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Introdução

A TV Digital aberta brasileira vem enfrentando problemas 

comuns à implantação de qualquer nova tecnologia, ainda mais 

em um país continental como o Brasil e com uma regulamentação 

do setor de radiodifusão que data ainda da década de 1960. Con-

tudo, a TV privada brasileira tem adotado estratégias eficazes 

para a digitalização do sistema de transmissão dos sinais, a ponto 

de o governo federal alterar o cronograma de desligamento do sis-

tema analógico e antecipar para 2015 o início do chamado “switch 

off ”2 em algumas cidades. Contudo, a implantação da TV digital 

no país não se resume ao padrão de transmissões do sinal. Há 

de se considerar os demais componentes que estão diretamente 

ligados à digitalização, tais como a interatividade e a convergência 

entre os meios e modelo de negócios, tópicos que serão foco da 

 1 Doutor em Comunicação pela Umesp-SP. Professor do Departamento de 

Comunicação Social da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação 

(FAAC), Unesp, câmpus de Bauru. E-mail: fmachado@faac.unesp.br.

 2 Termo em inglês que caracteriza o desligamento do sistema de transmissão 

analógico de radiodifusão. 
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análise do presente texto, levando-se em conta novos hábitos de 

consumo televisivo que estão se configurando em todo mundo, 

reflexo de uma nova sociedade pós-industrial. Essa nova realida-

de está colocando em xeque toda a estrutura que sustenta a TV 

comercial. 

A possibilidade de distribuição de conteúdo audiovisual em 

larga escala em outras plataformas, além da TV aberta, é um 

fato significativo e coloca em evidência uma característica ine-

rente à televisão aberta: a socialização do conteúdo. Porém, por 

conta da segmentação experimentada nos anos de 1990 e 2000, 

tanto pela popularização dos aparelhos de TV, bem como pela 

oferta da operação de programadores de conteúdos por cabos, 

a relevância da TV aberta pareceu ter diminuído. Se no início 

da história televisiva o ato de compartilhar a programação se 

dava no ambiente familiar, agora é por meio das redes sociais e 

em uma escala nunca vista. A chamada TV social, ato de com-

partilhar o conteúdo ao vivo ou não das emissoras aberta e por 

cabos nas redes sociais, é um fenômeno que tem impactado o 

mercado audiovisual nos Estados Unidos e se mostra bastante 

promissor também no Brasil. Dispositivos móveis como tablets, 

smartphones, notebooks etc. estão sendo utilizados ao mesmo 

tempo pelos espectadores enquanto assistem a seu programa 

predileto na TV. Convencionou-se chamar esses dispositivos de 

segunda tela por estarem sincronizados (ou não) com o conteúdo 

do programa que é exibido na tela da TV (primeira tela). Esse 

hábito já faz parte de 40%3 dos norte-americanos, país em que 

a internet possui forte penetração na sociedade e os dispositi-

vos móveis são mais acessíveis. No Brasil, isto ainda é tratado 

como novidade e algumas poucas iniciativas estão sendo oferta-

 3 Informação verbal no Congresso da NAB (National Assossiation of Broad-

casters), em 7 de abril de 2013. Las Vegas Convention Center – Las Vegas – 

Nevada/EUA.
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das para os espectadores; contudo, aparenta ser uma tendência 

que será incorporada ao consumo televisivo por aqueles que 

possuem os aparelhos e acesso à internet via banda larga. Esses 

novos contextos, tanto o tecnológico quanto o social, precisam 

ser analisados com muito cuidado, pois representam um novo 

contexto no qual a indústria televisiva está inserida e que, ao 

mesmo tempo, impactam o modelo de negócios da TV aberta 

comercial brasileira, desafiando-o a continuar ser capaz de sus-

tentar toda a estrutura que foi criada para viabilizar e gerar lucro 

no sistema analógico.

Portanto, é preciso cautela neste momento, evitando-se pre-

dições ou futurismo. Mas, em uma indústria que movimenta 

enormes quantias de dinheiro e tem um importante papel social 

e democrático, é prudente observar as tendências e os hábitos 

de consumo para que as estratégias e os investimentos possam 

ser feitos acertadamente. Assim, o que está em xeque não é a 

TV digital em si. Ela veio para ficar e, aliás, é muito bem-vinda. 

