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E

sta série de 5 livros reúne trabalhos selecionados de centenas de
pesquisadores que reuniram-se para o 1º Congresso Internacional
de Mídia e Tecnologia “Neil Postman e a Nova Ecologia dos Meios”,
evento pioneiro no Brasil organizado pelo Grupo de Estudos sobre
a Nova Ecologia dos Meios (Genem) e sediado pela Universidade Estadual
Paulista (Unesp), no campus de Bauru, entre os dias 4 e 6 de outubro de 2017.
O objetivo foi reunir contribuições de pesquisas sobre a relação
entre a sociedade contemporânea e seus cenários midiáticos, tendo como
principal inspiração os conceitos seminais propostos pelos mídia ecologistas,
seguindo a tradição fundada por Marshall McLuhan e Neil Postman para
a compreensão das linguagens, interfaces, ambientes e processos que
caracterizam as intersecções entre mídia e tecnologia.
Nas últimas duas décadas, esses saberes e conhecimentos têm
impactado e influenciado cada vez mais intensamente áreas diversas, que vão
do jornalismo à educação, da produção audiovisual aos esportes eletrônicos,
da realidade virtual à inteligência artificial — e tudo isso parece ser, ainda,
apenas o começo de um promissor programa de pesquisa, já não exatamente
novo, mas a se renovar continuamente.
Sem a pretensão de circunscrever ou encerrar assunto tão vasto,
esperamos, com essa publicação, oferecer referências capazes de auxiliar
estudantes, pesquisadores, professores e profissionais a trilharem novas
possibilidades de reflexão e desenvolvimento, estimulando a disseminação
de ideias e aplicações que vêm influenciando o pensamento sobre as ciências
da comunicação e da informação à luz da nova ecologia dos meios.
Boa leitura.
Prof. Dr. Denis
Porto Renó
UNESP

Prof. Dr. Francisco
Rolfsen Belda
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Prof. Fernando
Irigaray
UNR

Prof. Dr. Marcos
Américo
UNESP
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Lei das teles e os novos cenários institucionais das
telecomunicações no Brasil1
João Guilherme da Costa Franco Silva D´ARCADIA 2
Universidade Estadual Paulista – Unesp, Bauru, SP
Resumo
O artigo propõe discussão a respeito do projeto de lei 79/2016, que transforma as
concessões dos serviços de telecomunicações em autorizações, em discussão no
Senado Federal entre os anos de 2016 e 2017, aprovado em caráter terminativo
por comissão especial, e devolvida ao Congresso por decisão do Supremo
Tribunal Federal (STF). À luz do conceito de mudança de paradigma, defendido
por teóricos do neoinstitucionalismo histórico, o estudo busca compreender os
antecedentes da referida medida, considerando o impeachment presidencial em
2016, provocador de uma ruptura institucional nas políticas em curso até então. A
hipótese é a de que a descontinuidade na gestão do Estado brasileiro interrompeu
o ciclo clássico das políticas públicas, em que as mudanças observáveis se dão
gradualmente, ao tempo da burocracia e das demandas sociais. A análise dos
antecedentes e dos efeitos da referida lei empresta contribuições do Manual da
Metodologia para Avaliação da Execução de Programas de Governo (2015),
elaborado pela Controladoria-Geral da União (CGU), sobretudo os critérios de
demanda, desenho e impacto da lei ora em discussão. Ao final, estima-se uma
breve contribuição para o entendimento de como as rupturas institucionais afetam
o atendimento a interesses, os serviços públicos e as delegações de competência.
Palavras-chave: Políticas de comunicação; neoinstitucionalismo histórico;
telecomunicações
Introdução
Em 2016, o Brasil vivenciou profunda ruptura político-institucional derivada do
impeachment da então presidente Dilma Rousseff, entendido a partir de um
sistema poliédrico de interpretações como uma legítima deposição motivada por
transferências orçamentárias irregulares ou como um golpe parlamentar
engendrado por setores conservadores. Com os estudos acadêmicos sobre o
tema ainda em estado embrionário, o que se tem até o momento é o “desenho

1
Trabalho apresentado na mesa 04 – Políticas públicas e tecnologia, no Primeiro Congresso
Internacional de Mídia e Tecnologia.
2

Doutorando em Mídia e Tecnologia, Mestre em Comunicação, pesquisador do Laboratório de
Estudos em Comunicação, Tecnologia e Educação Cidadã (Lecotec) e professor do curso de Comunicação
Social das Faculdades Integradas de Jaú; email: joaodarcadia@faac.unesp.br
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institucional conflitivo” (CAMARGO; VIEIRA, 2016) da medida extrema de se depor
um presidente do cargo.
A natureza de um processo de impeachment, a despeito da necessidade de
amparo legal sob o alicerce do crime de responsabilidade, está ligada à
instabilidade política criada e mantida fática e simbolicamente. Com a queda de
Dilma e a assunção do cargo por Michel Temer, o que restou natural foi a chegada
ao poder das mesmas forças que sustentaram o processo na Câmara dos
Deputados e no Senado. O que se empreendeu a partir de 2016, portanto, foi a
ruptura institucional dos procedimentos e das políticas públicas que estavam em
curso, em nome de um novo paradigma de gestão representado pelo estafe
político e econômico sucessor. Ruptura que, naturalmente, se espraiou para as
políticas públicas, aqui entendidas como “a ação do Estado no sentido de atender
aos direitos dos cidadãos às demandas postas pela sociedade” (MORAES, 2007,
p. 263).
No campo das políticas públicas de comunicação, uma das ações mais imediatas
do novo governo foi a propositura, por meio de um deputado aliado, do projeto de
lei complementar 79/2016, que altera as leis 9.472/1997, a chamada “Lei das
Teles”, e 9.998/20003. O principal efeito da propositura é a conversão das
concessões dos serviços de telecomunicação em autorizações – diferenciação
que, como demonstrado adiante – transcende o campo léxico. A matéria chegou a
ser aprovada em caráter terminativo pela Comissão Especial de Desenvolvimento
Nacional do Senado, mas após recurso ao Supremo Tribunal Federal (STF) teve a
tramitação interrompida até que a Corte apreciasse mandado de segurança que
pede a votação da matéria em plenário.
Em setembro de 2017, momento de atualização deste artigo, o Ministério da
Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações iniciava gestão no STF para
tentar agilizar a colocação do assunto em pauta. Antes, verificou no Senado a
disposição em votar a medida, caso a Corte delibere pela apreciação do texto
pelos parlamentares.
Ao contextualizar os níveis de mudança empreendidos nas políticas públicas, Hall
(apud ROCHA, 2005, p. 15) estabelece três estágios que variam conforme a
3

PL 79/2016, de autoria do deputado federal Daniel Vilela (PMDB-GO), disponível em << http://
www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/127688>>, acessado em 1/5/2017.

!
11

•

Políticas Públicas e Tecnologia

I Congresso Internacional de Mídia e Tecnologia - “Neil Postman“ e a Nova Ecologia dos Meios
Universidade Estadual Paulista – Unesp, Bauru, Brasil, 04 a 06 de outubro de 2017

intensidade da alteração e seus antecedentes. Os dois primeiros são considerados
“ajustes rotineiros”, na maior parte das vezes morosos. Já as mudanças de
paradigma se verificam em rupturas bruscas, “precedidas de mudanças nas
esferas de poder” (2005, p. 19) – base conceitual da análise ora em tela,
observando que as contribuições dos institucionalismo histórico não devem ser
consideradas uma teoria ou método (MARCH; OLSEN, 2008), mas sim um
conjunto de parâmetros e sistemas que buscam verificar os antecedentes e as
consequências das decisões empreendidas pelos agentes políticos e a estrutura
estatal.
Para estudar tais antecedentes, o estudo busca identificar na lei em discussão as
principais categorias dispostas pela Controladoria-Geral da União e pela
Secretaria Federal de Controle Interno (SFC) no Manual da Metodologia para
Avaliação da Execução de Programas de Governo (2015)4.
2. CICLO DAS DECISÕES POLÍTICAS
A dinâmica do pensamento dos institucionalistas adota a perspectiva statecentered, segundo a qual a ação estatal tem relativa autonomia com relação às
pressões sociais. O principal fator que norteia uma política pública é o êxito ou o
insucesso das anteriores e o papel dos agentes políticos é secundário com relação
aos especialistas de determinada área do saber, atrelados à burocracia do Estado.
Não é o caso da mudança de paradigma, fruto de momentos críticos, definida pela
ruptura de escolhas que se desenharam ao longo da história. “Estas mudanças
poderiam ser classificadas como radicais, como resultado de uma falência das
instituições sobre as quais se sustentava o estado de coisas vigente até então”.
(SILVA, 2015, p. 13).
Diferentemente da maior parte das alterações no status quo verificadas em
regimes democráticos, as rupturas bruscas vêm precedidas de transformações
endógenas ou exógenas – que também tendem a se reorganizar no espaço
público e buscar a estabilidade institucional.

4

Disponível em <http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/auditoria-e-fiscalizacao/arquivos/manual_aepg.pdf>,
acessado em 20/9/17
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Hall (1993) cita como exemplo para o terceiro nível de mudança a ruptura
observada no Reino Unido entre os anos de 1970 e 1980, em que a política
econômica vigente (keinesianismo) foi substituída pelo monetarismo – revertendo
substancialmente o papel do Estado no controle da economia: se para o primeiro
movimento a intervenção estatal era indispensável para manutenção da
estabilidade, para o segundo era necessário estimular as forças espontâneas do
mercado em lugar do poder discricionário dos agentes públicos.
A ruptura não se sinaliza apenas no comportamento da política pública e de seus
efeitos práticos na vida social, mas também no discurso da burocracia e nas
análises econômicas que dele irradiam – ou seja, a produção simbólica de defesa
da gestão pública acompanha o cenário de mudança institucional.
No caso do Reino Unido, a alteração não se deu em razão de substituição abrupta
na gestão do Estado, mas sim foi catalisada pelo aumento da inflação e pela
estagnação dos indicadores de emprego e de crescimento da economia. A eleição
de Margareth Thatcher como primeira-ministra é considerada um fator, mas não o
único e nem o preponderante desencadeador da nova manifestação econômica.
No Brasil, apesar do desenho institucional conflitivo e insipiente de um governo em
curso, o que se observa do primeiro ano de governo no pós-impeachment é a
ruptura sistêmica do modelo político-econômico em curso para outra matriz de
gestão, que inclui reformas nos direitos trabalhistas e previdenciários, revisão da
base curricular do ensino médio, congelamento dos gastos públicos pelos
próximos 20 anos, flexibilização das restrições ambientais, realocação do
protagonismo nas relações internacionais e finalmente, objeto de estudo em
questão, redefinição substancial da operação do espaço público de
telecomunicação pelas empresas que prestam o serviço.
O novo modelo de gestão pública, fruto de ruptura institucional, passa a ser
simbolizado por seus protagonistas – muito mais que pela natureza histórica de
que eventualmente pudesse se sobressair: “regras, rotinas, normas e identidades
são gestadas não só como consequência de contingência histórica, mas também a
partir de ações estratégicas individuais” (2015, p. 13).
3. MODALIDADES DE OUTORGAS DE SERVIÇOS
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Concessões, permissões e autorizações não figuram no diagrama da delegação
de serviços públicos por mera diferenciação léxica entre os vocábulos. Há
características específicas de cada um destes modelos, sobre as quais passamos
a tratar a partir de agora.
Pode-se entender o conceito de políticas públicas como o conjunto de ações e
intervenções do Estado em favor do interesse público (LIMA, 2012). No caso das
políticas públicas de comunicação, tomamos por definição as ações e omissões
das instâncias estatais que determinam a criação, produção, difusão e consumo
dos produtos culturais e comunicativos (BUSTAMANTE, 2004).
No Brasil, até a Constituição de 1988, o setor de telecomunicações era
normatizado pela lei 4.117/62, que aprovou o Código Brasileiro de
Telecomunicações (CBT). A norma delegava exclusivamente à União a exploração
direta da rede e permitia concessões, permissões e autorizações para o serviço de
radiodifusão.
A partir da Carta Magna, o instituto passou a figurar em dois períodos distintos não
separados conceitualmente (WIMMER; PIERANTI, 2008). Se por um lado o inciso
XI do art. 21 determinava à União a exploração direta ou mediante concessão a
“empresas sob controle acionário estatal” de serviços públicos de
telecomunicações, o inciso XII, alínea a, expandia a atuação da União para a
exploração mediante autorização, concessão ou permissão dos serviços de
radiodifusão e de telecomunicações. Em 1995, o Estado brasileiro abre caminho
para a referida exploração, sucedida pela criação de um órgão regulador para
organizar e fiscalizar o serviço – no caso, a Agência Nacional de
Telecomunicações (Anatel), criada em 1997. A reguladora aparece no bojo da
chamada Lei Geral de Telecomunicações (9.472/1997), que regulamentou o plano
de desestatização das empresas públicas.
Reside nesta norma infraconstitucional a definição de um regime público de
prestação de serviços de telecomunicações, outorgado mediante concessão ou
permissão, e o regime privado, delegado por meio de autorização por tempo
indeterminado.
Diante do difuso quadro de definições a respeito de cada um destes modelos de
outorga de serviço público, resta prudente a adoção dos ditames da própria Lei
Geral das Telecomunicações a respeito do que se trata cada um dos modelos.
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A concessão é a delegação da prestação de serviços, mediante licitação e
contrato de vigência determinada, em que se permite a remuneração pela
cobrança de tarifas dos usuários. A empresa concessionária responde diretamente
pelas obrigações e pelos prejuízos que eventualmente causar. Ao término do
contrato, os bens são revertidos ao Estado.
A permissão é um ato administrativo temporário, por meio do qual se atribui à
empresa o dever de prestar o serviço de telecomunicações “até que seja
normalizada a situação excepcional que a tenha ensejado” (BRASIL, 1997).
Por fim, a autorização prevê a precedência por licitação, mas não estipula a
reversão dos bens administrados pela autorizatária e não tem prazo determinado
de vigência. A contrapartida exigida se resume aos investimentos proporcionais à
vantagem econômica percebida pelas empresas, na forma de compromissos de
interesse dos usuários.
O projeto de lei 79/2016, conforme dispõe a ementa, “altera as leis números 9.472,
de 16 de julho de 1997, para permitir a adaptação da modalidade de outorga de
serviço de telecomunicações de concessão para autorização, e 9.998, de 17 de
agosto de 2000, e dá outras providências”.
No setor de telecomunicações, as autorizações são o modelo de outorga existente
para telefonia móvel, internet e TV por assinatura. A lei universaliza a possibilidade
entre as atuais concessionárias de telefonia fixa. A norma determina que as
autorizatárias mantenham as ofertas comerciais existentes à época da aprovação
das concessões.
O texto estipula a incorporação dos bens da antiga concessão ao patrimônio das
empresas, com ressarcimento aos cofres públicos, o que não é possível no regime
de concessão, no qual a infraestrutura “volta” à União com o fim da concessão.
A alteração seria possível em áreas em que haja competição do Serviço Telefônico
Fixo Comutado (STFC), mediante cumprimento das metas de universalização
antes estabelecidas pelas empresas.
Em 2015, o Tribunal de Contas da União (TCU) realizou auditoria para avaliar a
atuação da Anatel na fiscalização dos bens reversíveis em concessão às
empresas de telefonia fixa. Na ocasião, o órgão de controle verificou que a
agência realizou poucas ações de regulamentação desses bens, mantendo
“fragilidades” nos procedimentos de análise e acompanhamento das alienações e
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a alocação de recursos humanos e tecnológicos na área responsável seria
inadequada (BRASIL, 2015).
O levantamento do TCU na época observou que o patrimônio reversível das
operadoras, em 2013, alcançava R$ 105 bilhões.
Tabela 1 – Valor total dos bens reversíveis em 2010, 2011 e 2013 (R$ bilhões)
Concessionár
ia

2010

2011

2013

Variação
2013/201
0 (%)

