras e plataformas digitais, não se pode 
negar o poder de influência que as redes sociais 
já exercem sobre os meios tradicionais. Tanto é 
que 62% das discussões que ocorrem no Twitter, 
por exemplo, são sobre televisão, segundo a 
própria rede social. Diante da popularidade das 
empresas e o retorno que elas têm obtido de 
publicidade, há quem manifeste certo pé atrás.

Desde maio deste ano, a rede Globo proibiu 
menções aos nomes de redes sociais em sua 
programação. A justificativa é que, ao citar 
nomes como Facebook e Twitter os funcionários 
da emissora fazem propaganda gratuita das 
empresas. A empresa também retirou de sua fan 
page todos os links contidos em seus posts.

Como resultado, as mudanças geraram dis
cussão na internet. Isso porque apesar das novas 
diretrizes, a Globo mantém seus perfis institu
cionais nas principais redes sociais. Segundo o 
departamento de comunicação do canal, a medi
da foi tomada porque o Facebook, bem como 
todas as outras plataformas digitais, é entendido 
apenas como uma forma de relacionamento e de 
promoção dos programas e ações. “Não é uma 
plataforma para dar notícias, para antecipar 
furos, disponibilizar conteúdos, mas é instru
mento para conversar sobre eles. Não entende
mos que ferramentas sociais sejam canais de 
broadcast de conteúdo, mas sim canais de broad- 
cast de relacionamento.”

Guerreiro, da Record, diz respeitar o posicio
namento da concorrente, mas destaca que na 
emissora em que trabalha o compartilhamento 
de conteúdo é tão relevante quanto o engaja
mento. “A Record não é apenas uma emissora, 
mas uma grande produtora de conteúdo. O jeito 
que esse conteúdo será envelopado é uma outra 
questão. Precisamos respeitar as características 
específicas de cada devíce e produzir para cada 
um, extrair o melhor de cada um.” 

Posicionamento semelhante mantém o SBT, que 
tem investido cada vez mais na integração das 
redes sociais com o departamento de jornalismo da 
casa, e estuda investir em perfis mais segmentados 
de cada produto nas redes sociais. “As pessoas 
consomem o conteúdo que gostam, seja na tevê, no 
computador, no celular ou no tablet”, finaliza 
Felice, gerente de novas mídias do canal. H
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Caixa de texto
Fonte: Imprensa, São Paulo, ano 27, n. 296, p. 34-37, dez. 2013.




