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Era Transmídia

O ciber-watercooler e a volta
a TV com hora marcada
Ao assistir os programas e tweetar simultaneamente,
os telespectadores estabelecem uma nova maneira de se relacionar
Por Daiana Sigiliano
com o conteúdo televisivo

O

atual ecossistema de conectividade em que
vivemos marca o ﬁm de uma só mídia. Para
atender as necessidades de participação e protagonismo do sujeito multitarefa, o mass media vem se reinventando e aglutinando algumas características das novas plataformas. Na Age of Impatience
[1] o watercooler [2] é transportado para o ciberespaço
e convida o espectador a integrar o fazer televisão de
uma maneira até então inédita; suprindo assim a constante necessidade de imersão do participante. A Social
TV marca o encontro do ﬂuxo televisivo com a social
media. O fenômeno se refere à utilização das redes sociais de maneira simultânea a grade de programação.
Na cultura da convergência os programas têm que ir
além de uma só tela e ﬂutuar por distintas camadas
interativas. Ao expandir os comentários da sala de estar,
o sujeito continua vivenciando a experiência coletiva da
TV, porém de uma forma mais dinâmica e com inúmeros
interlocutores. Por isso os canais norte-americanos estão trazendo de volta o appointment television [3] por
meio de ações pautadas na economia afetiva. Entretan-
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to, o atual ecossistema de conectividade não alterou
apenas os meios de comunicação de massa. A publicidade também teve que se adaptar diante do sujeito
multitarefa, hoje é preciso que a marca vá além e crie
uma relação de ﬁdelidade emocional com o consumidor.
Para que ele se torne o seu garoto propaganda, e que
vista a camisa, não por obrigação, mas porque se sente
representado pelo produto.
A 86ª edição do Oscar materializou a nova forma de
intercâmbio entre a TV, o marketing e o participante.
Potencializado pelas ações do canal ABC – que ao longo
da premiação incentivou os espectadores a comentarem
a atração no Twitter e interagir com o aplicativo [4]de
segunda tela [5] – o evento gerou 11,1 milhões de tweets,
atingindo cerca de 1,043 milhões de usuários da rede
social (Nielsen Twitter TV Ratings, 2014). Entretanto,
uma postagem se destacou no microblog. Durante a
entrega dos Academy Award, Ellen DeGeneres propôs
um desaﬁo aos espectadores: atingir a marca do tweet
mais compartilhado da história. Para realizar tal feito, a
apresentadora usou de uma clássica linguagem das re-
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des sociais: o selﬁe. Ao lado de
Jennifer Lawrence, Meryl Streep,
Badley Cooper, Julia Roberts,
Kevin Spacey, Jared Leto, Brad
Pitt, Angelina Jolie e de Lupina
Nyong’o ela fotografou o que
se tornaria um marco na história da Social TV. A ação era um
product placement da Samsung,
mas o nome da marca acabou
sendo ofuscado pela proporção
que a foto tomou. Em apenas 40
minutos o tweet recebeu mais
de um milhão de RT’s, tirando o
posto de Barack Obama – com
778.329 mil atingido durante a
reeleição do político em 2012.
O post viralizou de uma forma
tão rápida que acabou causando
um bug no perﬁl da apresentadora, que ﬁcou impossibilitada de ganhar novos seguidores. Depois de superar a
marca de Obama, a mestre de cerimônias agradeceu ao
vivo o público e disse que todos eram vencedores por
terem atingido o feito. No ﬁm da noite, o tweet já tinha
ultrapassado os dois milhões de RT’s, e ganhado inú-

meras releituras [6] na web. Segundo dados divulgados
pelo Twitter and the Advertising Research Foundation
(ARF) a publicação da apresentadora foi visualizada por
32,8 milhões de usuários.
O product placement da Samsung destaca alguns pontos importantes da Social TV. Ao contrário do que se
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Notas:

previa o atual cenário de conectividade não representa
uma ameaça para a televisão, e sim, uma oportunidade
do meio se reestruturar. A relação simbiótica entre a
TV e o Twitter faz com que o sujeito compartilhe suas
impressões sobre a programação com seus amigos e
com outros usuários da rede, potencializando o alcance
deste conteúdo. E na maioria das vezes essas postagens exercem uma grande inﬂuência entre os internautas. Segundo uma pesquisa [7] divulgada pelo canal Fox
Broadcasting Company (FOX) em parceria com a Twitter
and the Advertising Research Foundation (ARF), 92%
dos usuários do Twitter já foram inﬂuenciados pela plataforma na hora de tomarem uma ação imediata sobre
um programa de TV. Ao ver em seu feed seus amigos
retuitando o selﬁe da apresentadora muitos sujeitos
acabaram ligando a TV para acompanhar a premiação e
integrar a experiência coletiva proporcionada pelo meio.
Sobre a inﬂuência dos tweets, 40% entrevistados aﬁrmam que já tomaram uma alguma decisão relacionada
ao conteúdo televisivo baseada nas impressões postadas por atores e apresentadores. Ou seja, ao escolher
Ellen para realizar a postagem a ABC e a Samsung intensiﬁcaram, ainda mais, o alcance da ação.
A televisão traz para o ciberespaço a experiência coletiva. O meio percebe a necessidade de se adequar
aos hábitos nos novos espectadores, e diante disso, se
apropria de algumas ferramentas do ambiente digital.
Em contrapartida a abrangência geográﬁca da TV faz
com que o Twitter deixe de ser apenas um apêndice
para o mass media e se torne uma extensão do conteúdo gerado. Em meio à fragmentação da audiência
e as alterações na forma de produção, ﬁnanciamento
e distribuição do conteúdo televisivo, o maior RT da
história do microblog partiu de um evento ao vivo, com
hora marcada. A ação realizada durante a 86ª edição
do Oscar materializa a hibridação das plataformas, fortalece os meios envolvidos e mostra que o watch and
tweet [8] já foi incorporado, deﬁnitivamente, pelo fazer
televisivo na era da convergência. Q
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Era composta por sujeitos que tem a
necessidade de participação e imersão.
Por ter a atenção fragmentada, devido
aos inúmeros estímulos da contemporaneidade, o sujeito midiático precisa de
gratiﬁcação constante.
2
Comentários feitos durante ou depois
da programação televisiva.
3
“Assistir em tempo real”, ou popularmente chamado “televisão com hora
marcada”.
4
Disponível em: <http://mashable.com/
2011/02/18/oscars-backstage-ipad/>.
Acesso em: 29 mar 2014.
5
A segunda tela se refere à interação
paralela e sincronizada com a experiência televisiva feita através de laptops,
smartphones e tablets.
6
Disponível em: <http://mashable.com/
2014/03/03/ellen-oscar-selﬁe-parody/
#:eyJzIjoidCIsImkiOiJfa3VuenFqMGUwOD
BkMGNqOSJ9> . Acesso em: 28 mar. 2014.
7
Realizada com 12. 577 mil norte-americanos.
8
Assista e Tweet, slogan utilizado por várias emissoras norte-americanas para engajar o público.
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