Oi

58,85

58,48

51,94

- 11,7

Brasil
Telecom

25,61

24,08

Nd

Nd

Telemar

33,25

34,4

Nd

Nd

Telefônica

37,87

38,93

40,94

8,1

Embratel

9,67

9,38

10,46

8,1

CTBC

1,07

1,22

1,33

24,6

Sercomtel

0,3

0,31

0,33

8,8

107,76

108,32

105

- 2,6

Total
Fonte: TCU (2015)

Após a votação em caráter terminativo da lei em comissão especial do Senado, a
matéria seguiu para sanção do presidente Michel Temer, mas por determinação do
Supremo Tribunal Federal (STF), conforme já salientado, a matéria voltou para o
Congresso para seguir em tramitação ordinária, estágio em que reside até a
conclusão deste artigo.
4. MODELO DE ANÁLISE DE POLÍTICAS PÚBLICAS
Elaborado originalmente para avaliar os antecedentes e a efetivação de políticas
públicas que envolvam a execução orçamentária, o Manual da Metodologia para
Avaliação da Execução de Programas de Governo (BRASIL, 2015) é um
documento construído pela Controladoria-Geral da União (CGU) que “representa a
reunião de variados esforços em diversos momentos da história da Secretaria
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Federal de Controle Interno (SFC)” (2015, p. 3). Trata-se de um sistema utilizado
pela burocracia estatal para verificar os preceitos eficácia, eficiência e
economicidade.
Entre as várias abordagens sugeridas pelo manual, o estudo elegeu a
“classificação em função do ciclo da política pública”, que prioriza a análise a partir
de cinco critérios preponderantes:
Tabela 2 – Classificação da avaliação em função do ciclo de políticas públicas
Tipo de avaliação

Objetivo

Demanda

Avaliar se a demanda legitimada na
agenda do governo é realmente
existente ou se haveria outros
problemas mais importantes a serem
levados para o nível do programa de
governo

Desenho

Avaliar se o desenho do programa
está adequado ou se haveria outro
desenho lógico mais apropriado

Processo

Avaliar se o programa de governo está
sendo executado da forma como foi
desenhado ou se há problemas no
processo de implementação

Impacto

Avaliar se o programa de governo está
alcançando os impactos esperados
sobre os problemas e as demandas
sociais que o originaram

Eficiência

Avaliar se os custos de execução do
programa são razoáveis para o
alcance dos impactos obtidos
Fonte: CGU (2015)

Naturalmente, o manual da Controladoria-Geral da União pressupõe a avaliação
de uma rubrica orçamentária em execução, e não de um projeto de lei de autoria
do Congresso Nacional. No entanto, o que este estágio do estudo pretende é
verificar a adequação da matéria em discussão no Senado a uma futura sabatina
avaliativa, sobretudo nos quesitos demanda, desenho e impacto, considerando
que os critérios processo e eficiência dependem intimamente da vigência da
referida lei.
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A demanda surge de problemas apontados pela sociedade e que passam a figurar
ou não na agenda pública – no caso, na agenda do legislador e da maioria de
seus pares.
No histórico do debate sobre direito à comunicação e democratização (BRITTOS;
COLLAR, 2008), sobre as lacunas herdadas pela falta de regulamentação
expressa deste capítulo na Constituição (WIMMER, 2008) e sobre as tentativas de
regulação das comunicações (LIMA, 2011), não há qualquer menção de que a
transformação das concessões públicas em autorizações se trate de uma
demanda social. Breve estudo a respeito destes estatutos de outorga, ademais,
faz decantar entendimento em contrário: as autorizações são mais flexíveis que as
concessões, e possibilidade de manutenção dos bens reversíveis, em primeiro
plano, afeta justamente a legitimidade desta demanda a ponto de se materializar
de forma tão emergencial, nos primeiros meses do novo governo.
Consulta pública online realizada no portal do Senado 5 durante a tramitação do
projeto de lei, embora não ofereça informações estatísticas a respeito do público
participante, sinaliza rejeição a esta demanda. Dos 718 internautas, 695 (96%) se
manifestaram de maneira contrária ao PL.
O caráter terminativo da votação, ademais, vai de encontro à definição de
demanda presente no ciclo de avaliação do manual da CGU. A avaliação da
existência de um problema social que demandaria a política pública enseja, em
primeira instância, discussão aprofundada a respeito do tema.
Sem a realização de audiências e consultas públicas institucionalizadas pelo
Congresso ou pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações6,
este debate não se materializa. Em tempo: sem a votação em plenário, não se
materializa nem no próprio parlamento.
O critério desenho sugere que a avaliação empreenda o seguinte raciocínio: o
desenho do programa está adequado ou haveria outro desenho lógico mais
adequado?

5

Disponível em << https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/127688>>, consultado em
29/9/2017
6

Fusão entre os Ministérios da Ciência e Tecnologia e das Comunicações, empreendida pelo governo no
primeiro semestre de 2016, enquanto a ex-presidente Dilma Rousseff se encontrava afastada por ocasião do
julgamento do processo de impeachment pelo Senado
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Fung (2004) estabelece quatro dimensões do desenho institucional democrático:
participação/deliberação social, em que é possível verificar a quantidade e a
qualidade de atores sociais participantes da formatação da política pública;
aferição da informação, em que se afere a qualidade e o grau de precisão da
informação dada aos gestores, representantes e cidadãos; desempenho do
Estado, em que a relação entre participação social e accountability é investigada;
efeitos políticos, em que, finalmente, a repercussão da agenda na dinâmica dos
atores políticos é apurada.
O desenho de uma política pública egressa da demanda social, portanto, não
comporta deliberações açodadas ou resultantes de uma ruptura institucional.
Portanto, a tentativa de alterar o regime de outorga de um serviço público
(telecomunicações) não parece passar pelo crivo desta normatização avaliativa.
Embora imprevisível do ponto de vista prático, o impacto direto desta medida é a
possibilidade de transferência dos bens reversíveis à União às operadoras, uma
vez que autorizações não comportam esta reversibilidade. Do que se depreende,
portanto, que o referido projeto de lei se adequa às demandas das empresas, e
não de pressão ou necessidades sociais.
CONSIDERAÇÕES
Este artigo buscou identificar as consequências da ruptura institucional nas
políticas públicas de comunicação, notadamente por meio de um dos seus
sintomas: a aprovação em caráter terminativo de projeto de lei que transforma as
concessões de serviços de telecomunicações em autorizações nos primeiros
meses do novo governo.
Observa-se que, diferentemente da maioria das mudanças verificadas no curso de
uma política pública, a alteração proposta é abrupta – ou seja, não foi motivada
por pressão social e nem engendrada vagarosamente pela burocracia estatal ou
agentes políticos.
Os antecedentes e efeitos da referida lei não atendem às sugestões de avaliação
de políticas públicas escolhidas para esta análise, baseadas em recente manual
divulgado pela Controladoria-Geral da União (CGU).
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De desenho institucional endógeno, o projeto de lei não faz parte das demandas
históricas da militância pela democratização da comunicação e nem de anseio
popular – pelo contrário, diante de suas consequências e impactos, atende aos
interesses exclusivos das operadoras de telecomunicações, soando como uma
anistia.
Espera-se como contribuição desta breve análise o entendimento de que a rotina
da administração pública é expressivamente alterada em cenários de rupturas
institucionais, não somente nos campos de maior visibilidade (tributação,
seguridade social, saúde), mas nos temas equivocada e historicamente alijados do
debate público, como a gestão dos serviços de comunicação.
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Geração de conteúdo político exibido pela ampla rede de canais
legislativos do Congresso Nacional ainda desconhecidos da
sociedade brasileira7
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Resumo
Nem mesmo o complexo cenário político pelo qual passa o Brasil desde a
reeleição da presidente Dilma Roussef, em 2014 e o golpe político executado
pelo Congresso Nacional, com a complacência da mídia privada e
a resiliência da sociedade, despertou questionamentos e manifestações
suficientes para qualquer resistência que alterasse decisões das duas Casas
do Poder Legislativo federal e do Supremo Tribunal Federal, exceto
investigações e ações jurídicas da Procuradoria Geral da República. Esse
trabalho tem como base o conceito de media ecology, defendido por Neil
Postman, sobre sociedade contemporânea em que analisa formas de como os
veículos dos grupos de comunicação exploram a percepção humana para
fazerem valer seus discursos se utilizando da geração de conteúdo pelos
players televisivos do Congresso Nacional, utilizados pelos canais de TVs
privadas e ainda desconhecidos e ignorados como fonte de informação
primária, pelos telespectadores brasileiros.
Palavras chaves:
Política; TV Legislativa; TV Pública; Congresso Nacional; Impeachment.
Introdução
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Desde o processo de implantação da Internet no Brasil em abril de 1995,
com acesso a sociedade civil, as conexões às informações públicas avançaram
em patamares consideráveis. Conhecer o ritual do serviço público no Brasil era
uma incógnita e muitas vezes sinônimo de desconfiança da sociedade,
exatamente por não entender o mosaico do complexo sistema do poder público
brasileiro. Antes mesmo da Internet, Neil Postman já escrevia que “a ecologia das
mídias é o estudo de ambientes de informação” (1979), coincidindo com a
realidade atual dos sistemas de comunicação pública.
O atual momento de incertezas politicas e jurídicas em que o Brasil
atravessa, ter informações de fontes primárias e confiáveis é importante para que
a sociedade faça uma leitura mais apurada da realidade do social, política e
econômica do país, já que grande parte da sociedade, de forma geral, ainda se
mostra alheia às gramáticas políticas e suas ações, que interferem diretamente na
sua realidade. Neil Postamn alerta que a ecologia das mídias
Preocupa-se a compreender como as tecnologias e técnicas de
comunicação controlam a forma, quantidade, velocidade,
distribuição e direção da informação; e como, por sua vez, tais
configurações de informação ou vieses afetam percepções, valores
e atitudes das pessoas. Assim, a ecologia da mídia transcende
vários temas de aceitação mais ampla, incluindo, por exemplo,
psicologia e sociologia, uma vez que assume que a psicologia das
pessoas e seus métodos de organização social são, em grande
medida, um produto dos padrões de informação característica de
uma cultura [...] a palavra impressa e a imagem de televisão não são
meros instrumentos que nos facilitam as coisas. São ambientes como a própria linguagem, ambientes simbólicos - nos quais
descobrimos, formamos e expressamos nossa humanidade de
maneiras particulares (Neil Postman, 1979 apud PLUGH).

O exercício da cidadania é amplo e carece de ser praticado, não apenas
com acesso aos meios de comunicação públicos. A sociedade tem direitos civis e
políticos, conquistados. De acordo com Pinsky e Pinsky, para o exercício pleno da
cidadania é fundamental que o homem tenha respeitado seus direitos.
Ser cidadão é ter direito à vida, à liberdade, à propriedade, à
igualdade perante a lei: é, em resumo, ter direitos civis. É participar
no destino da sociedade, votar, ser votado, ter direitos políticos. Os
direitos civis e políticos não asseguram a democracia sem os
direitos sociais, aqueles que garantem a participação dom individuo
na riqueza coletiva: o direito à educação, ao trabalho, ao salário
justo, á saúde a uma velhice tranquila. Exercer a cidadania plena é
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ter direitos civis, políticos e sociais (Pinsky e Pinsky, 2003 p.9-14
apud DOURADO, 2011, p.38).

1. Senado Federal
Criado em 25 de março de 1824, ainda sob a égide da Constituição Imperial
brasileira de 1824, passou a funcionar somente no dia 6 de maio de 1826 quando
foi aberta a primeira legislatura da Assembleia Geral Legislativa, em reunião
conjunta do Senado e da Câmara dos Deputados. Antes no período do Império, o
Senado brasileiro era chamado Senado do Império do Brasil. Inspirado na Câmara
dos Lordes do Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, foi a foi adotado
um modelo semelhante ao do Senado Federal dos Estados Unidos.
A primeira composição da Casa, cinquenta senadores representavam as
províncias (estados) em quantidade proporcional à população e o cargo de
senador era vitalício e privativo de brasileiros natos ou naturalizados, com idade
mínima de quarenta anos de idade. Atualmente, 81, senadores eleitos por meio do
voto majoritário compõem a Casa e têm mandatos de oito anos, que são
renovados em uma eleição um terço das cadeiras e na eleição subsequente dois
terços delas, de quem participa as 27 unidades da Federação, sendo
representados por três senadores cada.
A Rádio Senado FM foi inaugurada em 1997 e opera 24 horas por dia. A
rádio faz cobertura ampla das atividades do Senado Federal e também veicula
música brasileira, com entrevistas e reportagens especiais sobre cultura, utilidade
pública e serviços. Atualmente a Rádio Senado transmite para Brasília e outras
nove capitais. Também pode ser ouvida na internet, pelo sítio eletrônico
www.senado.leg.br/radio. Além disso, todos os materiais produzidos estão
disponíveis gratuitamente para outras emissoras de rádio do país, por meio da
Radio Agência Senado.
A TV Senado foi o primeiro canal legislativo federal, criada em 5 de fevereiro de
1996, pelo senador José Sarney, então presidente do Senado, com base na Lei
8.977/95. Atualmente está disponível em todas as operadoras de TV por
assinatura e sinal aberto em nas regiões metropolitanas de todas as capitais
brasileiras, além do sinal aberto em antenas parabólicas não codificadas. A
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legislação específica sobre os canais de rádios e TVs legislativas determinam que
a prioridade de transmissão deve sempre priorizar o que está sendo discutido no
Plenário. Além do canal principal, que também é transmitido via rede social
Youtube e Facebook, todos os canais se utilizam do recurso de Legenda Oculta.
Por isso, o Senado criou outros canais que também transmitem ao vivo pela
Internet, dos demais trabalhos que acontecem simultaneamente nas Comissões.
Esclarecimentos úteis ao cidadão sobre os procedimentos legais de atuação da
TV Senado disponível no sítio eletrônico da TV senado sobre os canais
transmitidos ao vivo e sob demanda nessa plataforma, sendo o canal principal
(Plenário - Sessão Deliberativa Extraordinária) mais sete canais transmitindo
Sessão Deliberativa Extraordinária e /ou reuniões de Comissões Especiais. Para
facilitar o entendimento o Senado identificou quais as principais dúvidas do
cidadão e disponibiliza no sítio eletrônico as seguintes Perguntas Frequentes:
1.
2.
3.
4.

Como faço para solicitar cópia de programa da TV Senado?
Como baixar os vídeos (fazer download) na página da TV Senado?
Por que a TV Senado corta o áudio de senadores quando eles estão discursando?
Por que a TV Senado interrompe uma comissão sem que a mesma termine, para
transmitir outra reunião?
5. Como ter acesso à pauta e aos resultados das reuniões das comissões,
principalmente das Audiências Públicas?
6. Como faço para encaminhar mensagem para o programa Alô Senado?
7. Como faço para enviar uma sugestão de pauta para a TV Senado?
8. Posso enviar um documentário para exibição na TV Senado?
9. Como saber quando uma reunião de comissão será reapresentada da TV Senado?
10. Como ter acesso à programação de fim de semana da TV Senado?
11. Por que o sinal da TV Senado não é aberto para todo o país?
12. Como ter acesso à multiprogramação da TV Senado Digital?
13. Por que a TV Senado não usa interprete de libras e legendas em sua
programação?