O que está sendo desafiado é o modelo de televisão que se con-

solidou no padrão analógico e tem sido transferido para a TV 

digital como uma cópia do modelo antigo em sua estrutura de 

programação e de negócios, apenas com a incorporação de algu-

ma interatividade e alta definição. O ponto central deste artigo é 

analisar esse modelo atual de televisão, assim como se a conver-

gência digital irá impor novos rumos para a TV digital e para a 

relação com sua audiência.

O modelo de negócios da TV aberta no Brasil

Qual é o negócio das emissoras de TV aberta? Produzir pro-

gramas, educar, entreter, distribuir conteúdo? TV aberta no 

Brasil, por determinação da Lei n.4.117, de 27 de agosto de 1962, 

em seu artigo 6o, deve ser ofertada de forma direta e livremente 
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para o público. Com isso, cria-se a necessidade de um modelo de 

negócios que possibilite às emissoras se manterem economica-

mente viáveis. Assim o uso da propaganda entre os intervalos da 

programação veio se consolidando como um modelo de negócios 

que perdura até hoje. Quanto menor a audiência, menor o inves-

timento em publicidade na televisão por parte dos anunciantes. 

Estes, por sua vez, acompanharão a audiência quando maior ela 

é ou quando a relação custo/benefício é mais eficaz, de modo 

que um número menor de espectadores de uma programação 

televisiva gera um espaço de veiculação de comerciais com um 

valor comercial menor. Essa estrutura de produção e distribui-

ção de conteúdo das emissoras de TV foi formada para atender 

à demanda da audiência nascida na Era Industrial, que se ba-

seava – e ainda se baseia – no número de pessoas sintonizadas 

no programa ou canal. Os excedentes produzidos nas fábricas 

encontraram na publicidade e propaganda uma forma muito efi-

caz de chegar ao público consumidor, e a indústria midiática se 

estruturou dentro desse modelo de negócios com vistas a atingir 

o público com mensagens publicitárias, alcançando um número 

cada vez maior de (tele)espectadores, leitores, ou ouvintes.

Mattos (2002) analisa a chegada da televisão no Brasil jun-

tamente com o período pós-guerra, o início do processo de in-

dustrialização e o aumento demográfico das áreas urbanas nas 

principais cidades brasileiras. Em 1950, 20% da população vi-

viam em área urbana. Já em 1975, esse número saltou para 60% 

e, em 2000, para 80% (Mattos, 2002, p.26). Em 2008, o percen-

tual da população que vivia em área urbana subiu para 83,8%.4 

Nesse contexto, o consumo de produtos industrializados e o 

crescente aumento do mercado consumidor possibilitaram a en-

trada da televisão na sociedade brasileira, utilizando o modelo 

 4 Informação disponível em: <http://midiadados.digitalpages.com.br/home.

aspx>. Acesso em: 6 set. 2010.
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de negócios já praticado nos EUA. A publicidade, já consagrada 

no rádio, aos poucos foi se transferindo para a televisão à medida 

que mais pessoas adquiriam o aparelho. 

Mattos (2002) divide a história da TV no Brasil em seis fases 

distintas:

1 – a fase elitista (1950-1964): quando apenas poucas famí-

lias de melhor condição financeira podiam arcar com o 

alto custo do aparelho;

2 – a fase populista (1964-1975): quando a televisão começou 

a alcançar a camada mais popular da sociedade e quando 

o governo militar passa a utilizar a televisão como forma 

de integrar o Brasil;

3 – a fase do desenvolvimento tecnológico (1975-1985): 

quando as emissoras investiram em tecnologia e pro-

fissionalismo, aumentando a produção de programas 

nacionais; 

4 – a fase da transição e da expansão internacional (1985-

1990): período que coincide com o fim do período da 

ditadura militar;

5 – a fase da globalização e da TV paga (1990-2000): a 

modernização do país segue a tendência da globalização 

dos meios de comunicação;

6 – a fase da convergência e da qualidade digital (2000): 

etapa ainda em construção, haja vista a introdução de 

novas tecnologias digitais e consolidação da TV aberta 

digital. 

Contudo, as novas tecnologias de informação estão propor-

cionando profundas alterações em nossa sociedade. O traba-

lho organizado nas fábricas levou o indivíduo industrializado 

a um convívio social característico daquela época, e sua forma 

de consumir os produtos de mídia era bem similar e propenso 

a predições. Mas, iniciado o século XXI, as bases que forjaram 
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o indivíduo da fase industrial não são as mesmas que forjam o 

indivíduo pós-revolução industrial, pois o mercado de trabalho 

já não é o mesmo. O trabalho especializado deu lugar ao desem-

penho de papéis (Mcluhan; Staines, 2005): o indivíduo passou a 

desempenhar várias funções em maior ou menor grau. O recep-

tor também passou a ser emissor de mensagens e um fenômeno 

passou a desafiar o sistema implantado na era industrial: a frag-

mentação da audiência. 

