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Era Transmídia

A TV Digital e os caminhos do 
engajamento da audiência

O empoderamento do controle remoto e dos 
outros dispositivos à disposição vem alte-
rando de um comportamento antes passi-
vo, para agora cada vez mais dono da deci-

são do que vai consumir.
A produção da programação do conteúdo televisivo 

tem-se deparado com desafios nunca antes imagina-
dos pela maioria dos profissionais da área, e nem por 
muitos cientistas do mundo da comunicação. Cada vez 
mais conectada e ávida de transcender sua sala de es-
tar, a audiência já há alguns anos vem se utilizando de 
microblogs para tornar suas opiniões públicas.

Um dos motivos para a adesão desse comportamen-
to se dá pela fidelidade da audiência sobre a progra-
mação da qual interage. Enxergamos nisso uma grande 
oportunidade das emissoras de manterem a atenção 
da audiência na tela da TV. Os aplicativos de Segunda 
Tela surgiram sem fazer barulho e rapidamente ganha-
ram a aprovação do público, isso porque trazem embar-
cados conteúdos em uníssono com a televisão.

As modalidades de interatividade da TV com o pú-
blico e vice-versa são muitas. Como exemplo temos 
a utilização do Ginga, TV conectada, aplicativos das 
emissoras para smartphones de um lado e as mídias 
sociais do outro lado. De todas as subcategorias de in-
teratividades que as mídias descritas acima propõem, 
pouquíssimas não dependem da internet, seriam o 
Ginga e as mensagens de texto via smartphone. Mes-
mo com a crescente penetração destes dispositivos 
no mercado e as vendas das televisões conectadas, 

grande parte da população nacional ainda não possui 
banda larga ou internet sem fio.

Sendo assim, existe uma encruzilhada entre atender 
a universalidade e a demanda de um público antenado 
em novas mídias associadas ao broadcast. A terceira 
via para essa encruzilhada pode ser proposta asso-
ciando as ferramentas transmidiáticas no modelo de 
negócio broadcast. Acreditamos que estamos em uma 
Era em que as pessoas possam curtir, interagir, com-
partilhar e co-criar conteúdos dando poder à voz da au-
diência. O grupo de estudos EraTransmidia dispõe em 
sua definição de que a partir de um conteúdo principal 
envolvente, distribuído em múltiplas plataformas de 
mídia utilizando o melhor de cada uma delas, que gere 
interesse e visibilidade mantendo a atenção e engaja-
mento das pessoas, permitindo que novos conteúdos 
sejam produzidos pela audiência, que busque resulta-
dos positivos ou êxitos, levando à transversalização se 
tornando um fenômeno. Este fenômeno é exatamente 
a resposta que as emissoras buscam: manter a renta-
bilidade, aumentar a penetração dos conteúdos sem 
perder a audiência na programação do fluxo televisivo. 

O mercado vive um panorama de audiência hete-
rogênea, ora generalista ora buscando um nicho. In-
dependente de classe social, gênero ou localização 
demográfica. O zapping saltou da tela da televisão e 
agora envereda por novas fronteiras. Conforme apon-
tam Hyman e Sheatsley: “Pressupor uma correspondên-
cia perfeita entre a natureza e a quantidade do material 
apresentado numa campanha informativa e a sua ab-
sorção por parte do público, é uma perspectiva ingé-
nua, porque a natureza real e o grau de exposição do 
público ao material informativo são, em grande parte, 
determinados por certas características psicológicas da 
própria audiência”. (1947, p. 449)

O fenômeno conhecido como TV Anywhere inclui 
as redes de telecomunicações, além da Internet, TV a 
cabo, TV via satélite. A escolha por parte das equipes 
de Desenvolvimento e Planejamento Estratégico das 
emissoras ditarão os caminhos e o alcance de suas 
iniciativas perante o público. Lançando mão de pes-
quisas de mercado, técnicas de experiência do usuá-
rio (UX), fábrica de testes entre outras ferramentas se 
tornam vitais para que o desenvolvimento dos proje-
tos de interatividades alcance seus êxitos. Os estudos 
analíticos desses dados podem prever tendências de 
novas mídias. Como os projetos costumam ter um ci-
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clo de vida acima de um ano até o lançamento, essa 
análise deve ser feita com bastante propriedade e por 
profissionais que tenham o perfil de um cargo ainda 
novidade no Brasil, o produtor transmídia.