Para cada questionamento acima há uma resposta em linguagem clara. Existe
ainda o serviço exclusivo denominado de “Assista a seu Senador”, que é um
arquivo disponibilizado sob demanda que retrata as atividades parlamentares de
cada senador. Os players “Senado Notícias” e “Jornal do Senado” trabalham em
conjunto. Não há registro formal de data de criação de ambos.
2. Câmara dos Deputados
Atualmente, a Câmara dos Deputados é composta por representantes do povo,
eleitos pelo sistema proporcional em cada estado, em cada território e no Distrito
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Federal. Antes, na Província do Rio de Janeiro, em 17 de abril de 1823, ocorreu a
abertura da Primeira Sessão Preparatória da Assembleia Geral, Constituinte e
Legislativa do Império do Brasil. Hoje são 513 Deputados Federais, com mandato
de quatro anos. O número de Deputados é proporcional à população do estado ou
do Distrito Federal, com o limite mínimo de oito e máximo de setenta Deputados
para cada um deles. O estado de São Paulo, com maior população do Brasil tem
direito a eleger setenta deputados federais. Estados de menor população como o
Amapá e o Amazonas, por exemplo elegem apenas oito deputados federais. A
cada eleição, esses números de deputados federais podem ser alterados por
Estados e Distrito Federal, conforme determina o Art. 45 da Constituição Federal,
a depender da flutuação da população de cada Estado, por força de lei
complementar, mas nunca devem menos de oito ou mais de setenta deputados
federais, nem ultrapassar o total de 513 deputados federais.
Assim como no Senado Federal, a magnitude dos trabalhos processados na
Câmara dos Deputados requer estrutura ampla para tornar público atividades dos
deputados federais. Atualmente a Câmara conta com diversos canais de
comunicação para difundir seus trabalhos. Uma agência de notícias, um jornal e
uma emissora de rádio FM e dois canais de TVs. O principal sinal do canal de
televisão que cobre as sessões legislativas ao vivo é distribuído às operadoras de
canais por assinatura e sinal aberto em diversas cidades brasileiras e também
distribuído em redes sociais como o Youtube e Facebook em diversos momentos.
O segundo canal de TV, que á própria Câmara define como “canal alternativo”
gera sinal de reuniões das Comissões Especiais, em determinados momentos do
dia. Sessões e reuniões também podem ser acessadas sem nenhum custo e
obrigatoriedade de cadastro ou senhas, por qualquer cidadão.
A TV Câmara foi criada em 29 de janeiro de 1998, dois anos depois de
sancionada a lei que permitia a criação de canais legislativos federais, estaduais e
municipais. Ou seja, atrasada em relação ao Senado Federal e ao pioneirismo da
TV Assembleia Legislativa de Minas Gerais, criada em 30 de novembro de 1995.
Outro canal de comunicação pública que difunde as atividades da Câmara dos
Deputados é a Rádio Câmara FM. Operando inicialmente com sinal cobrindo
apenas o Distrito Federal e posteriormente via sítio eletrônico da Casa, atualmente
o sinal da rádio já é retransmitido por meio de emissoras instaladas nas cidades
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de Bauru (SP), Cuiabá (MT), Pouso Alegre (MG) e Teixeira de Freitas (BA) e
mantidas em parcerias com as Câmaras Municipais dessas cidades.
Os Parlamentos estaduais, municipais do Brasil sentiram a necessidade de
também difundirem suas próprias informações e criaram canais de TVs
legislativas. Assim, em 2012 por meio do Ato da Mesa Nº 52, de 17 de outubro, a
Câmara dos Deputados coordenou a criação da Rede Legislativa de Rádio e TV,
incluindo a TV e Rádio Senado, e por consequência natural, as discussões do
Congresso Nacional. O Art. 5º estabelece que “a Câmara dos Deputados, com
vistas à redução dos custos de instalação e manutenção de suas redes nacionais,
estabelecerá parcerias com as emissoras de rádio e de TV do Senado Federal,
das Assembleias Legislativas e das Câmaras Municipais”.
O modelo de TV digital brasileira permitiu que o projeto da Rede Legislativa de
TV, opere o recurso digital da multiprogramação, em que uma única infraestrutura
e uso de um mesmo transmissor opere quatro canais de TVs separadas. Na
cidade de São Paulo operam as TVs Senado, Câmara Federal, Assembleia
Legislativa e Câmara Municipal em sinal aberto, e que por certo será expandido
pelo Brasil, naturalmente. Atualmente, a Rede Legislativa de TV já está no ar em
sinal aberto para quarenta e cinco cidades.
3. Congresso Nacional
Muitos brasileiros ainda desconhecem a diferença entre Senado Federal,
Câmara dos Deputados e o que vem a ser Congresso Nacional. As duas Casas
Legislativas federais se reúnem periodicamente em determinadas circunstâncias,
para discussão e aprovação de leis específicas. O sistema bicameral foi criado
pela primeira Constituição Brasileira em 1824, que foi inspirada na Carta
monárquica francesa elaborada após a queda de Napoleão Bonaparte. Antes, o
legislativo brasileiro era regido pela Constituição Imperial que determinava, em seu
Art. 14, a existência de uma "Assembleia Geral", composta pela Câmara dos
Deputados e pelo Senado. O Art. 15, da Constituição já previa que entre as
atribuições dessa Assembleia Geral, estava a autoridade de reformar textos
constitucionais, dirimir dúvidas a respeito da sucessão do trono e, ainda, a de
legislar sobre o orçamento público, a ser fixado anualmente 9.
9

Ver www.congressoncaional.leg.br.

!
27

•

Políticas Públicas e Tecnologia

I Congresso Internacional de Mídia e Tecnologia - “Neil Postman“ e a Nova Ecologia dos Meios
Universidade Estadual Paulista – Unesp, Bauru, Brasil, 04 a 06 de outubro de 2017

Com a queda da monarquia e implantação da República, a Constituição, de
1891 determinava que o Poder Legislativo seria composto, agora pelo Congresso
Nacional, reunindo Câmara dos Deputados e Senado Federal.
No período republicano e com independência de Portugal, ao Congresso
Nacional era atribuído em seu Art. 34 a responsabilidade de tratar do orçamento
nacional, estabelecer limites territoriais entre os Estados, incluindo a decisão de
mudança da capital do país.
Com a ditadura Vargas e a Constituição de 1937, por pouco o Congresso
Nacional, não sofreu alteração do sistema bicameral. O Congresso Nacional
passaria a ser o "Parlamento Nacional", composto pela Câmara dos Deputados e
um "Conselho Federal", em substituição ao Senado. O tal Parlamento Nacional
nunca foi instalado, e o ditador Vargas abusou do poder legal para governar com o
uso exagerado de decretos-leis, enfraquecendo o Congresso Nacional.
Com a volta da democracia, a Constituição de 1946 rebatizou o legislativo
brasileiro federal de "Congresso Nacional", com a força politica bicameral de
antes, inclusive com a apreciação de vetos do Presidente da República.
Novamente, com o regime ditatorial, a partir de 1964, o Congresso Nacional,
perdeu força de decisão para o Poder Executivo. Os presidentes-ditadores
repetiram o abuso do uso do decreto-lei.
É apenas com a volta do regime democrático e a elaboração de uma
Constituição Federal de 1988 que o poder bicameral voltou a ser equilibrado e
harmônico com o Poder Executivo. O Art. 44 da Constituição Federal de 1988 reza
que o Congresso Nacional é composto pela Câmara dos Deputados e do Senado
Federal e com atribuições específicas complementares, entre si.
O Congresso Nacional voltou a legislar de formar mais ampla, inclusive aos
atos posteriores a sanção do Presidente da República.
O Art. 70 da Constituição Federal estabelece, entre as competências do
Congresso Nacional a responsabilidade da fiscalização contábil, financeira,
orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da
administração direta e indireta. Para isso, conta com o auxílio do Tribunal de
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Contas da União – TCU, que deve cumprir e fazer cumprir a Lei
de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2001), a Lei de Licitações e Contratos
(8666/93) e, anualmente, a Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Além de fiscalização, as duas Casas tem o poder legal de convocação de
membros do Poder Executivo e do próprio Presidente da República para prestar
informações sobre assuntos previstos em lei, instalar Comissões Parlamentares
Mistas de Inquérito e a elaboração das leis complementares e ordinárias, em que
uma Casa inicia uma lei e a outra faz a revisão.
O Congresso Nacional é sempre presidido pelo Presidente do Senado Federal.
Os demais cargos da Mesa Diretora são exercidos de forma alternada entre
deputados federais e senadores.
4. Lei de Acesso à Informação
A Lei Federal que determina acesso às informações públicas de Nº
12.527/2011 reza que as atividades do Estado devem ser públicas, exceto aquelas
expressas na legislação, para preservação de segurança estratégica e de
interesse do país.
Esta lei regulamenta o direito à informação garantido pela Constituição Federal, no
inciso XXXIII, do Capítulo I - dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos:
“todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações
de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral,
que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de
responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja
imprescindível à segurança da sociedade e do Estado”.

Existem duas formas de abrir informações públicas: o que é disponibilizado
atendendo solicitações específicas de um órgão ou cidadão interessado e o
acesso de forma ampla quando trata de interesse coletivo, sem carecer de
qualquer requerimento formal. Os próprios órgãos já tornam públicas informações
que eles mesmos geram.
5. A convergência dos canais de comunicação no ambiente do interesse
público
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Dahlgren (1995) afirmou que a televisão já era a maior instituição da esfera
pública da sociedade moderna pelas possibilidades de comunicação e interação
que permite transmitir a sociedade. Esse é um meio de comunicação que ainda
apresenta muita força de influência na sociedade. Pela praticidade e acesso
cristalizado pela tecnologia digital móvel cada vez mais acessível e robusta.
De fato, na era pós-expansão da televisão, os governos têm buscado cada
vez mais formas de se mostrarem presentes na sociedade com suas ideias e
ideologias, difundindo seus interesses e demarcando território de mandonismo
político. Antes, o rádio fora um forte instrumento de difusão do projeto de
estabelecimento no poder como fez uso o ditador Getúlio Vargas ao criar o
histórico e recordista mundial em tempo de permanência no ar do programa oficial
“A Hora do Brasil10”, depois rebatizada de “A Voz do Brasil” e atualmente, apenas
“Voz do Brasil”. É visível também observar a evolução estratégica do poder público
atual na esfera federal em utilizar os ambientes de convergência a seu favor, como
projeto de permanência no poder e propagar o discurso da necessidade de
evolução dos meios de comunicação.
Para Duarte (2007), a estratégia do establishment em se utilizarem da
estrutura de comunicação, com instrumentos também públicos, os referendam de
maneira informal, como agentes empoderados que fazem comunicação pública
para atender e mostrar aos cidadãos que estão desenvolvendo suas atribuições
de agentes públicos. Para o autor, “fazer comunicação pública é assumir a
perspectiva cidadã na comunicação envolvendo temas de interesse
coletivo” (Duarte, 2007, p. 2).
Diferente desse modelo, no Reino Unido, a BBC (British Broadcast
Corporation) comprometida com comunidade britânica, a rede de canais da BBC
produz e veicula conteúdo sem caráter propagandista dos seus diversos chefes de
Estado. Instrumento de comunicação com envolvimento e comprometimento
público (Duarte, 2007), mostra que a rede de comunicação prioriza o compromisso
com a sociedade, desconsiderando os interesses de empresas privadas, sem
atrelamentos de dependência. Para Sunstein, o interesse público é diferente
daquilo que realmente interessa a sociedade. “Há uma clara necessidade em se
10 Programa diário noturno criado pelo amigo pessoal, Armando Campos para gerar popularidade e

sustentação ao governo de Getúlio Vargas.
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impor obrigações de interesse público à radiodifusão; caso contrário, o mercado
tenderá a ver o cidadão como commodity e evidenciar as preferências de grupos
com interesses privados”. (Sunstein, 2000 apud ANGELUCI e MONTEIRO, 2017).
A Lei Federal 8.977/95 possibilitou acesso ampliado e desafiador para o
Parlamento brasileiro nas três esferas públicas, com a criação dos canais de TVs
legislativas. Logo após a implantação do portal eletrônico de cada Casa, o Senado
Federal e a Câmara dos Deputados implantaram os dois canais de TV legislativos
e, posteriormente das duas emissoras de rádios FM desses poderes. Assim, o
Brasil passou a ter acesso em tempo real, a muitas discussões e votações do
Senado Federal, da Câmara dos Deputados e do Congresso Nacional. Decisões
essas, que impactam de alguma forma a vida do cidadão brasileiro e dos países
com os quais o Brasil tem relações diplomáticas formais.
Com a implantação da TV digital no Brasil, o acesso do cidadão que não
era assinante de TV fechada ou possuidor de antena parabólica não codificada,
também passou a receber os canais de TV do Congresso Nacional em muitas
cidades do país já em sinal modernizado pelo sistema de multiprogramação, com
infraestrutura compartilhada, resultado das políticas públicas que conduziram ao
SBTVD – Sistema Brasileiro de Televisão Digital no país, com discussões oficiais
iniciadas por meio primeiro decreto sobre o assunto: Decreto N.º 4.901, que
criando, Sistema Brasileiro de TV Digital Terrestre, ou SBTVD, e o Comitê de
Desenvolvimento, responsável pela sua implementação. A fase seguinte se deu
em 2006, quando o então presidente Lula assinou o Decreto de N.º 5.820 que
criou Fórum do Sistema Brasileiro de TV Digital Terrestre e culminou com
formalização da primeira transmissão oficial de sinal de TV digital no Brasil que
aconteceu no dia 2 de dezembro de 2007, às 21h20, na Sala São Paulo, na cidade
de São Paulo, oportunidade em que estiveram reunidas cerca de duas mil pessoas
ligadas ao setor de telecomunicações, políticos em evento oficial com a presença
do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.
Mesmo com todo o processo de trabalho e vultoso investimento, as
discussões na esfera pública e privada com a participação de organizações
reconhecidamente qualificadas de dentro e fora do país, as articulações públicas
não foram suficientes para que os grupos de televisões privadas adotassem na
íntegra, os recursos tecnológicos disponíveis no SBTVD. Com a resistência de
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radiodifusores do setor privado em adotar o modelo proposto pelo Decreto
5.820/06 que prevê distribuição e acesso gratuito da população a serviços públicos
essenciais por meio da televisão aberta, couberam aos não canais privados o
papel de disponibilizar informações de interesse público em segunda tela.
A TV legislativa brasileira, de fato é um instrumento potencial de inclusão
cidadã na informação, educação política, esclarecimentos e ensinamentos dos
rituais formais que são parte integrante e rotineira das Casas legislativas, não
apenas no Brasil, mas no mundo inteiro, independente do sistema de governo.
Ainda que possa haver e, eles existem em estados políticos ainda em
desenvolvimento - os filtros explícitos ideológicos - tendem a serem superados de
maneira gradativa, e por vezes não intencional do establishment instalado nas
esferas decisórias. Só o fato de existirem, os players públicos de conteúdo político,
geram interesse e impacto, em escalas de diferentes níveis, em cada ambiente
social.
No Brasil, o primeiro canal de TV municipal inaugurado oficialmente com
transmissão e grade de programação regular foi a TV Câmara de Bauru, no
interior de São Paulo, no dia 1º de agosto de 1998, dia do aniversário da cidade,
com transmissão ao vivo da sessão solene em comemoração aos 102 anos da
cidade. Atualmente, o canal também opera o sinal aberto UHF digital 60.3, além do
sinal na TV por assinatura local. O canal segue se modernizando. Atual diretor da
TV Câmara e integrante da ASTRAL – Associação Brasileira de TVs e Rádios das
Assembleias Legislativas, como diretor técnico, Marcelo Malacrida argumenta que
a entidade tem atuado para fortalecer os canais legislativos e buscando
modernizar a rede com soluções tecnológicas modernas, como a Legenda Oculta,
que em breve pode estar presente em todas as TVs legislativas (Malacrida,
2017)11.
Conclusões
A convergência tecnológica precisa ser explorada de forma que a sociedade
esteja conectada em serviços públicos e informações que a conduzam a constante
evolução, em todos os níveis, de um país desenvolvido. A teoria da ecologia das
mídias nos auxilia no entendimento dos processos de envolvimento e influências

11 Entrevista concedida ao autor em setembro de 2017 por rede social in box.
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que afetam a sociedade em seus ambientes. O Congresso Nacional, como
detentor de Players de comunicação amplos e bem estruturados, ao mesmo
tempo em que procuram se libertar das linhas editoriais da iniciativa privada pode
se impor como fonte de informações primárias, fazendo valer a teoria de Neil
Postam (1968), de que mesmo sendo um instrumento público, as formas com que
são utilizados os canais públicos do Congresso Nacional, podem, eles mesmos,
influenciarem a sociedade a seu favor nas formas de receber, pensar e interpretar
as informações que geram. McLuhan (1964) nos mostra que os meios de
comunicação também atuam como extensões dos sentidos humanos em épocas
variadas, influenciadas pela evolução das tecnologias da comunicação, que
provocam grandes mudanças, sendo a principal delas, no campo social. Ou seja,
os meios de comunicação do Congresso Nacional, são justamente comandados
pelos tomadores de decisão do poder político na esfera nacional. E a mensagem
dos novos detentores do poder político nacional atual é de que seus projetos são
mais modernos que os aplicados pelo grupo de poder político anterior.
Este trabalho foi desenvolvido com base em análises de publicações e
disponibilidade dos canais de comunicação do Senado Federal, da Câmara dos
Deputados e do Congresso Nacional disponíveis com acesso sem limitações
formais de cadastro de dados pessoais ou institucional. Esta pesquisa se dá
justamente no período histórico em que o Brasil enfrenta situações de tomada de
poder político por meio de um golpe institucional, comandado por grupos
conservadores. O Brasil vive fase de alternância de poder político.
Seja no rádio, na TV ou via redes sociais, o interesse público deve
predominar, se sobrepondo ao interesse de agentes públicos, como destaca
Duarte.
Comunicação pública é um conceito que tem origem na noção de
comunicação governamental. A raiz da evolução está na viabilização
da democracia e na transformação do perfil da sociedade brasileira
a partir da década de 1980. (2007, p. 1).