Apesar de estarmos em um novo século, o período transicio-

nal que as tecnologias digitais estão promovendo em todas as 

sociedades, direta ou indiretamente ligadas a estas, originou-se 

entre o fim da década de 1960 e meados dos anos 1970 pela con-

junção de três fatores, apontados por Castells (1999): a revolu-

ção tecnológica da informação, a crise econômica do capitalismo 

e do estatismo – e a consequente reestruturação de ambos – e o 

apogeu dos movimentos sociais. Castells (1999) afirma que a 

chamada Revolução da Informação não começou com o satélite 

e com a internet, mas foi expandida por essas tecnologias, alcan-

çando dimensão global. Contudo, as alterações no indivíduo e 

na sociedade são anteriores a elas. A internet e a comunicação 

em rede permitiram que a velocidade das transformações da 

sociedade atual fosse maior do que as experimentadas no passa-

do e que ela se tornasse um terreno fértil para que as duas princi-

pais características dessa nova era proliferassem e impactassem 

ainda mais a vida dos indivíduos: a flexibilidade e o envolvi-

mento. Características que estão norteando as produções televi-

sivas e as estratégias de programação e distribuição de conteúdo, 

sejam em dispositivos móveis, de segunda tela, TV conectada 

ou IPTV, na tentativa de atingir a audiência fragmentada, con-

sequência da desindustrialização e das novas formas de trabalho 

e emprego. Assim, como a sociedade veio se alterando a partir 

do desenvolvimento tecnológico e se estruturando em algo novo 

e distinto da sociedade industrial, a comunicação também teve 
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um percurso histórico evidentemente ligado a esse contexto so-

cial e político que, atualmente, é caracterizado pela comunicação 

em rede. 

A comunicação em rede propiciada pela internet está alte-

rando a forma de comunicação entre os indivíduos, assim como 

a forma e hábitos de consumo de mídia. Assim, as estratégias de 

produção, comercialização, distribuição de conteúdo e engaja-

mento da audiência que vigoravam para a comunicação de massa 

da era industrial não encontram espaço na comunicação em rede. 

O grande desafio dos veículos de comunicação hoje é: enquanto 

durar esse estado transicional, permanecer como um veículo 

estruturado nos paradigmas da era industrial e ao mesmo tempo 

atender a uma demanda crescente de produtos segmentados. 

Tudo isso em resposta a um público que não consome televisão 

da mesma forma que há vinte anos e, embora ainda pertença à 

massa consumidora e receptora de mensagens publicitárias, ao 

mesmo tempo se inter-relaciona e consome produtos comuni-

cacionais por meio das redes sociais e pelas novas plataformas 

de distribuição de conteúdo altamente personalizantes e indivi-

dualizantes. Em outras palavras, como deixar de ser um veículo 

de comunicação de massa para se tornar um veículo de comuni-

cação de variados grupos (nichos) que formam essa nova massa 

social? Aliás, isto é possível na TV aberta?

Vilches (2003) também reconhece essa característica presente 

na comunicação em rede de computadores e a incapacidade das 

grandes mídias tradicionais em responder a essa nova realidade, 

pois, como afirma, a mídia tradicional sempre se constitui em 

grandes centrais de produção e difusão estáveis de mensagens 

para amplos grupos, com uma vasta infraestrutura física que 

impedia uma comunicação segmentada. “Entretanto, as audiên-

cias foram-se convertendo em grandes massas migratórias: hoje 

de um canal para outro; amanhã, de uma rede para outra” (Vil-

ches, 2003, p.41). As emissoras de televisão em todo o mundo 
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perceberam essa mudança, não só as abertas, mas também as 

pagas. Alterações foram realizadas nessas plataformas e em suas 

estruturas de programação na tentativa de se recuperar índices 

de audiência que, aos poucos, caíam. 