Este profissional já está atuando nas emissoras com 
nome de cargos bastante diversos de produtor transmí-
dia, acreditamos que ele deve associar uma série de ca-
racterísticas para um projeto de sucesso, entre eles: estar 
conectado com o roteirista / jornalista, conhecer as pla-
taformas de mídias, integrar as equipes: criação/tecno-
logia/comercial, conhecer ferramentas transmídiaticas, 
abrir canais de comunicação com a audiência, estudar 
cases, ter sempre inovação entre seus valores intrínsecos.

Os limites de cada uma das plataformas e da penetra-
ção das mídias no público-alvo escolhido e identificado, 
deve acompanhar a cultura tanto da emissora como a do 
público. Isto porque, a comunicação da emissora é retra-
to de sua marca. A marca é aquilo que ela comunica ao 
mundo o tempo todo, e a fidelidade do público está as-
sociada ao quanto ela se identifica com a comunicação.

O consumo da televisão por parte da audiência na rea-
lidade atual e a utilização de várias telas ao mesmo tempo 
vem impulsionando o mercado de aplicativos. Tão impor-
tante quanto o conteúdo que virá embarcado nos apli-
cativos é a experiência sensorial associada a eles. Essa 
experiência tende a ativar o público para a  programação 
na tela da televisão. Com os holofotes virados para si, este 
setor poderá movimentar 6 bilhões de dólares até 2017 
segundo apresentados no 2nd Screen Society.

Entre as formas de gerar engajamento do público po-
demos listar fenômenos espontâneos (em que a própria 
audiência origine) ou planejados (criados pelas emisso-
ras). Em ambos os casos, a característica comum é da 
falta de controle do que será produzido pela audiência. 

O exemplo mais recente foi o recorde de mensa-
gens no microblog Twitter na final da copa do mundo 
de futebol. A final do Superbowl (campeonato de fu-
tebol americano) era o detentor do recorde com 382 
mil postagens por minuto contra 618 mil postagens por 
minuto no momento que a seleção alemã foi declarada 
campeã totalizando 32 milhões de tuítes interagindo 
com um evento esportivo transmitido pela televisão 
convergindo em um fenômeno espontâneo transmídia.

Com relação especificamente com as iniciativas 
planejadas pela emissora. As tecnologias utilizadas 
poderão ser além daquelas associadas às mídias 
sociais, desenvolvendo aplicações onde complexas 
combinações serão usadas. Os aplicativos podem ser 
desde mais genéricos acompanhando toda a progra-
mação da emissora como na iniciativa da TV Cultura 
em 2013, quanto produção original para cada progra-
ma como Hannibal (NBC/ AXN) e mais recentemente 
Superstar (Rede Globo). Esses exemplos são a ponta 
do iceberg por trás de inúmeras outras tecnologias 

e formatos de convites para participação do público 
que a EraTransmídia pesquisa e desenvolve.

O fluxo pode ser aberto tanto por um simples aviso 
de despertador de calendário, até interfaces por e wa-
termarking e fingerprinting (marca d´agua e impressões 
digitais). O watermarking, nada mais, é que um sinal 
de áudio extra que é misturado com a trilha sonora do 
programa, e usando as propriedades particulares do ou-
vido humano, é muito fácil de esconder informação de 
que o ouvinte não consegue detectar, mas um microfo-
ne ainda pode. Enquanto o aplicativo pode pegar o sinal 
de marca d’água, ele pode dizer o que você está assis-
tindo e sincroniza rapidamente trazendo um conteúdo 
push no dispositivo novo.