A sociedade brasileira tem amargado decepções e frustações com o cenário
político recente, mas principalmente com os agentes públicos, encastelados nos
palácios e Casas de Lei. Muitos deles há muito tempo em cargos eletivos ou
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comissionados por amigos de legenda política, quando não conseguem a
reeleição. Ao mesmo tempo em que a sociedade se ressente de uma classe
política sem qualquer credibilidade e caráter apodrecido pela ignorância da
decência e da moral que se espera de um representante público, há que se fazer
uma autorreflexão pela ótica da comunidade sobre os fatores de comodismo,
complacência e principalmente desinteresse cidadão em agir rápido para que a
realidade social e política do país evoluam e que sejam extirpados do poder os
maus agentes públicos.
Ao mesmo tempo em que os modernos canais de comunicação do
Congresso Nacional estão disponíveis e muito acessíveis ao país é fundamental
que a sociedade busque absorver informações sem filtros nos mais diversos
players de conteúdo público. São instrumentos tecnológicos muito caros e que
recebem altos investimentos públicos oriundos dos impostos de brasileiros que
pagam muitos tributos, por vezes extorsivos e esperam ao menos, algum
desenvolvimento do país, com a melhoria constante na educação, saúde,
segurança, mobilidade, entre muitos outros fatores essenciais à vida. Dispor de
canais de comunicação sem absorver o que se tem de útil jamais será valoroso
para uma sociedade, que é diariamente massacrada com publicações de players
privados que despejam conteúdo de qualidade e eficiência questionável. O
conhecimento e discernimento ideológico, político, cultural e social dos
instrumentos de comunicação disponíveis ao cidadão, o tornará um usuário de
serviços públicos que a Constituição Federal já o outorgou e está disposto já no
Título I dos Princípios Fundamentais do Artigo 1º: “Constitui-se em Estado
Democrático de Direito e tem como fundamentos os Incisos: I - a soberania; II - a
cidadania; III - a dignidade da pessoa humana; IV - os valores sociais do trabalho
e da livre iniciativa; V - o pluralismo político”. E que a sociedade exerça o direito
fundamental do Parágrafo único: “Todo o poder emana do povo, que o exerce por
meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta
Constituição” (Constituição Federal do Brasil, 1998).
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Políticas de Comunicação para conteúdos digitais: o
caso brasileiro
Pedro Santoro Zambon
Juliano Maurício de Carvalho

1. INTRODUÇÃO

As Políticas de Comunicação no Brasil, envolvidas com interesses
hegemônicos, foram engendradas na manutenção da soberania concentrada dos
oligopólios brasileiros da mídia, evidenciada por situações tragicômicas como a
ausência de uma "Lei Geral de Comunicação de Massa", mantendo a radiodifusão
sob regulação do Código Brasileiro de Telecomunicações de 1962, ou até mesmo
na falta de revisão da já desatualizada Lei Geral das Telecomunicações de 1997.
As Políticas de Comunicação, até meados de 2011, se restringiam a um
processo regulatório que tange sobretudo a questões de infraestrutura. Foi na
emergência do Plano Nacional da Banda Larga que a necessidade do fomento à
produção de conteúdo entra em pauta, empurrando para o Ministério das
Comunicações a gestão de uma Política Nacional para Conteúdos Digitais. Tal
processo nasce com na emergência do novo posicionamento ideológico da gestão
cultural e das comunicações do governo Lula em 2003
GOVERNO LULA, POLÍTICAS CULTURAIS E DEMOCRATIZAÇÃO
Já no programa de governo da campanha de Lula em 2002, “A imaginação
à serviço do Brasil”, uma das temáticas reservadas à proposta de uma nova
política cultural envolvia a aproximação entre Cultura e Comunicação na busca por
“novos critérios de relação com as grandes cadeias de entretenimento; Conselho
Nacional de Comunicação Social; redes públicas de TV; estímulo à produção e
difusão cultural regional; afirmação da identidade nacional por meio das
identidades culturais regionais; respeito à diversidade étnicocultural” (COLIGAÇÃO LULA PRESIDENTE, 2002, p. 9). A aproximação entre os
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processos culturais e comunicacionais foram importantes para a construção das
iniciativas adotadas por Gil e Juca no governo Lula, ao entender que as inovações
no âmbito das comunicações produzem “transformações nas maneiras de pensar,
na produção e recepção dos bens culturais, bem como nos comportamentos e nas
identidades culturais” (MOREIRA; BEZERRA; ROCHA, 2010, p.151).
A convergência conceitual entre comunicação e cultura não é nova e pode
ser destacada por Zallo (2011), quando afirma:
Por su parte, la comunicación es parte de la cultura. iCómo no! De
la oralidad comunicativa pasamos a la escritura; de ésta a la
impresión en soporte repetible y, finalmente, a la digitalización.
Cuatro estadios que han marcado la historia cultural. Y la cultura,
para serlo, es siempre comunicación. (ZALLO, 2011, p.24)

Quando Zallo define a comunicação justamente como “el modo de
producción, registro, reproducción, almacenamiento y transmisión de signos u
objetos y, a su través, de creencias, mensajes, estéticas, expresiones...” (2011, p.
48), ele assume que a cultura permeia através da comunicação e que ambas
estão inter-relacionadas: “la cultura de nuestro tiempo ya no es concebible sin la
comunicación, ni la comunicación sin la cultura porque la comunicación no es un
mero dispositivo relacional sino un contenido comunicado” (2011, p.43). Ainda que
não as considere a mesma coisa, não é mais concebível separá-las – enfatizando
uma ao conteúdo e a outra em sua onipresença como meio de transmissão.
Enquanto a comunicação nos fala sobre o como, sobretudo na perspectiva do
acesso, a cultura se remete ao o que, para quem e para que. Ambas “constituyen
un sector industrial diferenciado. El cúmulo de sus especificidades incide
decisivamente en las formas de producción y encuentro con el mercado” (ZALLO,
1988, p.5).
Essa aproximação entende a centralidade que os meios de comunicação
assumiram na atualidade, em um quadro cultural decorrente das transformações
comunicacionais e tecnológicas, onde a dimensão simbólica é reconfigurada e
ganha destaque. No documento resultante da 1ª Conferência Nacional de Cultura,
realizada em 2007, há destaque para a afirmação de que “Comunicação é
Cultura”, onde é observado um “cenário em que as grandes corporações de mídia
redesenham a esfera pública, num processo de fabricação de desejos coletivos,
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que se incorporam ao cotidiano das pessoas com novas práticas e rotinas
culturais” (p.21). O documento ainda ressalta:
É necessário, pois, assumirmos a comunicação e a cultura como
campos preferenciais de uma guerra política estratégica. Constatase que a tendência da estrutura comunicacional dos grandes
conglomerados é estabelecer uma hegemonia simbólica, através de
uma linguagem digital única, habilitada a integrar sistemas capazes
de multiplicar e difundir conteúdos infinitamente. Nesta guerra, resta
para os países consumidores de bens simbólicos, grupo em que o
Brasil está inserido, uma única possibilidade: criarmos as condições
necessárias de produção de nossos próprios conteúdos nacionais.
E este caminho só é viável com políticas públicas que levem em
conta, democraticamente, a diversidade e variedade das demandas
culturais das populações. Não é papel do Estado produzir cultura,
mas é responsabilidade do Estado promover a produção de
conteúdos nacionais, que expressem a diversidade cultural e
promovam a liberdade de cada povo. (MINISTÉRIO DA CULTURA,
2007, p.22)

Estes setores diferenciados, fortalecidos com a emergência de uma
Sociedade da Informação, passam a contar com a elaboração de políticas
transversais. Sem conseguir separação entre os temas, as políticas culturais
geridas desde 2003 por Gilberto Gil e depois por Juca Ferreira, abriram espaço
para uma perspectiva mais ampla ao fomento à produção de conteúdo, implicando
impactos diretos nas agendas históricas do campo das comunicações, como
diversidade cultural e democratização.
Enquanto a Lei Rouanet foi o grande instrumento de política cultural do
Governo FHC, o objetivo do governo do PT era fortalecer a relação entre o Estado
e a sociedade, assumindo um papel mais atuante na condução das políticas
culturais, tendo em vista que seus antecessores fomentaram uma vasta série de
iniciativas de cultura, sem, contudo, manter com o Estado a gestão política de tal
processo. O programa da área de cultura da campanha de Lula, “A imaginação a
serviço do Brasil”, apontava para esse modelo, propondo as ações culturais sob
uma perspectiva antropológica, ampliando as políticas culturais para além dos
setores tradicionais das artes e das letras, em uma proposta que inclui “os modos
de vida, os direitos humanos, os costumes e as crenças; a interdependência das
políticas nos campos da cultura, da educação, das ciências e da comunicação; e a
necessidade de levar em consideração a dimensão cultural do
desenvolvimento” (COLIGAÇÃO LULA PRESIDENTE, 2002, p.12).
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O embrião desta visão petista para as políticas culturais se deu na gestão
de Marilena Chauí, secretária municipal de São Paulo da Luiza Erundina
(1989-1992). Chauí refutou as três concepções da política cultural brasileira à
época – a estatal, a populista e a neoliberal, e instituiu o conceito que ficaria,
então, conhecido como Cidadania Cultural, que direcionava a Cultura como um
direito do cidadão:
(...) com uma definição de cultura alargada de elaboração coletiva
pelo prisma democrático com direitos iguais para todos os cidadãos,
sem privilégios ou exclusões; com definição dos sujeitos sociais
como sujeitos históricos, articulando o trabalho cultural e o trabalho
da memória social, combatendo em particular a memória social una,
indivisa, linear, e como afirmação das contradições, das lutas e dos
conflitos que constituem a história de uma sociedade; garantindo
com esta linha de ação proposta o direito de produzir cultura, seja
pela apropriação dos meios culturais existentes, seja pela invenção
de novos significados culturais; direito de participar das decisões
quanto ao fazer cultural; direito de usufruir dos bens da cultura com
condições de acesso e uso; direito à informação sobre os serviços
culturais; direito à formação artística e cultural gratuita; direito a
espaços para reflexão, debate e críticas, direito à informação e à
comunicação (CHAUÍ, 1990, p.4).

Gilberto Gil, indicado por Lula como Ministro da Cultura, não só deu
continuidade aos princípios formulados por Marilena Chauí, como também os
expandiu para abrangência nacional. Foi constituída uma agenda pública para a
Cultura, preocupada em revelar as múltiplas manifestações culturais brasileiras,
articulada com a sociedade civil organizada, beneficiando sobretudo as cadeias
culturais marginalizadas, na qual se inclui o setor de jogos digitais. Essa visão
ampla de Cultura é explicitada no discurso de posse de Gil:
Cultura como tudo aquilo que, no uso de qualquer coisa, se
manifesta para além do mero valor de uso. Cultura como aquilo que,
em cada objeto que produzimos, transcende o meramente técnico.
Cultura como usina de símbolos de um povo. Cultura como conjunto
de signos de cada comunidade e de toda a nação. Cultura como o
sentido de nossos atos, a soma de nossos gestos, o senso de
nossos jeitos. Desta perspectiva, as ações do Ministério da Cultura
deverão ser entendidas como exercícios de antropologia aplicada.
O Ministério deve ser como uma luz que revela, no passado e no
presente, as coisas e os signos que fizeram e fazem, do Brasil, o
Brasil. Assim, o selo da cultura, o foco da cultura, será colocado em
todos os aspectos que a revelem e [a] expressem, para que
possamos tecer o fio que os une. (GIL, 2003)
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O Ministério da Cultura - MinC passa a nortear suas políticas por uma
“cultura em três dimensões”, identificadas na Dimensão Simbólica, traduzida nos
valores, crenças e práticas que caracterizam a expressão humana; a Dimensão
Cidadã, que parte do princípio dos direitos culturais como parte dos direitos
humanos e, portanto, considerados como base na concepção das políticas
culturais; e a Dimensão Econômica, entendendo cultura como elemento
estratégico e dinâmico na economia dos países, geradora de trabalho e riqueza
em um ambiente que valoriza a informação, a criatividade e o conhecimento.
(MINISTÉRIO DA CULTURA, 2009).
O Ministério da Cultura - MinC passa a nortear suas políticas por uma
“cultura em três dimensões”, identificadas na Dimensão Simbólica, traduzida nos
valores, crenças e práticas que caracterizam a expressão humana; a Dimensão
Cidadã, que parte do princípio dos direitos culturais como parte dos direitos
humanos e, portanto, considerados como base na concepção das políticas
culturais; e a Dimensão Econômica, entendendo cultura como elemento
estratégico e dinâmico na economia dos países, geradora de trabalho e riqueza
em um ambiente que valoriza a informação, a criatividade e o conhecimento.
(MINISTÉRIO DA CULTURA, 2009).
Neste contexto é elaborado, em Abril de 2010, o documento base da
Política Nacional para Conteúdos Digitais, dentro da Secretaria do Audiovisual. As
características dessa política, em convergência com a área das comunicações
pode ser destacada:
Uma Política Nacional para Conteúdos Digitais deve levar em
consideração as diferentes dinâmicas da cadeia de valor englobada
pela área das comunicações. Nesta proposta, voltada para abarcar
os setores do audiovisual (cinema, televisão e animação), da
música, dos jogos eletrônicos e da visualização, a estratégia será
formulada a partir de frentes de atuação que visam superar alguns
dos gargalos existentes e estabelecer parâmetros e diretrizes que
garantam a expansão destes setores. (MINISTÉRIO DA CULTURA,
2010, p. 7)

Destacando a cadeia de valor da área das comunicações, seus atores,
fontes de financiamento e ações iniciais da política pública, esta proposta deixa
clara a sobreposição entre as políticas culturais e as agendas de democratização
de produção de conteúdo nos meios de comunicação. Com um cenário político
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regulatório mais simples, o Ministério da Cultura age naquilo que o Ministério das
Comunicações não pode: construiu um cenário de fomento, embasado na
diversidade cultural, dos conteúdos comunicativos.
DO PNBL À POLÍTICA NACIONAL PARA CONTEÚDOS DIGITAIS CRIATIVOS
Ao se verificar o acesso à internet como um dos principais gargalos de
infraestrutura, e entendendo a necessidade desse acesso para a construção da
cidadania da Era Digital, surge o Programa Nacional da Banda Larga (decreto n.º
7.175/2010).
O Plano Nacional de Banda Larga, tal como preconizado pelo
governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, tem compromisso
estrutural com aquela classe de trabalhadores que, à margem das
grandes cidades, ou nas pequenas cidades e localidades do interior
do país, não têm acesso aos recursos das tecnologias de
informação e comunicação sintetizados na internet. Recursos
fundamentais ao exercício dos seus direitos de cidadania, por estar
a internet se tornando, até mais do que o rádio e a televisão, a fonte
principal de informação, cultura e educação das pessoas de todas
as classes sociais e de todas as idades. Se a idéia do PNBL partiu
dessa constatação sócio-cultural, hoje quase autoevidente, ele
partiu também da idéia de que o modelo institucional das
telecomunicações brasileiras surgido no período 1995-98, centrado
na universalização da telefonia fixa comutada, já não mais atende
aos desafios impostos pelo avanço da internet em redes de alta
capacidade e alta velocidade. Não atende porque assentado sobre
premissas técnicas superadas pelo desenvolvimento das
tecnologias de informação e comunicação desde então, e porque,
do ponto de vista político-econômico, dependente dos insuficientes
mecanismos de um mercado oligopolizado pelas empresas
privadas, prestadoras de serviços fixos e móveis, em regime público
e privado, sucessoras do Sistema Telebrás. (RAMOS, 2010, p. 6)