A partir de 1977, quando as emissoras de televisão aberta 

nos Estados Unidos começaram a perceber a queda na audiência 

(Dizard, 2000), ocorreram mudanças importantes na programa-

ção. Estruturas dos programas com o mesmo número de blocos 

e comerciais exibidos no mesmo horário em emissoras concor-

rentes, merchandising em programas ao vivo, ou não, foram 

algumas ações das emissoras na tentativa de minimizarem a 

perda de anunciantes nos intervalos comerciais. Também houve 

mudanças na programação, na linguagem e nos formatos dos 

programas, que buscavam se adequar à nova realidade. Os rea-

lity shows não são uma novidade na atual TV mundial; alguns 

programas nos EUA, como Cops (1989) e Real Word, da MTV 

(1989), fizeram sucesso na TV americana, mas foi a partir do 

ano 2000 que esse formato de programa se multiplicou e atingiu 

todo o globo. Big Brother, Survivor e American Idol são alguns 

exemplos de programas que ganharam franquia em todos os 

continentes. 

Jenkins (2008) traz uma importante análise sobre os progra-

mas de reality shows em uma época onde o valor dos comerciais 

de trinta segundos está decrescendo sistematicamente na maior 

parte das emissoras abertas privadas. Esse tipo de programa está 

sendo usado para criar o que o autor denomina de uma economia 

afetiva, que “incentiva as empresas a transformar as marcas na-

quilo que uma pessoa do meio da indústria chama de lovemarks e 

a tornar imprecisa a fronteira entre conteúdos de entretenimento 

e mensagens publicitárias” (Jenkins, 2008, p.46). Lovermarks 

são aqueles que amam a marca, tornam-se fiéis ou, no caso de 

um programa de televisão, fãs. O sucesso dos reality shows está 
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intrinsecamente ligado à comunicação em rede e à interação das 

redes sociais, pois o programa não é sucesso apenas na televi-

são, mas também fora dela. Programas como Survivor geraram 

uma infinidade de comunidades na internet. Nelas, tudo era 

discutido, divulgado e retransmitido. Esses fãs dispersos pela 

rede amam a marca (no caso o programa), e Survivor tornou-se 

o primeiro caso de sucesso em que a mídia tradicional e mídia 

digital convergiram na comercialização de um produto. Essa 

convergência só foi possível devido à internet e ao perfil do novo 

consumidor de mídia: autônomo, colaborativo e veloz, tanto no 

consumo, quanto na produção de mensagens. Jenkins (2008) 

afirma que isso não é mera suposição; antes, é um fato possível 

de ser verificado, igualmente quando a “substituição de espec-

tadores rurais por espectadores urbanos transformou o conteúdo 

da televisão nos anos 1960” (Jenkins, 2008, p.95).

No Brasil, esse cenário é ainda mais grave, pois a penetra-

ção do acesso à internet via banda larga e da televisão por cabos 

ainda é pequena se comparada ao mercado internacional, mas o 

crescimento constante dessa penetração terá como consequência 

uma divisão muito clara entre as classes econômicas no consumo 

dos programas televisivos. Assim, o desafio está lançado para 

uma mídia generalista como a TV aberta, obrigada a produzir 

programas para públicos muito distintos. De um lado, uma ca-

mada menos ativa economicamente, ainda longe da comunica-

ção em rede e, portanto, afastada da lógica e das características 

dessa nova estrutura comunicacional que vem se formando em 

nosso meio. De outro, um público imerso nas tecnologias digi-

tais com dispositivos móveis, aparelhos com alta definição de 

imagens, colaborativo e com padrão de consumo mais elevado. 

Quanto mais pessoas forem passando de um lado para o outro 

nessa equação, mais difícil será para as emissoras de TV aberta 

se manterem economicamente viáveis. 
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A convergência digital

Em 1995, Nicolas Negroponte lançou o livro A vida digital 

com várias ideias e hipóteses que marcaram aquela época. A 

convergência digital vinha sendo anunciada como o capítulo 

final da história das mídias. Muitos pregavam que, a partir de 

certa data, todos os conteúdos de imagem, som e texto, seriam 

disponibilizados em um único aparelho.