Já no fingerprinting, se você analisar uma trilha 
sonora de áudio, você pode reduzir estas frequências 
e amplitudes em um conjunto de identificadores, e a 
relação entre eles cria uma assinatura única para que 
parte do conteúdo. Se você, em seguida, capturar 
essa mesma trilha sonora em seu tablet ou smartpho-
ne microfone e realizar a mesma análise, você pode 
combinar os dois resultados e descobrir o que você 
está assistindo. Não importa se é mais alto ou mais 
baixo, ou se há um pouco de ruído de fundo, desde 
que a relação entre os componentes ainda é o mesmo.

Acreditamos que o segredo do sucesso seja a união 
entre tecnologia a busca pelo engajamento do público 
na garantia de que consumirão o conteúdo e acom-
panharão os anunciantes. Nuno Bernardo, produtor 
português premiado com Emy descreveu como alcan-
ça o engajamento do seu público suas palestras e seu 
livro. Segundo ele, as audiências reagem bem a qua-
tro estímulos de engajamento específicos: status na 
comunidade, diversão, recompensas e causas.

Status, para dar notoriedade para os fãs mais ati-
vos, convidar a audiência a criar junto com a produ-
ção de materiais extras, participar de alguma ação 
de marketing e ouvi-los respondendo diretamente na 
rede dos consumidores. 

Diversão, criando enquetes, aplicativos com jogos, 
utilizando arcos de comédia dentro do projeto que gere 
interação do público. Esses são exemplos para criar di-
versão até mesmo em um programa televisivo dramático.

Recompensas aos fãs, concursos culturais, sor-
teios para assistir sessões exclusivas e badges que os 
fãs possam usar nas redes sociais. 

E as causas que são fatores que geram rápida as-
similação e envolvimento. As causas podem ser po-
líticas, sociais ou humanitárias, é importante que o 
tema seja de importância genuína para o projeto, pois 
a nova geração da audiência não perdoa fácil o uso 
oportunista de temas tão delicados.

Conquistar a audiência nessa nova Era da comu-
nicação não corresponderá simplesmente em de-
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monstrações de domínio de alta tecnologia, e sim no 
conjunto de fatores descritos nos conceitos da Era-
Transmidia nos quais: observação do comportamento 
da audiência em suas diversas mídias, simplicidade 
no uso das plataformas e relevância do conteúdo. A 
adesão de equipes multidisciplinares nas emissoras e 
produtoras é grande valia para construção de projetos 
que representem vários pontos de vista da sociedade. 
A mira não é somente os pontos de audiência durante 
a programação, é toda construção da cultura de um 
programa, de uma emissora ou até da sociedade inse-
rida no contexto do conteúdo desenvolvido.

Colaboração: Rodrigo Arnaut e Daiana Sigiliano 
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PC add-on cards, USB and IP devices and software tools for professional 
digital TV market

BUILDING DTV INFRASTRUCTURE

To build broadcast infrastructure
For Test & Measurement purposes
As OEM component integrated in your product

Encoding Multiplexing Modulation Monitoring

Features
Real-time software encoding
H.264 and MPEG-2 video
SD and HD
Includes audio encoding
Basic SI insertion

Applications
Local broadcasting
DVB-H/ISDB-T 1-seg encoding
VGA to transport stream
Test stream generation

Features
Real-time multiplexing
SI processing
Integrated file players
API for customs applications

Applications
Head-end multiplexing
Creation of fully customizable TS
EPG insertion
Local program insertion
Test stream generation

Features
Template matching
Full TR 101290
Triggered file capture
Statistics (e.g. bitrate)
Software solution that runs on standard PC

Applications
24/7 Network supervision
Automated equipment test and validation
QoS fault finding
SLA monitoring
Fully customizable OEM multiviewer

Dimas Dion é psicólogo, 
especialista em branding e 
gestão de projetos e mem-
bro do Grupo EraTransmídia.
Contato: 
dimas.dion@set.org.br