A construção do Programa Nacional de Banda Larga teve início no dia 15
de setembro de 2009, quando os principais ministérios que possuíam programas
voltados à inclusão digital, foram convocados pela presidência com o objetivo de
formular um programa que condensasse as iniciativas em curso e as propostas
apresentadas, com o propósito de ampliar o número de usuários com acesso à
internet em banda larga e, por consequência, o uso e a apropriação dos diferentes
conteúdos e serviços digitais existentes no País. (CGPID, 2010)
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Comparado ao cenário existente no período pós-privatização do sistema
Telebrás, a edição do PNBL marcou um passo importante em direção ao
planejamento da banda larga no Brasil. Antes da publicação do Decreto nº 7.175,
de 2010, o poder público havia deixado o setor de telecomunicações, sobretudo a
internet, à mercê unicamente do setor privado. Tendo de garantir o acesso às
telecomunicações à toda a população - conforme preceituado na Lei nº 9.472, de
16 de julho de 1997, a Lei Geral de Telecomunicações (LGT) – a intercessão direta
do Estado se fez necessária, não apenas para a garantia de acesso, quando à
aferição da qualidade de serviço.
Este objetivo foi perseguido em uma primeira etapa do programa, focado
em garantir a disponibilidade de infraestrutura e o desenho de uma política
produtiva e tecnológica compatível. Uma segunda etapa estaria na promoção de
conteúdos digitais, aplicações e serviços. Em ambas as etapas, o programa
apresentaria propostas transversais em diversas áreas temáticas, tais como
governo eletrônico, educação, saúde, segurança pública, comércio e serviços,
informação, entretenimento, entre outras (SENADO FEDERAL, 2013).
Sua gestão ficaria por conta do comitê intersetorial instituído pelo Decreto
no 6.948, de 25 de agosto de 2009, o CGPID - Comitê Gestor do Programa de
Inclusão Digital. Composto por representantes de nove ministérios, de duas
secretarias e do Gabinete Pessoal do Presidente da República, o comitê ficou
responsável por fixar as ações, metas e prioridades do programa, acompanhar e
avaliar suas ações de implementação e publicar anualmente relatório de
acompanhamento, demonstrando os resultados do programa.
As ações propostas foram distribuídas em seis diferentes dimensões: 1)
normas de infraestrutura; 2) regulação de serviços; 3) incentivos fiscais e
financeiros; 4) política produtiva e tecnológica; 5) rede nacional; 6) conteúdos e
aplicações. Na dimensão 6 foram instalados dois grupos temáticos (GTs): o de
Aplicações e Serviços, sob a coordenação dos Ministérios do Planejamento,
Orçamento e Gestão e da Saúde; e o de Conteúdos, sob a coordenação dos
Ministérios da Educação e da Cultura. A política para conteúdos digitais, que foi
concebida inicialmente no âmbito da secretaria do audiovisual, foi levada pelo
secretário Nilton Canito para dentro do GT. Desta articulação surge o primeiro
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documento que iria delinear as políticas para conteúdo dentro do âmbito do PNBL,
o Anexo 1 do documento-base do plano:
O PNBL é a primeira iniciativa concreta, articulada pelo Estado,
para definir não apenas uma “malha” digital, seu alcance, preço e
velocidade, mas também para garantir que manifestações culturais
brasileiras transitem por ela e cidadãos acessem gratuitamente
aplicações, serviços públicos, informação e entretenimento. Mais
que a manifestação de um povo, a produção, armazenamento e
distribuição de aplicações e conteúdos para um país é a camada
visível de um complexo sistema político-econômico que envolve
interesses nacionais de soberania, comércio e cultura. Sejam reais
ou concebidos no mundo virtual, proliferam textos, sons e imagens,
com ou sem movimento, tematizados pelo ambiente educacional,
cultural ou social. Com um importante adendo: técnicas e
ferramentas computacionais que permitem simular a realidade,
promover integrações socioeducativas, troca de conhecimentos e
construções colaborativas de conhecimento. (CGPID, 2010, p.59)

O modelo conceitual para conteúdos do programa contempla três
dimensões, categorias e quatro linguagens (figura 1). As dimensões convergem
com aquelas definidas em 2009 pelo documento do MinC que sintetiza das
políticas de 2003 a 2010 “Cultura em três dimensões”. A primeira dimensão,
simbólica, é voltada para o desafio de “colocar em circulação toda a demanda
reprimida de um país amalgamado nas últimas décadas a partir de representações
simbólicas unilaterais”; seguida por uma perspectiva cidadã que demanda o
investimento na alfabetização digital, ancorada em “ofertas de serviços públicos e
canais de participação social, de construção de cidadania, de pluralismo de
opinião, de afirmação de identidades regionais dentro da nossa reconhecida
diversidade”; completadas por uma dimensão econômica, onde é papel do Estado
fomentar arranjos produtivos que estejam preparados para lidar com o
barateamento da infraestrutura, mas que também se propõe a estimular a
“contribuição de ambientes e atores não vinculados diretamente ao tradicional
modelo privado-comercial de produção e distribuição de aplicações e
conteúdos” (CGPID, 2010, p. 60-61).

Figura 1 – Modelo Conceitual para conteúdos
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!
Fonte: CGPID (2010)

Antes da política para conteúdos digitais articulada dentro do PNBL, a única
ação do Ministério que se relacionava à conteúdo era o fomento, sem recursos
diretos, para o GINGA da TV digital e a discussão de interatividade. Sem envolver
o desenvolvimento de aplicações, a iniciativa partia do apoio à cooperação
internacional, entrega de laboratórios e capacitação para desenvolvimento de
conteúdos interativos em GINGA. Apresentada ao Ministério do Planejamento
como argumento para aprovação de uma ação orçamentária específica para
conteúdos digitais, foram solicitados e aportados 10 milhões de reais. Com o
orçamento, incluíram-se várias atividades ligadas a conteúdos no programa 2025
do Plano Plurianual (PPA) 2012/2015. (ZAMBON, 2015)
No PPA, o Objetivo 0752 foi estabelecido diretamente para “Promover o uso
de bens e serviços de comunicações, com ênfase nas aplicações, serviços e
conteúdos digitais criativos para potencializar o desenvolvimento econômico e
social do país” (MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES, 2012, p.3). Com o PNBL
sob responsabilidade do Ministério das Comunicações, ficou o papel de colocar
em prática as políticas para conteúdos digitais formuladas durante a estruturação
do plano na CGPID. Assim é são elaboradas as “Diretrizes para uma Política
Nacional para Conteúdos Digitais Criativos” (2011) que “tem como ponto-de-
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partida demonstrar que há uma latente necessidade de articulação entre os
diferentes setores por ela abarcados e que o Governo Federal conta com uma
sólida base político-administrativa para provocar a operacionalização de ações e
programas de incentivo a este setor” (p.3). O objetivo é “integrar e estimular o
potencial econômico das cadeias produtivas dos setores de audiovisual, jogos
eletrônicos, visualização, música/som e aplicativos de tecnologia da informação e
comunicação como forma de desenvolver e fortalecer os segmentos produtores de
conteúdos digitais criativos no Brasil”. A Política foi materializada em três
programas, o Ginga Brasil, voltado para o fomento da produção de aplicações
intetrativas para Televisão Digital; o Arranjos Produtivos Locais Conteúdos (APL
Conteúdos), voltado para o investimento em centros de produção e pós-produção
de conteúdos digitais; e o Inovapps, edital voltado para a criação de aplicativos e
jogos sérios para dispositivos móveis.
APL CONTEÚDOS/ USINAS DIGITAIS
O Programa APL Conteúdos (depois renomeado para Usinas Digitais) foi a
primeira das ações do Ministério das Comunicações dentro da Política Nacional
para Conteúdos Digitais Criativos. Consiste no incentivo a projetos de inovação e
desenvolvimento tecnológico onde já existam Arranjos Produtivos Locais (APLs),
que são parques tecnológicos ou a aglomeração de empresas especializadas num
mesmo território, com vínculos de interação e cooperação tanto entre si quanto
com outros atores locais. O foco do programa está no estímulo à criação de
centros de produção e pós-produção de conteúdos digitais criativos. A ideia é
permitir que várias empresas aproveitem a estrutura. Gerido pelo MiniCom, o
programa vem implementando convênios com governos e instituições de pesquisa
para construção de laboratórios e centros tecnológicos para o desenvolvimento de
obras audiovisuais, jogos digitais, aplicativos para smartphones, tablets e outras
mídias eletrônicas.
O projeto “surge da percepção de que a inovação nesse setor exige
investimento em equipamentos mais caros”. O conceito parte da disponibilização
desses equipamentos, de difícil acesso para as micro, pequenas e até médias
empresas, de modo a fomentar a produção de conteúdo. Os equipamentos
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envolvem estúdios de cinema e vídeo, estúdio de som, render farm para
renderização dos jogos, estúdio de motion capture e um laboratório de certificação
e teste de aplicativos para dispositivos móveis, para que jogos para smartphones
possam ser testados. O objetivo é colocar essa estrutura a serviço de novas
empresas que tivessem dificuldade de investimento nesse tipo de hardware e de
tecnologia, compartilhando o ambiente com outros produtores de conteúdo.
“Então, no mesmo ambiente, você poderia ter um estúdio de cinema e vídeo, uma
produtora audiovisual, assim como produtores de games ou uma empresa de
simuladores e por aí vai. A ideia era essa, dar condições para que várias empresas
se reunissem num determinado ambiente e passassem a desenvolver projetos em
conjunto”. (GÖRGEN apud ZAMBON, 2015)
O foco dos convênios se estabeleceu em parques tecnológicos ou arranjos
produtivos já existentes em capitais do país, onde há o acumulo e produção
suficiente que justifique o uso da estrutura. Outro critério está na precisaria
presença de uma instituição de ensino superior para suprir não só mão de obra,
mas também iniciativas de pesquisa e inovação ligadas aos centros de produção.
Além disso, foi observado o ecossistema de empresas que se beneficiariam da
estrutura. O projeto-piloto foi firmado em dezembro de 2012 por meio de parceria
com o Governo de Pernambuco. Com investimento de R$ 7 milhões por parte do
Ministério das Comunicações, surge o Portomídia – uma nova unidade do Porto
Digital de Recife, voltada especificamente para o desenvolvimento da economia
criativa. O Portomídia reserva uma de suas áreas de atuação diretamente para o
desenvolvimento de games, atuando também nos eixos de multimídia, design,
cinema, música e fotografia. Para os produtores de jogos digitais, é disponibilizada
a estrutura dos Laboratórios de Interatividade e Animação, com disposição de
equipamentos e softwares para a produção de conteúdo.
O segundo convênio foi firmado em março de 2013, junto à Fundação de
Amparo à Pesquisa do Rio Grande do Sul (Fapergs). A Fundação ficou
responsável por selecionar, por meio de edital (Fapergs n.08/2013), projetos
voltados para a implantação de um centro tecnológico de conteúdos digitais
criativos. O projeto ganhador foi o da Pontifícia Universidade Católica do Rio
Grande do Sul (PUCRS) em co-execução com a Universidade Feevale. Em
convênio de R$ 7,7 milhões aportados pelo MiniCom, será construído o Centro de
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Produção e Pós-Produção de Conteúdos Digitais Criativos, contendo estúdios de
cinema, televisão, som e motion capture, além de laboratórios para criação de
aplicativos, jogos digitais e animação. Ainda serão investidos R$ 3,8 milhões pela
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia do Rio Grande
do Sul, outros R$ 4,5 milhões como contrapartida pela PUCRS, e outros R$ 11
milhões captados via Finep (Financiadora de Estudos e Projetos). No total são R$
27 milhões investidos no projeto, com previsão de inauguração para março de
2016.
Em dezembro de 2013 foi assinado o terceiro acordo, com a Secretaria de
Estado de Cultura do Rio de Janeiro com o projeto Lab Rio Criativo. O projeto
prevê a criação de um espaço voltado para produção de cinema, televisão,
softwares e aplicativos, dispositivos interativos e jogos digitais, em complemento
ao Programa Rio Criativo - Programa de Desenvolvimento da Economia Criativa
do Estado do Rio de Janeiro, instituído em abril de 2013 por meio de Decreto
Estadual nº 44.159. O aporte do MiniCom foi de R$ 7 milhões, junto R$ 777.800
de contrapartida do governo estadual do Rio de Janeiro.
O último convênio firmado foi em parceria com a Secretaria Municipal de
Cultura da Prefeitura Municipal de São Paulo. O Laboratório de Experimentação e
Inovação (Leia) será o centro de produção de Conteúdos Digitais Criativos, com
repasse de R$ 7 milhões pelo MiniCom, somados à R$ 876 mil de contrapartida da
prefeitura. O Laboratório será implementado no Centro Cultural de São Paulo e
será gerido pelo SPCine – Empresa de Cinema e Audiovisual de São Paulo.
INOVAPPS
Segunda iniciativa da Política Nacional para Conteúdos Digitais, o edital
INOVApps surge em 2014. O edital se alinhou à desoneração tributária dos
smartphones, e a demanda criada pela Portaria MC nº 87/2013 que definiu
obrigação que cada marca de equipamentos beneficiados disponibilize um pacote
mínimo de aplicativos desenvolvidos no país.
Tal obrigação, regulamentada pela Portaria nº 2/2013 da Secretaria de
Telecomunicações, abriu caminho para o edital, que premiou 25 aplicativos e 25
jogos sérios de interesse público para dispositivos móveis e TVs digitais
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conectadas. O edital recebeu um total de 2.464 inscrições, sendo 1.632 de apps e
832 de jogos sérios para dispositivos móveis e TVs conectadas. Os contemplados
receberam prêmios no valor total de R$ 4,5 milhões, sendo R$ 80 mil para cada
um dos 25 aplicativos escolhidos e R$ 100 mil para cada um dos 25 games. O
grande número de inscritos evidenciou que os valores foram considerados
atrativos para a produção de jogos para dispositivos móveis. A comissão de
seleção foi escolhida com apoio da Sociedade Brasileira de Computação, em
especial o grupo que organiza o Simpósio Brasileiro de Games e com a UNB,
incluindo também “os professores e pesquisadores de maior relevância do Brasil
nessa área” (GÖRGEN apud. ZAMBON, 2015).
O enfoque do edital para estimular apenas jogos sérios surge da visão de
investir em conteúdos e soluções voltados ao interesse público. As nove
categorias selecionadas tinham o objetivo de delimitar os produtos de modo que
eles produzissem resultados que pudessem ser aplicados e utilizados pelos
cidadãos.
Isso levou obviamente à conclusão de que a gente precisava apoiar
o movimento de jogos sérios, porque é um segmento do setor de
jogos onde essa questão das campanhas de utilidade pública, da
campanha de gameficação do ponto de vista pedagógico, tudo isso
se aplica, então a gente fez uma escolha para manter a coerência
do prêmio em relação a essas áreas de interesse público.
(GORGEN apud. ZAMBON, 2015)

Já o enfoque em jogos para smartphones, para além do alinhamento com a
demanda por conteúdos nacionais nos aparelhos desonerados, está na promoção
de uma produção mais alinhada com o valor disponibilizado pelo edital. “A gente
ainda quer estimular justamente os jogos de produção mais barata para a indústria
ir ganhando musculatura para a partir disso poder entrar nos mercados mais
disputados”. Essa visão entende que para a formação de um ecossistema sólido
para a indústria brasileira de jogos digitais, é necessário investir primeiramente na
produção de conteúdos mais simples. “Esperamos que com esse apoio um pouco
mais embrionário, a gente possa chegar em algum momento a essa produção que
agrega muito mais valor para a indústria” (GORGEN apud. ZAMBON, 2015).