O resultado é um tipo novo de híbrido eletrônico, o telecompu-

tador. Sendo um aparelho voltado para o consumidor, o telecom-

putador acabará por substituir os televisores antiquados, e também 

os computadores pessoais, aparelhos de videocassete, máquinas 

de jogos, toca-discos digitais e outros dispositivos eletrônicos que 

atravancam os lares americanos. Os televisores serão transforma-

dos de receptores passivos de imagens distantes em instrumentos 

interativos de multimídia, capazes de lidar com todos os tipos de 

serviços de vídeo, dados ou som. (Dizard Jr., 2000, p.54-5)

Não foi exatamente desta maneira que os acontecimentos se 

deram, mas a realidade hoje chegou bem perto. Não temos um 

aparelho central nos domicílios capaz de aglutinar todos os ou-

tros veículos. Possuímos, sim, vários aparelhos que nos possi-

bilitam estarmos conectados às redes sociais e ao consumo de 

qualquer mídia. Percebemos que a convergência digital é algo 

diferente de apenas uma mesma máquina agregar vários tipos 

de mídia que anteriormente possuíam sua própria plataforma. A 

convergência não é apenas uma questão tecnológica e midiática. 

A convergência passa a ser uma questão cultural, na qual os há-

bitos dos indivíduos mudam e, da mesma maneira, toda relação 

entre o indivíduo, a mídia e entre nós mesmos. 

Por convergência refiro-me ao fluxo de conteúdos através de 

múltiplos suportes midiáticos, à cooperação entre múltiplos mer-
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cados midiáticos e ao comportamento migratório dos públicos dos 

meios de comunicação, que vão quase a qualquer parte em busca 

das experiências de entretenimento que desejam. [...] A conver-

gência não ocorre por meio de aparelhos, por mais sofisticados 

que venham a ser. A convergência ocorre dentro dos cérebros dos 

consumidores individuais e suas interações sociais com os outros. 

(Jenkins, 2008, p.27-8)

Para Jenkins (2008), a questão da convergência das mídias faz 

surgir uma nova cultura. Se a era da mídia analógica foi denomi-

nado pela pesquisadora Lucia Santaella de a Cultura das mídias 

em seu livro publicado em 1992, a era digital e da convergência 

das mídias é denominado, também em livro, como a Cultura 

da convergência, por Henry Jenkins, pesquisador do Instituto 

Tecnológico de Massachusetts (MIT). A diferença fundamental 

entre os dois conceitos se baseia no comportamento do consu-

midor. Se para Santaella (2003) a cultura das mídias se diferia 

da cultura de massa, na qual as mídias ocupavam o lugar das 

fábricas na moldagem dos aspectos culturais do indivíduo e na 

qual o cidadão comum se via passivo devido às limitações da 

própria mídia, agora, na cultura da convergência, o papel prin-

cipal das mudanças está no indivíduo ativo e participativo, de-

vido às novas características midiáticas: a interatividade, afirma 

Jenkins (2008).

A mudança central está no fato de que o individuo possui 

diversas formas e ferramentas para buscar a informação que 

deseja ou o entretenimento que deseja. E ele quer fazer isto de 

forma rápida e segura. E isto ocorrendo, muda completamente 

o atual modo de produção midiática e o modo como a indústria 

midiática veicula suas mensagens. E não apenas isso. A pu-

blicidade que financia toda essa indústria também terá de en-

contrar novos modos de sedução e persuasão para vender seus 

produtos. 
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A convergência das mídias é mais do que apenas uma mudança 

tecnológica. A convergência altera a relação entre tecnologias exis-

tentes, indústrias, mercados, gêneros e públicos. A convergência 

altera a lógica pela qual a indústria midiática opera e pela qual os 

consumidores processam a notícia e o entretenimento. (Jenkins, 

2008, p.41)

Apesar de as emissoras de TV aberta em todo mundo esta-

rem enfrentando queda nos números de audiência, no Brasil a 

situação é contraditória. As emissoras brasileiras ainda desfru-

tam de uma posição confortável em relação aos investimentos 

publicitários em TV, pelo menos a TV Globo, quem em 2012 

foi a oitava empresa no país com maior lucro.5 Mas até quando? 

A resposta não pode vir baseada em experiências próprias ou 

implicitamente favoráveis à manutenção do modelo de negócio 

tradicional. A TV aberta é extremamente dependente dos inves-

timentos publicitários na compra de espaço nos intervalos entre 

a programação. Com a fragmentação da audiência, esse modelo 

dá sinais de desgaste e vem se tornando cada vez mais caro para 

os anunciantes, pois para atingir um número maior de especta-

dores o planejamento de mídia tem de ser cada vez maior, com 

mais inserções de comerciais e em programas ainda com altos 

índices de audiência. Mas esse não é o único desafio que as novas 

tecnologias estão impondo às emissoras de TV aberta. Como 

uma tempestade que se forma no horizonte e vem crescendo, 

avolumando-se até que não haja outra saída a não ser procurar 

um abrigo seguro, o maior desafio ao modelo de negócios da TV 

aberta ainda está por vir, pelo menos no Brasil, visto que ainda 

estamos na fase de transição tecnológica. O desafio é a mudança 

 5 Informação disponível em: <http://www.meioemensagem.com.br/home/

meio_e_mensagem/em_pauta/2013/06/26/Globo--8-maior-lucro-do-Pais.