!
48

•

Políticas Públicas e Tecnologia

I Congresso Internacional de Mídia e Tecnologia - “Neil Postman“ e a Nova Ecologia dos Meios
Universidade Estadual Paulista – Unesp, Bauru, Brasil, 04 a 06 de outubro de 2017

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A trajetória de uma Política de Comunicação para conteúdos evidenciou um
avanço no escopo de ações que tradicionalmente eram realizadas apenas na
regulação da infraestrutura. A materialização desta política no Ministério da Cultura
resultou em programas de impacto pontual, mas inovadores em seu escopo. O
Usinas Digitais investe em equipamento para a produção de conteúdos em
diversos centros de produção distribuídos pelo país, dando oportunidade para que
pequenos e médios produtores, que não tem acesso à infraestruturas produtivas
de ponta, possam aproveitá-las. Já o Inovapps, ao fomentar a produção de jogos e
aplicativos, além de estimular o setor produtivo, colocou à disposição da
população mais de uma centena de conteúdos gratuitos com impacto cultural e
social.
Ainda que com avanços evidentes, a

Política Nacional para Conteúdos

Digital foi deficitária em se tornar um plano estratégico mais amplo, que pensasse
as cadeias de produção simbólica como parte da estrutura das telecomunicações.
Com estratégias pontuais, não foi possível provocar um impacto mais amplo.
Abranger uma política de comunicação para conteúdos é importante porque
o discurso da democratização de acesso e pluralidade de vozes só é possível com
a criação de um ecossistema produtivo maduro e diverso. Apenas o acesso à
tecnologia e aos dispositivos não garante a tão sonhada democratização.
Por fim, de toda essa trajetória, cabe observar os efeitos do desmonte da
Política Nacional para Conteúdos Digitais após o impeachment de Dilma Rouseff.
Interrompendo de forma conceitual e institucional todas as estratégias até então
desenvolvidas, a Estratégia Digital Brasileira (EBD) é coordenada pelo Ministério
da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação (fruto da fusão entre MCTI e o
Minicom), que pretende lançar seu plano de ações no segundo semestre de 2017.
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A interface do canal de retorno da televisão digital para medição
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Resumo
No Brasil, a medição da audiência das emissoras de televisão com sinal aberto analógico é feita
através de um serviço denominado Peoplemeters (audimeter) ou audímetro (em tradução livre),
que identifica o canal que está sendo assistido pelo telespectador. Estima-se que existam
aproximadamente 6.000 destes aparelhos espalhados pelo Brasil, um número baixo considerandose os mais de 200 milhões de habitantes, que movimentam cerca de R$ 22 bilhões de reais por
ano em publicidade no país. Em 2018 ocorrerá o fim das transmissões analógicas da TV aberta no
Brasil, ou seja, o país terá em sua totalidade a transmissão do sinal da televisão aberta em formato
digital. Este artigo aborda a proposta da medição da audiência em tempo real com a utilização do
canal de retorno da TV ao acoplar um cartão SIM (conhecido por chip de celular) ao controle
remoto, utilizando uma comunicação via 2G já existente e difundida no país.
Palavras-chave: Audiência; televisão digital; canal de retorno; 2G; cartão SIM.
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No Brasil, o audímetro 19 faz a medição da audiência das emissoras de televisão
com sinal aberto analógico através de um serviço denominado Peoplemeters20 ,
que identifica o canal que está sendo assistido pelos telespectadores. Porém, a
informação dos índices da audiência está sempre sendo posta em dúvida pelas
emissoras.
A quantidade das amostras é pequena dentro de um universo de
aproximadamente trinta partes por milhão (30ppm, ou 0,003%) e o faturamento em
publicidade destas emissoras é algo em torno de R$ 22 bilhões por ano, sendo
que mais da metade deste valor fica com a líder da audiência.
Em 2016, a ANATEL elaborou um calendário que estabelece o fim das
transmissões analógicas da televisão aberta no Brasil, que será concluído em 25
de novembro de 2018. Portanto, há uma data limite para a total expansão da
tecnologia, em virtude da adaptação dos aparelhos antigos, para a recepção do
sinal digital no país.
Com isso, a aplicabilidade do canal de retorno no sistema de televisão
digital brasileira via ondas eletromagnéticas com sinal 2G21, utilizando a tecnologia
GSM22 já existente no Brasil23 para a medição da audiência, torna-se possível.
Devido aos 100% do sinal de televisão digital no país após 2018 é possível,
com esta tecnologia, determinar o tempo que uma televisão fica conectada em
cada canal, tornando esta informação precisa.
O sinal do canal de retorno será gerado pelo próprio controle remoto da
televisão, através de um cartão SIM 24 de identificação do telespectador, que emite
ondas eletromagnéticas no sistema padrão GSM 2G, o qual permite o envio do
tempo de sintonia de cada canal.

19 Audimeter ou audímetro, é um aparelho eletrônico denominado DIB (Data IBOPE), este aparelho pertence

a empresa Kantar IBOPE Media.
20 Antigo Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística - IBOPE.
21 2ª geração da telefonia móvel.
22 Global System for Mobile Communications ou Sistema Global de Comunicações Móveis, (em tradução

livre).
23 Utilizada nos aparelhos de telefonia móvel (celular).
24 SIM Card (Subscriber Identity Module) ou Módulo de Identificação do Assinante (em tradução livre).
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Na outra ponta deste sinal temos uma torre receptora do tipo ERB25 , que
converterá o sinal enviado em informações para utilização do cálculo da audiência
pela emissora.
2. Revisão de literatura
2.1.

Posse e acesso à televisão no Brasil

Em 2014, o IBGE publicou a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios
referente àquele ano, registrando no Brasil 67 milhões de domicílios particulares
permanentes, sendo que quase a totalidade (65,1 milhões, 97,1%) tem aparelho
de TV (PNAD, 2104).
Segundo a pesquisa, a forma como os aparelhos são utilizados pelos
domicílios no acesso à programação pode ser dividida em três modalidades
diferentes: acesso à televisão digital aberta, televisão por assinatura e televisão
por antena parabólica. Os domicílios que possuem o acesso à programação
através da tecnologia do sinal analógico ficarão impossibilitados de acessar a
programação com o processo de desligamento do sinal analógico, que será
substituído pelo sinal digital.
A pesquisa ainda explica que do total de domicílios com televisão, 33,6%
tinham somente televisão de tela fina, 44,3% somente televisão de tubo e 22,1%
de ambos os tipos. O total de domicílios com televisores de tela fina é de 55,7%.
2.2.

A situação da televisão analógica no Brasil
2.2.1. A audiência

No Brasil a medição da audiência é feita por apenas duas empresas, a Kantar
IBOPE Media e a GfK Brazil.
A empresa Kantar IBOPE Media, que atua desde 1950 e afirma ter “um
portfólio de soluções que visam à mensuração completa do consumo de televisão
no Brasil, tanto na TV aberta quanto na TV paga”. A empresa investe na
elaboração de dados e relatórios que permitam examinar em detalhes a audiência
das emissoras de TV e ainda fazer análises sobre os números obtidos. Entre as

25 ERB ou Estação Rádio Base, é o nome dado em um sistema de telefonia celular para uma Estação Fixa,

onde os terminais móveis se comunicam - Disponível em: www.teleco.com.br/tutoriais/tutorialerb/pagina1.asp.
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utilizações destes dados estariam novas oportunidades de negócio e também
oferecer segurança para as ações das agências e anunciantes.
A medição de audiência Kantar IBOPE Media é feita pelo painel de
Peoplemeters, que faz uma medição eletrônica da audiência domiciliar e
individual, com transmissão automática para a empresa.
A outra é a empresa GfK Brazil, que está no Brasil desde 1º de novembro
de 2015 e pretende quebrar o monopólio do Ibope na medição da audiência da
televisão aberta, oferecendo “mais conteúdo de mídia, canais e mais dispositivos
móveis como nunca antes”. A proposta é detalhar, através da medição de
audiência, como os consumidores apreciam o conteúdo e por qual razão, fazendo
uma avaliação do marketing utilizado e ajudando a aprimorar a seleção de canais
e o conteúdo.
2.2.2. O equipamento
A Kantar IBOPE Media oferece o serviço de medição de audiência com
Peoplemeteres por um aparelho eletrônico chamado Data IBOPE – DIB, ver Figura
1, desenvolvido pelo próprio IBOPE, que conectado ao televisor e ligado registra
automaticamente o canal sintonizado. A identificação do nome do morador é feita
pelo acesso a um botão numerado. Cada domicílio tem até 4 Peoplemeters.
A metodologia usada é a do acompanhamento de um grupo fixo de
domicílios por 4 anos. A escolha dos domicílios é por seleção estatística com base
no censo demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

!
Figura 1 – Aparelho Data IBOPE – DIB Fonte: IBOPE (2008)

A Figura 2 apresenta o aparelho utilizado pela empresa GfK Brazil.
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!
Figura 2 – Aparelho da empresa GfK Fonte: Tutube 26 (2016)

2.2.3. O cálculo
A leitura dos índices feita pela Kantar IBOPE Media assinala que “um ponto de
audiência equivale a 1% do universo pesquisado”. Considerando audiência a
média de pessoas ou domicílios sintonizados por um minuto em um programa ou
numa determinada faixa horária, em São Paulo, por exemplo - com 5.554.600
domicílios (estimativa populacional de 2008) – um ponto corresponde a 55.546
domicílios. Essas estimativas de população são atualizadas todos os anos.
A Figura 3 ilustra um exemplo de cálculo do índice de audiência, mostrando
que 35% do universo pesquisado assistiu à programação de um canal em dado
momento.

!
Figura 3 – Exemplo do índice de audiência Fonte: http://www4.ibope.com.br/midia/downloads/
cartilha_jornalistas.pdf

2.2.4. A desconfiança
O site Intervozes27 publicou uma matéria sobre a desconfiança da Argentina em
relação à empresa brasileira IBOPE. Tamanha era a insatisfação da Autoridade
Federal de Serviços de Comunicação Visual da Argentina (Afsca) que o governo
26

http://www.tutube.com.br/televisao/concorrente-ibope-vai-medir-audiencia-de-tv-gato/6543

27 Endereço do site: http://www.intervozes.org.br/direitoacomunicacao/?p=25187
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pretendia criar, em 2011, uma concorrente para o sistema de mediação de
audiência dos programas de TV. O objetivo seria evitar o monopólio do IBOPE,
uma empresa brasileira, na América Latina.
Outro site, Blastingnews, publicou uma reportagem mostrando que o
Sistema Brasileiro de Televisão (SBT), emissora de Sílvio Santos, ganhou na
justiça - numa disputa que durou 14 anos -, o direito de conhecer a metodologia do
IBOPE, e que pretendia acionar novamente o Judiciário para que todos os
segredos fossem revelados. O IBOPE, por sua vez, afirmou que não havia
segredo, uma vez que seus clientes já conheciam seus métodos de medição.

!
Figura 4 – Caça ao aparelho da TV Fonte: https://omemeeamensagem.wordpress.com/tag/ratinho/

Outras vezes, o SBT ofereceu um prêmio em dinheiro para quem desse
notícias sobre o aparelho de medição de audiência, conforme Figura 4.
2.2.5. O faturamento
De acordo com a Kantar IBOPE Media, a indústria movimentou e faturou com
publicidade no Brasil cerca de R$ 35 bilhões de janeiro a dezembro de 2015,
sendo que aproximadamente R$ 22 bilhões (62,9%) foram para a TV aberta,
conforme Tabela 1.

Meio

Valor R$ (milhões)

TV aberta

%

22.064

62,9

PayTV

3.215

9,2

Jornal (*)

2.878

8,2

Revista (*)

1.599

4,6
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1.279

3,6

OOH (**)

446

1,3

Cinema

215

0,6

Display (***)

1.824

5,2

Search (***)

1.578

4,5

35.098

100,0

Rádio

Total

* Impressos
** Mobiliário urbano e outdoor
*** Sem mobile e programática. Display: principais formatos
comercializados como banners, botão e rich media, em Desktop. Search:
links patrocinados e PLA, e Desktop e Tablet.
Tabela 1 – Faturamento com publicidade no Brasil Fonte: KANTAR (2016)

2.2.6. O fim da transmissão
A Anatel estabeleceu que o fim das transmissões analógicas da TV aberta no
Brasil acontecerá em 25 de novembro de 2018. A partir dessa data a programação
só estará disponível em formato digital. As vantagens desta mudança são: maior
qualidade de som e imagem, suporte à recepção móvel, multiprogramação e
interatividade.
Conforme determinação do Ministério das Comunicações, quando
faltarem dois meses para o desligamento da TV analógica será inserida uma
indicação fixa no alto da tela da televisão com a contagem regressiva. O papel de
alertar o telespectador e orientá-lo para que continue assistindo à TV aberta no
formato digital cabe à Entidade Administradora do Processo de Redistribuição e
Digitalização de Canais de TV e RTV (EAD).
O EAD, em 2016, criou a campanha “Seja Digital”, por determinação da
Anatel, com chamadas em sites de notícias e e-mails, conforme Figura 5.

!
Figura 5 – Site com propaganda do desligamento Fonte: http://www.yahoo.com.br

!
57

•

Políticas Públicas e Tecnologia

I Congresso Internacional de Mídia e Tecnologia - “Neil Postman“ e a Nova Ecologia dos Meios
Universidade Estadual Paulista – Unesp, Bauru, Brasil, 04 a 06 de outubro de 2017

!
Figura 6 – Site Seja:Digital do EAD Fonte: http://www.sejadigital.com.br

O site ilustrado na Figura 6 traz várias informações sobre o desligamento do
sinal analógico na cidade de Bauru, explicando como identificar se a televisão é ou
não digital, as melhorias nas qualidades de imagem e som, e o programa de
distribuição de kits com antena e conversor. Este kit é exclusivo para os
beneficiários de programas sociais do Governo, como Bolsa Família, Minha Casa
Minha Vida, Tarifa Social de Energia Elétrica.
2.3.

A situação da televisão digital no Brasil

De acordo com Albino et al. (2013):
A TVD poderia ser a precursora de um ambiente de mídia
unificado. Se a TVD conquistar papel dominante no que definimos
como um espaço de serviços único, onde várias atividades possam
ser executadas pelo telespectador em um só local (compras, lazer,
etc.), o próximo passo, a imersão (através de realidade
aumentada, por exemplo) provavelmente será criado utilizando a
televisão como alicerce básico. (ALBINO et al, 2013)

Já Azevedo (2012) informa que muito embora a televisão digital já seja uma
realidade sua evolução tecnológica não está acontecendo na velocidade que o
mundo da televisão e dos negócios necessita. Afirma ainda que: “É preciso buscar
soluções para este novo contexto social, se tornar usuário da televisão digital e
difundir seus dispositivos adicionais” (grifo nosso). O PNAD (2016) mostrou que
em 2014 o País tinha 67,0 milhões de domicílios particulares permanentes, dos
quais 65,1 milhões (97,1%) possuíam aparelho de televisão.
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O total de domicílios com acesso ao serviço de televisão digital aberta em
2014, atingiu 39,8% (26,7 milhões) dos domicílios, frente a 60,2% (40,39 milhões)
sem cobertura, mas isso representa um aumento de 8,6% em relação a 2013.
O Gráfico 1 apresenta o percentual de domicílios com recepção de sinal
digital de televisão aberta, no total de domicílios particulares permanentes com
televisão, segundo as Unidades da Federação (2014).