html>. Acesso em: 17 nov. 2010.
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por completo do conceito da publicidade de massa, o que altera 

a lógica do mercado. Se na era industrial o conceito de massa 

baseava-se em anúncios que eram “empurrados” pelo anuncian-

te para os espectadores, na era da informação os anúncios são 

“puxados” pelos usuários, atendendo uma personalização que é 

impossível de ser alcançada pelas emissoras de TV aberta. 

Negroponte (2003) já havia tratado desta relação (empurrar 

versus puxar) na publicidade tradicional e on-line. Uma publici-

dade veiculada na televisão é empurrada para os telespectadores, 

que contam apenas com o controle remoto para fugir da mensa-

gem publicitária ou, então, com os gravadores de vídeo. Mas no 

mundo on-line não é assim: por mais que um anúncio apareça na 

tela, para que a mensagem se concretize, o usuário deverá clicar 

nele. Com isso, “puxará” para o computador desse usuário as 

informações complementares do anúncio. Esse novo conceito de 

publicidade de massa é que está possibilitando a segmentação 

nas mensagens publicitárias. Se uma forte tendência da comu-

nicação em rede são os vídeos sob demanda, a publicidade tam-

bém o é, se não for esta, aliás, a grande força impulsionadora da 

segmentação. 

No modelo tradicional de publicidade de massa, a lógica 

pode ser descrita pelo argumento de Anderson (2009, p.35):

O antigo modelo de transmissão era, basicamente, este: irritar 

90% de seu público que não está interessado em seu produto para 

atingir os 10% que podem interessar-se [...]. O modelo do Google 

faz justamente o contrário: utiliza um software para exibir o anúncio 

apenas para as pessoas para as quais ele é mais relevante. Perturbar 

apenas os 10% do público que não estão interessados para atingir os 

90% que estão. 

E mais: a personalização é tão grande que os anúncios mos-

trados juntamente com os termos das pesquisas são diferentes 
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para cada usuário, baseados em seus históricos de navegação 

colhidos pelos buscadores como o Google e demais serviços on-

-line. Além deste fator, a interatividade quebra o fluxo da pro-

gramação retendo a atenção do usuário e fazendo que o nível 

de atenção para com os comerciais veiculados na TV diminua. 

Principalmente com o advento dos dispositivos móveis (tablets, 

smartphones etc.) e os aplicativos de segunda tela.6 

A interatividade

Atualmente, o termo “interativo” tem sido usado para ten-

tar descrever qualquer coisa ou sistema que permite ao usuário 

algum nível de participação ou de suposta participação, chegan-

do até mesmo à banalização. “A noção de interação surgiu na 

Física e depois foi incorporada pela Sociologia e pela Psicologia” 

(Santaella, 2004, apud Silva, 2000, p.97). O dicionário Houaiss7 

apresenta as seguintes definições:

– Qualidade de interativo

– Capacidade de um sistema de comunicação ou equipa-

mento de possibilitar a interação

– Rubrica: informática. Ato ou faculdade de diálogo inter-

cambiável entre o usuário de um sistema e a máquina, 

mediante um terminal equipado de tela de visualização.

O termo ganhou projeção com o advento da internet, mas 

também com a televisão aberta e seus programas ditos “interati-

vos”, mesmo quando a interação se resumia apenas às respostas 

dos telespectadores por telefone a uma determinada questão 

 6 Informação disponível em: <http://www.administradores.com.br/artigos/

marketing/o-advento-segunda-tela-como-a-tecnologia-tem-alterado-o-

-paradigma-do-telespectador/58923/>. Acesso em: 24 jun. 2013. 