!
Gráfico 1 - Percentual de domicílios com recepção de sinal digital de televisão aberta
– 2014 Fonte: PNAD, 2016

2.3.1. A audiência
De acordo com Becker (2010), um dos problemas para a medição de audiência na
TV Digital é a multiprogramação, que contempla a existência de mais de um canal
de vídeo na mesma frequência de transmissão, o que se chama de canal virtual.
As técnicas usadas atualmente para medição na TV aberta brasileira não seriam
adequadas para a TV Digital
Inclusive, pesquisas acadêmicas sobre TV Digital geralmente abordam
temas como transmissão, codificação, qualidade da imagem, interatividade,
usabilidade, modelos de negócio, e raramente tratam da audiência e técnicas de
medição28. Segundo Becker (2010), não há nenhuma abordagem das tecnologias
de medição de audiência.
28

Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações (CPqD), www.cpqd.com.br

!
59

•

Políticas Públicas e Tecnologia

I Congresso Internacional de Mídia e Tecnologia - “Neil Postman“ e a Nova Ecologia dos Meios
Universidade Estadual Paulista – Unesp, Bauru, Brasil, 04 a 06 de outubro de 2017

Em países onde a digitalização da TV se restringiu à manutenção
do modelo analógico, com um fluxo de vídeo por frequência de
transmissão, o mesmo modelo de medição da audiência pode ser
utilizado. No entanto, quando as emissoras de TV optam por
transmitir mais canais virtuais, o sistema de medição analógico,
baseado na identificação da frequência sintonizada, é incapaz de
mapear corretamente ao que o telespectador está assistindo.
(BECKER, 2010)

2.4.

Posse de telefone móvel celular para uso pessoal no Brasil

Sobre a telefonia móvel no país, o PNAD (2014) revela que 136,6 milhões de
pessoas com 10 anos ou mais tinham telefone móvel celular para uso pessoal.
Isso representa 77,9% da população brasileira nessa faixa etária.
O Gráfico 2 ilustra estes dados.

!
Gráfico 2 - Pessoas de 10 anos ou mais de idade que tinham telefone móvel celular para uso
pessoal - Brasil - 2005/2014 Fonte: PNAD (2016)

2.5.

A situação da telefonia móvel no Brasil
2.5.1. A cobertura do sinal

!
Figura 7 – Municípios atendidos por tecnologia Fonte: ANATEL (2015)
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A Anatel, em 2015, apresentou o gráfico dos municípios atendidos pela cobertura
do sinal 2G, totalizando 5.570 municípios, ou seja, 100% do país possui cobertura
2G (Figura 7)
3. PROCEDIMENTO
3.1. O protótipo
O modelo do protótipo é apresentado na Figura 8. Ao controle remoto do televisor,
será inserido um cartão SIM.

!
Controle LG e cartão SIM (esq.); Controle modificado com cartão SIM inserido (dir.)
Figura 8 – Controle remoto com cartão SIM – protótipo Fonte: Crédito dos autores (2016)

3.2.

Estabelecendo uma comunicação

A comunicação iniciará assim que a televisão for ligada e sintonizar um canal de
televisão aberta com sinal digital. O cartão SIM inserido no controle remoto da
televisão fará a leitura do canal selecionado através de um software pré-instalado
pelo fabricante na televisão e enviará a confirmação do sinal para a emissora
(Figura 9), que o receberá através da sua ERB.

!
Figura 9 – Início da comunicação Fonte: Crédito dos autores (2016)
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Esta tecnologia permitirá que as emissoras saibam quanto tempo uma
televisão fica conectada em um determinado canal, sendo que o sinal enviado pelo
controle pode ser gerado uma vez a cada minuto (Figura 10).

!
Figura 10 – Início da medição da audiência Fonte: Crédito dos autores (2016)

A medição da audiência no canal será contínua no tempo até que o
telespectador mude para outro canal, outro dispositivo, desligue a televisão, etc.
A Figura 11 apresenta a situação onde ocorre a troca de canal de televisão
aberta com sinal digital, parando de contar o tempo da audiência na emissora
anteriormente selecionada e iniciando a contagem em uma nova emissora
sintonizada.

!
Figura 11 – Troca de canal Fonte: Créditos dos autores (2016)

A Figura 12 mostra a continuidade da medição da audiência na nova
emissora selecionada.

!
Figura 12 – Início da nova medição de audiência Fonte: Crédito dos autores (2016)

3.3.

Identificação do telespectador
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O telespectador será identificado pelo número de série do televisor, que é o
mesmo que consta fisicamente em uma etiqueta na parte traseira. O número pode
ser encontrado também no software do produto (Figura 13).

!
Figura 13 – Número de série da televisão Fonte: http://www.lg.com/br/suporte/ajuda-produto/
CT20096005-1434560282225-others

4. Considerações finais
Com o fim da transmissão do sinal analógico no Brasil, previsto para novembro de
2018, e a constante falta de credibilidade do método da medição de audiência, a
tecnologia do cartão SIM acoplada ao controle remoto da televisão torna-se
aplicável.
Esta tecnologia não trabalha com fatores estatísticos de amostragem
baseados em dados do IBGE e sim com o universo completo de telespectadores
no Brasil, podendo computar todas as televisões em um domicílio, bem como em
todos os domicílios do país.
No método de medição de audiência empregado atualmente, alguns
telespectadores escolhidos aleatoriamente representam muitos. Os 6.000
aparelhos instalados pelo Kantar Ibope Media correspondem a 0,003% aparelhos
por pessoa, considerando uma população de aproximadamente 200 milhões. Com
o novo dispositivo todos serão representados, pois todos serão contabilizados.
O custo de implantação para o telespectador é ínfimo, pois o software e o
cartão SIM serão adquiridos junto com o aparelho de televisão, nos novos
modelos de televisores fabricados pelo país e pelo mundo.
Tendo em vista que a infraestrutura do sinal GSM já está presente em 100%
do país, os custos da implantação são apenas dos equipamentos de recepção do
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sinal 2G, de responsabilidade das emissoras, que dispõem de recursos do
faturamento com publicidade para isso.
Em um futuro próximo, poderemos ter no controle remoto uma identificação
biométrica para personalização de usuários (idade, sexo, gênero, etc.) e a
organização de seus canais favoritos, bem como a integração de uma câmera de
vídeo e um cartão de memória para a maior interação em enquetes.
Existem outas utilidades para esta tecnologia, como é o caso do EAD
(ensino à distância), pois hoje este tipo de aprendizado tornou-se praticamente um
EOL (ensino on-line), devido à sua total dependência da internet, que por sua vez
abrange apenas 49,3% do país.
Esta tecnologia poderá ser utilizada também para a coleta dos dados
censitários, sendo as informações respondidas via uma enquete na televisão,
evitando o envio de pessoas a cada residência no país, economizando assim
cerca de R$ 2,6 bilhões, conforme valores apresentados pelo governo.
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Resumo
O tema do presente estudo é o uso da tecnologia virtual na Educação Básica,
enfatizando os objetos virtuais na aprendizagem. Seu objetivo é analisar as
possibilidades de uso da tecnologia virtual na Educação Básica e sua efetividade
e, para cumprir com esse objetivo, contextualiza o processo ensino-aprendizagem
e o conhecimento na era digital, enfatiza a importância da mediação tecnológica
para o ensino e a formação dos alunos e apresenta alguns exemplos de utilização
de objetos virtuais na aprendizagem. Através da realização de pesquisa
bibliográfica qualitativa, o estudo conclui que o aluno, num ambiente educacional
que envolve o uso da tecnologia virtual, tem um perfil diferente do aluno do ensino
tradicional, adquire maior compromisso para com a construção de sua
aprendizagem, experiências, conhecimentos, capacidades, interesse e
compreensão dos conhecimentos. Essas características favorecem o processo,
vinculam as experiências à base teórica, enriquecem a aprendizagem e qualificam
sua formação.
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1 Introdução
Na atualidade, a configuração da sociedade e de todos os seus entornos é
profundamente permeada pela tecnologia virtual, a tal ponto que a tecnologia se
torna irreversivelmente indispensável à vida. Os significados do conhecimento, da
educação, do tempo e do espaço, nesse contexto, são redimensionados a partir
dessa realidade, trazendo um desafio ao processo ensino-aprendizagem.
No mesmo sentido, o conhecimento, nas últimas décadas, tem se
convertido em objeto de desafios a todos os âmbitos da vida humana, desde a
economia até a cultura e a educação. As sociedades contemporâneas, cada vez
mais, veem seus entornos se transformarem e adquirirem novos significados, nos
quais a noção de tempo, de espaço, de presença física e de conhecimento e
formação se redimensionam.
A sociedade do conhecimento é, também, a sociedade em que tudo é
globalizado, sem fronteiras e sem limites, transformando-se constantemente em
relação ao conhecimento que é compartilhado e que impacta decisivamente o
desenvolvimento, a educação e a formação dos indivíduos que a compõem.
No âmbito escolar, os alunos são indivíduos que convivem naturalmente
com a tecnologia desde o nascimento e, nesse sentido, sua formação passa a ser
pensada também no sentido de contemplar essa convivência, de tal forma que o
processo ensino-aprendizagem somente é capaz de formar integralmente quando
considera a necessidade de utilizar-se da tecnologia virtual como ferramenta de
ensino e aprendizagem.
Com base nessas considerações, o presente estudo trata do tema do uso
da tecnologia virtual na Educação Básica, enfatizando os objetos virtuais na
aprendizagem e tem como problema o questionamento: “Qual o significado dos
objetos virtuais na aprendizagem, no âmbito da Educação Básica?”
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O objetivo principal do estudo é analisar as possibilidades de uso da
tecnologia virtual na Educação Básica e sua efetividade. Especificamente, objetiva
contextualizar o processo ensino-aprendizagem e o conhecimento na era digital,
enfatizar a importância da mediação tecnológica para o ensino e a formação dos
alunos e apresentar exemplos de utilização de objetos virtuais na aprendizagem.
Em relação à metodologia de pesquisa, realiza-se pesquisa bibliográfica,
qualitativa, possibilitando a maior abrangência possível das diversas dimensões
das questões investigadas através das informações obtidas, catalogadas e
comentadas durante a realização do trabalho, para orientar considerações gerais
sobre o tema.

2 As possibilidades do processo ensino-aprendizagem mediado pela
tecnologia
2.1 O conhecimento na era digital
A crescente utilização da tecnologia virtual no ensino sinaliza a
necessidade de uma formação que capacite para desempenhar atividades
utilizando essas ferramentas, ou seja, que capacite para utilizar o conhecimento
disseminado em rede de forma produtiva, qualitativa e cidadã.
De acordo com Lèvy (2015), no ciberespaço, o conhecimento se
desenvolve, evolui e se dissemina com intensa rapidez, transformando-se no
principal equipamento coletivo internacional da memória, do pensamento e da
comunicação. Esse novo espaço é um espaço invisível de conhecimento, de
saberes potenciais de pensamento que se transformam em qualidades do ser,
novas maneiras de construir a sociedade.
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Graças às redes digitais, as pessoas trocam entre si todo tipo de
mensagens, participam de conferências eletrônicas, têm acesso às informações
públicas em rede, dispõem da força de cálculos de máquinas situadas a milhares
de quilômetros, constroem mundos virtuais lúdicos, passando a constituir, uns para
os outros, uma imensa enciclopédia viva. Em sua evolução, a linguagem digital
criou novas formas de comunicação e de conexão mundial, revolucionando a
tecnologia da escrita e da imprensa, da palavra, do som e da linguagem. Com
essa nova linguagem, para Mattelart (2012), é possível transformar em números
(dígitos), a palavra escrita e impressa, a palavra falada, os sons, os gráficos, os
desenhos, as imagens estáticas e as que se encontram em movimento. A partir
disso, todo conhecimento se torna número, submetido a cálculos manipulados por
computadores, podendo ser transmitido para todo mundo.
Comenta Mattelart (2012) que uma vez que a relação entre tecnologias de
comunicação e processos de conhecimento se configura como uma questão muito
importante para a educação. Nesse sentido, o conhecimento deve ser visto como
uma ação cooperativa, uma interação que leva a construir aprendizagens
significativas. A inteligência chega a ser realmente coletiva quando se fala na
coletivização do pensamento, através de novos ambientes de aprendizagem, onde
a aquisição e a consolidação do conhecimento passa a dar-se através da
negociação e da construção colaborativa ou cooperativa. Nesse sentido, nasce um
novo paradigma educativo: os meios tecnológicos como “escola paralela” e uma
nova ideia de aprendizagem, da aprendizagem multimodal, personalizada e
cooperativa.
Os desafios colocados pelo mundo digital e pelas redes de comunicação
planetária ao conhecimento oferecem, portanto, elementos para um novo
paradigma também ao ensino, que dá novo sentido à educação e gera novos
modos de pensar e conhecer, transformando o ritmo e a modalidade das relações
pessoais, redefinindo as relações institucionais e a própria construção do
conhecimento.
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Para Lèvy (2010), a sociedade contemporânea vivenciou três grandes
revoluções da informação: a oralidade, a escrita e/ou a impressão e as redes
digitais. O aparecimento de novas mídias modifica a estrutura relacional das
sociedades, promovendo profundas mudanças na forma de ver e pensar o mundo.
Estando presentes em toda a esfera cultural, os efeitos dessas mudanças se
fazem sentir como desafios ao ensino e, mais do que nunca, representam um forte
apelo à educação para a interatividade, para a construção de uma sociedade em
que todos sejam incluídos.
Conforme afirma Lèvy:
Novas maneiras de pensar e de conviver estão sendo elaboradas no
mundo das telecomunicações e da informática. As relações entre os
homens, o trabalho, o conhecimento, a própria inteligência, dependem, na
verdade, da metamorfose constante dos dispositivos informacionais de
todos os tipos. Escrita, leitura, visão, audição, são capturados por uma
informática cada vez mais avançada. (LÈVY, 2010, p. 48)

Silva (2010, p. 23) também considera que as mudanças que vêm
ocorrendo no cenário da educação representam uma transição de uma educação
e de uma formação estritamente institucionalizante para uma situação de mudança
em que o conhecimento é proposto de novas formas e o acesso a ele é realizado
de forma autônoma e contextualizada, cooperativa e independente, com
protagonismo do ser humano na sua própria educação.
2.2 A mediação tecnológica no ensino e na formação do aluno
O uso da tecnologia virtual na Educação Básica adquire sentido quando se
adiciona ao conceito de tecnologia o diferencial de “qualidade”, visto que esse uso
não tem sentido por si mesmo, mas apenas quando vislumbrado em relação ao
objetivo de qualidade de ensino.
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Assim, conforme Valentini, in Valentini e Soares (2010), uma boa prática
nesse sentido é definida em relação ao alcance de objetivos educacionais que
qualifiquem o resultado final do processo ensino-aprendizagem, ou seja: alcance
de melhores e/ou novas aprendizagens, geração de mudanças ou inovações
pedagógicas e produção de mudanças organizacionais. O primeiro objetivo alude
a práticas que demonstrem sua efetividade no ensino tradicional ou no
desenvolvimento de novas aprendizagens. A expectativa central de políticas
educacionais que envolvam o suporte tecnológico é que este recurso melhore o
processo de ensino de disciplinas tradicionais, contribuindo ao desenvolvimento de
métodos mais qualificados.
Embora a relação entre o uso da tecnologia virtual e a aprendizagem não
seja linear, a utilização de meios tecnológicos para melhorar o ensino e a
aprendizagem significa aproveitar o potencial educativo dos recursos digitais para
apoiar as necessidades do ensino de cada disciplina, visto que cada uma tem
requerimentos pedagógicos específicos para alcançar efetividade. (VALENTINI, in
VALENTINI e SOARES, 2010)
Acrescenta Freitas (2013) que uma pedagogia efetiva é sempre uma
combinação de estratégias didáticas: instrução, prática guiada, trabalho grupal e
reflexão individual, dentre outras e os diferentes tipos de recursos tecnológicos
oferecem potencialidades educativas para melhorar estes diferentes momentos
em sala de aula. Dessa forma, a tecnologia virtual proporciona o desenvolvimento
de métodos e técnicas de ação docente e reconfigura as práticas diárias em sala
de aula, modificando também a visão que a escola e o professor têm do processo
ensino-aprendizagem e inauguram uma nova forma de abordá-lo, adaptando-se às
necessidades dos professores e dos alunos e articulando-se como recursos
poderosos para a educação.
Contudo, o uso da tecnologia virtual como recurso pedagógico deve ser
acompanhado da facilitação aos alunos tanto do acesso a esses meios como da
interação com a informação e o conhecimento, pois a interação só é
transformadora do processo ensino-aprendizagem quando cede o papel de
protagonista ao aluno. (FREITAS, 2013)
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A essa reflexão pode-se acrescentar a afirmativa de Silva (2010) de que a
tecnologia, na educação, somente tem sentido como recurso quando voltada para
a formação, já que a tecnologia deve servir de suporte aos conteúdos, representa
um meio para que se alcance um fim (objetivo), mas somente tem sentido quando
se destina a favorecer a autoaprendizagem e a autonomia do aluno em relação ao
autoconhecimento. A tecnologia virtual, portanto, somente pode ser considerada
como um paradigma produtivo e eficiente na educação quando a comunicação
unidirecional, a qual é centrada no professor, é substituída por um paradigma
aberto, interativo, diversificado quanto ao acesso, livre, orientado para a
autoformação e para a autonomia do aluno.
Afirma também Silva que a inclusão das tecnologias virtuais no ensino
revoluciona os paradigmas educacionais, substitui os modelos tradicionais em
diversos níveis, tais como:
a) concepções, pois não mais se admite a monopolização dos materiais
impressos e da voz do professor como os únicos mananciais da
informação correta;
b) reencontro com os conteúdos procedimentais, porque potencializa a
realização de inúmeras atividades, marcadas pela diversidade e pela
autonomia;
c) mudança do panorama de todo o processo ensino-aprendizagem, pois
ocorre uma redefinição da identidade e do papel do professor, que passa
a ser tutor. (SILVA, 2010, p. 96)