 7 Informação Disponível em: <http://houaiss.uol.com.br/busca.jhtm?verbete

=interatividade&stype=k&x=12&y=8>. Acesso em: 24 jun. 2013.
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(Fantástico/TV Globo) ou eliminação de participantes (Big 

Brother Brasil/TV Globo). Contudo, a interatividade previs-

ta pelo governo federal e que pautou a escolha do padrão de 

transmissão na TV digital ainda não foi incorporada em larga 

escala pelas emissoras de abertas, e uma das causas principais 

desta afirmativa se baseia no não comprometimento do fluxo 

da programação. A interatividade foi anunciada como um fator 

primordial na diferenciação entre a TV digital e a TV analógica. 

Mas a interatividade ainda não correspondeu às expectativas 

criadas em torno do serviço. É consenso que a interatividade é 

uma boa oportunidade de negócios para a TV aberta, apenas 

ainda não se descobriu o melhor modelo para utilização deste 

recurso. O que podemos aferir é que duas correntes principais 

estão se chocando, o que pode estar contribuindo para o atra-

so nas aplicações interativas em larga escala na TV aberta. De 

um lado, temos aqueles que acreditam (ou gostariam que assim 

fosse) que a interatividade deve estar relacionada ao conteúdo, 

ou seja, o telespectador poderá interagir de alguma forma com 

o conteúdo e participar da construção da linguagem televisiva. 

Becker (2009) chama essa possibilidade interativa referente ao 

conteúdo de “conteúdo fortemente acoplado”, ao qual “a aplica-

ção completa de informações e dados do conteúdo audiovisual, 

inclusive, precisando dele para fazer sentido” (2009, p.52). Já 

a outra corrente investe na interatividade por meio de servi-

ços adicionais, utilizando a televisão apenas como uma simples 

plataforma que possibilita ao espectador um suporte para ou-

tras atividades. Becker (2009) define essa plataforma como TV 

Ativa: “nessa categoria a interatividade está descorrelacionada 

dos programas de TV” (2009, p.55).

Porém, enquanto fabricantes, emissoras de TV e governo 

discutem a utilização do Ginga (software que permite a intera-

tividade no padrão nipo-brasileiro de TV digital), as empresas 

de informática estão ofertando programas, aplicativos e disposi-
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tivos que permitem o uso da interatividade sem que ela seja um 

elemento contrário ao fluxo da programação das emissoras aber-

tas. Conteúdos desenvolvidos para a segunda tela estão sendo 

desenvolvidos e disponibilizados para os telespectadores que 

navegam na internet em suas redes sociais, fazendo ressurgir um 

fenômeno que no passado foi muito característico da transmis-

são analógica: o consumo de televisão em um ambiente social. 

Hoje, no mundo on-line, a TV social surge como consequência 

da interação entre os indivíduos na web e seu programa televisi-

vo preferido, fazendo com que, em alguns casos, a audiência dos 

canais abertos aumente. 

Os consumidores relatam que a experiência de sincronização 

para TV torna-os mais propensos a prestar maior atenção ao pro-

grama, aumentando assim o seu envolvimento com o conteúdo ou 

com a publicidade, o que os mantém sintonizados por mais tempo 

no mesmo canal. (Jones, 2011)8

Este novo hábito de consumo irá movimentar no mercado 

americano cerca de US$ 6 bilhões de dólares em 2017.9 Os dis-

positivos de segunda tela poderão ser uma alternativa para o uso 

da interatividade na TV comercial, com um modelo de negócios 

estabelecido e que viabilize sua utilização pelas emissoras. No 

Brasil, as iniciativas em conteúdo para a segunda tela estão ape-

nas no começo. Atualmente, o Jornal da Cultura, o SBT, a Band 

e o canal pago AXN possuem programas com conteúdo para a 

segunda tela. 

 8 Informação Disponível em: <http://www.administradores.com.br/artigos/

marketing/o-advento-segunda-tela-como-a-tecnologia-tem-alterado-o-

paradigma-do-telespectador/58923/>. Acesso em: 24 jun. 2013.

 9 Informação verbal no Congresso da NAB – National Assossiation of Broad-

caster – Sessão Building a Successful 2nd Screen Strategy and Platform. Las 

Vegas Convention Center, Las Vegas/EUA, em 7 de abril de 2013.
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Considerações finais 

Chegará o momento em que as emissoras de TV aberta no 

Brasil serão obrigadas a lidar com as consequências que a ino-

vação tecnológica está provocando. Como elas não são deten-

toras exclusivas da inovação, nada podem fazer para frear as 

mudanças. E, o que é pior, a grande inovação que diz respeito 

à TV digital fora do contexto das emissoras abertas é que, em 

breve, não haverá distinção da plataforma de distribuição, seja 

por ar, satélite, cabos ou internet. Dito isso, qual será o negócio 

das emissoras de televisão aberta no futuro? Conforme analisa-

do acima, o novo contexto social e tecnológico está corroendo 

o atual modelo de negócios das emissoras abertas de televisão 

privada com níveis diferentes de país para país, o que concede às 

emissoras abertas no Brasil um tempo precioso para adaptação 

a um cenário negativo no futuro. A transformação na sociedade 

e, por conseguinte, a concorrência na distribuição do conteúdo 

audiovisual são os maiores desafios enfrentados pelas emisso-

ras de televisão aberta brasileiras. Essa é uma luta difícil de ser 

vencida, pois, para a TV aberta, há pouco mercado para crescer. 

Ou seja, no Brasil, 94,7% dos domicílios possuem pelo menos 

um aparelho de televisão. O teto já foi atingindo, somente resta 

manter os índices de audiência ou vê-los cair – e os índices tem 

caído. Para exemplo, a comparação entre janeiro/agosto de 2011 

com janeiro/agosto de 2013, mostra que os telejornais das prin-

cipais emissoras do país perderam significativa audiência. O 

Jornal Nacional perdeu 12% no período.10 Situação diferente das 

operadoras de TV por cabos e acesso a internet via banda larga, 

que vem crescendo continuamente no Brasil. “Nos últimos dez 

 10 Dados consolidados do Ibope entre janeiro e agosto em 2012 e 2013. Disponível 

em: <http://celebridades.uol.com.br/ooops/ultimas-noticias/2013/09/17/

jornais-da-tv-tem-queda-recorde-de-ibope-a-culpa-e-da-internet-opine.

htm>. Acesso em: 25 set. 2013.
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anos, o acesso à TV por assinatura no país mais que quadrupli-

cou, passando de 3,2 milhões de clientes (2002) para 16 milhões 

(novembro de 2012)”.11

Assim, a ênfase do modelo de negócios baseado na distribui-

ção do conteúdo não fornecerá no futuro os mesmos dividendos 

de hoje, e a estrutura financeira das emissoras poderá ser com-

prometida. É exatamente este posicionamento das emissoras 

que deve ser estudado: deslocar a ênfase do modelo de negócios 

da distribuição de seus próprios conteúdos para a produção de 

conteúdos para veiculação em outras plataformas. Ou seja, pro-

duzir conteúdo para que seja distribuído por terceiros, em outras 

plataformas além da TV aberta, mesmo que ela não tenha parti-

cipação nas empresas que irão distribuir o conteúdo produzido. 

Esse reposicionamento diante o mercado afetará toda a estrutura 

televisiva, tanto administrativa, quanto produtiva, provocando 

uma série de mudanças que criará um novo modelo de negócios e 

um novo papel para a indústria de televisão aberta no país. 

Esses são aspectos estruturais que as emissoras de TV aberta 

podem observar com mais cuidado como alternativa para o mo-

delo atual. É bem certo que outras ações deverão ser pensadas. 

O importante é que o momento requer alternativas. É preciso 

estabelecer estratégias antes que a situação se complique ainda 

mais, o que geralmente leva a situações drásticas de rompimento 

com o modelo antigo. Este artigo nasce nesse contexto, com a 

pretensão de abrir o caminho para essa discussão que está bem 

longe de se encerrar.

A TV brasileira é considerada uma das melhores do mundo e 

sua penetração em nossa sociedade e seu papel social contribuem 

para com a nossa sociedade democrática. Portanto, é vital que 

a televisão aberta encontre modelos de negócios respaldados 

 11 Disponível em: <http://www.abta.org.br/dados_do_setor.asp>. Acesso em: 

25 set. 2013.
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por uma legislação atual e que proteja o sistema de radiodifu-

são brasileiro da pressão dos conglomerados internacionais de 

comunicação e das empresas de telecomunicações que cada vez 

mais se especializam na distribuição de conteúdo audiovisual. 

Este estudo não tem a pretensão de esgotar o tema, muito pelo 

contrário, abre caminho para que mais pesquisas possam ser 

realizadas aprofundando o caso brasileiro e, a partir daí, subsi-

diar gestores das emissoras de televisão, legisladores e a socieda-

de civil em suas ações e estratégias dentro dos rigorosos padrões 

científicos, deixando de lado questões puramente ideológicas e/

ou comerciais. 
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