Observa Silva (2010) que a tecnologia representa um recurso importante e
que os objetos virtuais de aprendizagem são recursos pedagógicos essenciais à
realidade educacional e social da atualidade. Ao mesmo tempo em que trazem
possibilidades praticamente infinitas para que os processos de ensino se
desenvolvam de forma diversa do tradicional, trazem também o pressuposto de
que a informação, o conhecimento e a interatividade são essenciais para uma
formação integral que é, em última análise, a finalidade da educação.
2.3 Os objetos virtuais na aprendizagem
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Carvalho (2012) comenta que os objetos virtuais de aprendizagem
acrescentam um diferencial facilitador da aprendizagem cooperativa, além da
autoformação, facilitando que os alunos, dentro de seus ritmos e de suas
possibilidades e capacidades de processamento das informações, construam
oportunidades diferenciadas para aprender.
As formas flexíveis de abordagem do conhecimento também motivam e
estimulam o desejo de aprender, apresentando caminhos diferentes e opções de
acesso ao conhecimento que aproximam os alunos dos conteúdos. Estas formas
são importantes também porque atribuem maior segurança aos alunos na
realização de tarefas, maior compreensão na obtenção de feedbacks e um nível
de reflexão mais profundo na autoavaliação das atividades desenvolvidas.
(CARVALHO, 2012)
Observa também Carvalho (2012) que desde a popularização dos CDsROM, o mundo da educação passou a contar com poderosas ferramentas de
auxílio aos professores, para tornar aula prazerosa e o máximo possível idêntica à
realidade do aluno que convive cotidiana e naturalmente com essa realidade. Mais
do que mera transcrição dos materiais disponíveis em papel, os CDs criaram uma
nova linguagem que estimulam o raciocínio, a imaginação e a criatividade.
A partir de então, inúmeras foram as transformações e as evoluções dos
objetos virtuais de aprendizagem, compreendidos como meios tecnológicos que,
utilizando a tecnologia virtual e o computador como instrumento de suporte,
facilitam a realização de atividades de pesquisa, jogo, interatividade, acesso à
informação e elaboração de conhecimentos, etc. Nesse sentido, cabe a cada
professor planejar a forma mais adequada de utilizar esses objetos em sala de
aula para que tirem o máximo proveito dessas ferramentas. (CARVALHO, 2012)
Atualmente diversos teóricos, como Seymour Papert, Edgard Morin, José
Moran e Herbert Simon trazem muitas contribuições em estudos que refletem
sobre a tendência da educação e os recursos dos objetos virtuais no contexto da
mediação pedagógica. As contribuições permitem uma análise sobre a importância
da tecnologia virtual na escola e de uma Pedagogia Construtivista, que imprimem
no educador a necessidade de refletir sobre os novos caminhos da escola pública
diante dos desafios que a tecnologia e a produção do conhecimento. (NÓVOA, in
NÓVIA, 2010)
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Nóvoa (2010) avalia que o docente tem um grande leque de opções
metodológicas, de possibilidades de organizar sua comunicação com os alunos,
de introduzir um tema político, de cunho social e cultural. Cada docente pode
encontrar sua forma mais adequada de integrar a tecnologia e os muitos objetos e
procedimentos metodológicos possíveis a partir da própria criatividade. Mas
também é importante que amplie, que aprenda a dominar as formas de
comunicação interpessoal e grupal e as de comunicação audiovisual. Sob essa
perspectiva, os objetos virtuais poderão promover novas maneiras de pensar, ser
e agir no processo educativo, desestimulando e superando o estilo de mera
reprodução de conhecimentos e estimulando a busca de diferentes habilidades e
conhecimentos em geral.
Referindo-se aos softwares utilizados como suporte da aprendizagem,
Nóvoa (2010) afirma que devem ser analisados a partir de suas condições
concretas de função e, principalmente, por suas funções pedagógicas, as quais
possam ser cumpridas em relação às necessidades educativas de determinada
população. Sua aplicação e, logicamente, a incorporação das tecnologias virtuais,
permitem passar de aulas e aprendizagens tradicionais ao estabelecimento de
novas fórmulas instrumentais para o atendimento das necessidades e demandas
educacionais dos alunos.
Além disso, é imprescindível, conforme anota Silva (2010, p. 67), situar o
aluno no centro de todo o processo, “como eixo dos objetivos da aprendizagem,
de maneira que os softwares utilizados tenham seu total sentido e coerência
dentro da mesma”.
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Da mesma forma, Silva (2010) cita a utilização de aplicativos para
celulares, blogs e ambientes virtuais de aprendizagem como imensas
potencialidades de promover o uso educativo da tecnologia virtual no âmbito da
Educação Básica.

Com efeito, se essas potencialidades se produzem, os

benefícios dos objetos virtuais para a aprendizagem podem enquadrar-se de
maneira decisiva no processo de ensino-aprendizagem. Assim, uma boa gestão
dos recursos tecnológicos, tanto didáticos como de apoio, podem promover maior
interação e melhor comunicação, assim como melhor atendimento e
relacionamento entre professores e alunos. A responsabilidade compartilhada é
um elemento chave, uma vez que todos os membros da comunidade educativa se
encontram na posição de partícipes no processo de aprendizagem como um ato
comunicativo e de interação.
Observa-se também que a aprendizagem mediada por objetos virtuais
emerge de um processo ativo e colaborativo, o que ajuda a evitar a passividade
que, frequentemente, mostra um alunado com acesso às vantagens de
ferramentas tecnológicas, porém decepcionado com enfoques que negam seu
dinamismo e flexibilidade.
3 Considerações finais
O presente estudo tratou do tema do uso da tecnologia virtual na
Educação Básica e seu objetivo principal foi analisar as possibilidades de uso da
tecnologia virtual na Educação Básica e sua efetividade.
Discorreu sobre as possibilidades do processo ensino-aprendizagem
mediado pela tecnologia considerando inicialmente o conhecimento e suas
dimensões na atualidade, no contexto da era digital, passando a tratar da
mediação tecnológica no ensino e na formação do aluno e dos objetos virtuais na
aprendizagem como recursos e métodos facilitadores da interação, da
interatividade, do acesso ao conhecimento e da aprendizagem.
O estudo conclui, inicialmente, que a importância do uso da tecnologia na
Educação Básica, considerando tanto a realidade dos alunos como os desafios
postos à educação por esse cenário de evolução tecnológica irreversível é
inegável e dele os processos de ensino não podem permanecer alheios.

!
75

•

Políticas Públicas e Tecnologia

I Congresso Internacional de Mídia e Tecnologia - “Neil Postman“ e a Nova Ecologia dos Meios
Universidade Estadual Paulista – Unesp, Bauru, Brasil, 04 a 06 de outubro de 2017

Assim, demonstrou-se a importância dos objetos virtuais na
aprendizagem, não somente pela transformação da aula em ambiente multimídia,
tornando mais atrativo o objeto de conhecimento, mas, sobretudo, pela melhoria
da qualidade e da compreensão das finalidades da educação e de seus novos
contornos, na perene e constante necessidade de contribuir efetivamente para
uma formação plena dos alunos.
Da mesma forma, afirma-se que os objetos virtuais alcançam maior
potencialidade como meios de apoio para realizar, viabilizar e facilitar a
aprendizagem, proporcionando maior significado para a educação. Dentre suas
características principais, pode-se mencionar a interatividade, o diálogo e a troca
de experiências como principal meio de aprendizagem e de formação.
Desse modo, o aluno, num ambiente educacional que envolve o uso da
tecnologia virtual, tem um perfil diferente do aluno do ensino tradicional, adquire
maior compromisso para com a construção de sua aprendizagem, experiências,
conhecimentos, capacidades, interesse e compreensão dos conhecimentos. Essas
características favorecem o processo, vinculam as experiências à base teórica,
enriquecem a aprendizagem e qualificam sua formação.
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O papel do Estado e das políticas de ciência e tecnologia
para o desenvolvimento no contexto do estruturalismo
latino-americano 34
André Luís LOURENÇO 35
Universidade Estadual Paulista – Unesp, Bauru, SP
Resumo

O estruturalismo latino-americano é baseado na idéia de que o desenvolvimento do sistema
capitalista e a conformação da divisão internacional do trabalho produziram espaços (regiões e/ou
países) mais ou menos dinâmicos no sistema econômico mundial – que teria ocasionado relações
de dominação e dependência entre países ou regiões conforme a função exercida no plano
internacional. Essa posição estaria diretamente ligada ao debate acerca da questão do
desenvolvimento e do subdesenvolvimento, compreendendo que o desenvolvimento econômico é
dependente de condições de avanço tecnológico que permitiriam o aprimoramento dos processos
de produção, a redução de custos e a distribuição de condições de elevação do poder aquisitivo
das massas trabalhadoras – que se tornariam, paulatinamente, massas consumidoras. Diante
desse contexto, este ensaio debate o papel do Estado e das políticas públicas de ciência e
tecnologia para o desenvolvimento de países e/ou regiões considerados periféricos no contexto da
divisão internacional do trabalho em tempos de globalização, à luz do estruturalismo latinoamericano.
Palavras-chave: Ciência e Tecnologia; Estruturalismo Latino-americano; Desenvolvimento
econômico; Políticas Públicas; Subdesenvolvimento econômico..

Introdução
De acordo com Furtado (2000), o conceito de desenvolvimento econômico
está diretamente ligado às condições de avanço tecnológico que permitiram o
aprimoramento dos processos de produção, a redução de custos e a distribuição
de condições de elevação do poder aquisitivo das massas trabalhadoras – que se
tornariam, paulatinamente, massas consumidoras. Nesse sentido, o progresso da
ciência e da tecnologia atuaria como agente catalisador de melhorias nos
processos de produção, avançando naquilo que denominou-se de industrialização.
Isso, teoricamente, criaria condições para melhoria na qualidade de vida do
conjunto da sociedade, num processo de distribuição do poder de compra
concomitantemente, ou ainda posteriormente, ao processo de industrialização.

34 Trabalho apresentado na mesa 04, “Políticas públicas e tecnologia”, no Primeiro Congresso Internacional
de Mídia e Tecnologia, Universidade Estadual Paulista – Unesp, Bauru, Brasil, 04 a 06 de outubro de 2017.
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A constituição de um núcleo industrial, ainda na Europa do século XVIII, deu
início à transformação da estrutura do próprio sistema capitalista36, que deixava de
ter suas características essencialmente comerciais para avançar à perspectiva
industrial, e que, posteriormente, se caracterizaria por uma fase financeira no qual
teria sua estrutura baseada na existência dos conglomerados transnacionais37 .
Essas transformações, segundo Furtado (2000), passaram a condicionar o
desempenho de quase todas as regiões do mundo em função da ampliação da
capilaridade dos processos de comercialização de produtos industrializados e da
nova Divisão Internacional do Trabalho.
Progressivamente, muito em função da redução das distâncias geográficas
decorrente do avanço tecnológico em transportes e comunicação, que
possibilitaram a maximização do comércio de produtos industrializados,
Echavarría (2000) aponta terem surgido configurações políticas de dimensões
mundiais. Neste contexto, de acordo com Furtado (2000), a influência desse
núcleo industrial e das novas configurações políticas mundiais se deu em três
direções.
A primeira refere-se ao processo de reorganização da relação de produção
artesanal. Isso teria se devido à dinamização dos processos produtivos
decorrentes do avanço tecnológico e científico, que culminou na alteração da
estrutura tradicional de produção mercantil. Como o avanço tecnológico tendeu à
concentração, os países que pretendiam acompanhar o progresso técnico e
produtivo paulatinamente passavam a depender das relações estabelecidas com

36 Numa definição generalista de Capitalismo, Rusconi (1998, p. 141) aponta se tratar de conjunto de

comportamentos individuais e coletivos relativos à produção, distribuição e consumo de bens e serviços, que
variaram ao longo da histórica, principalmente, em função dos avanços tecnológicos e do consequente
aumento da produtividade, assim como da expansão territorial decorrente da evolução dos transportes e da
comunicação. Sinteticamente, o capitalismo se caracterizaria por três elementos essenciais, passíveis de
interpretação e crítica, a saber: “a) propriedade privada dos meios de produção, para cuja ativação é
necessária a presença do trabalho assalariado formalmente livre; b) sistema de mercado, baseado na
iniciativa e na empresa privada, não necessariamente pessoal; c) processos de racionalização dos meios e
métodos diretos e indiretos para a valorização do capital e a exploração das oportunidades de mercado para
efeito de lucro”.
37 Segundo Bresser-Pereira (2011), o capitalismo apresentou-se, ao longo da história, em quatro diferentes

fases. A primeira se refere ao capitalismo comercial, baseado essencialmente no estabelecimento de trocas
de mercadorias majoritariamente primárias e organização do trabalho artesanal; a segunda, capitalismo
industrial, também denominada de Revolução Industrial, foi marcada pela evolução técnica e da produtividade,
bem como pela Divisão Internacional do Trabalho; a terceira, o capitalismo financeiro, caracterizado pela
conformação de conglomerados transnacionais e pela oligopolização econômica; e, por fim, o capitalismo
informacional, do conhecimento ou pós-industrial, fruto das evoluções das Tecnologias da Informação e da
Comunicação, com emergência do comércio internacional de serviços e de bens imateriais.
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países que já haviam conquistado certos graus de industrialização e produtividade.
Evidentemente, o modelo dessas relações é o ponto mais emergente na análise
desse processo, nos mais diferentes setores.
A segunda direção de influência, conforme Furtado (2000), teria se dado na
expansão da economia industrial europeia para além de suas fronteiras – seja na
exportação ou importação. Nesse caso, a expansão teria ocorrido, em espaços
coloniais que ainda não haviam estabelecidos níveis organizacionais, mas que
continham condições econômicas favoráveis para a produção primária. Isso teria
feito com que esses espaços se desenvolvessem como extensões da própria
Europa – a partir do estabelecimento de vínculos bastante definidos e desiguais.
A terceira direção de influência refere-se à expansão da interação para além
das fronteiras para diferentes regiões já ocupadas, algumas densamente
povoadas, com sistemas econômicos amplamente estruturados de natureza précapitalista – e que não eram colônias efetivamente estabelecidas. Furtado (2000)
aponta que esse contato teria ocorrido de formas distintas, ora limitada à abertura
de linhas de comércio, ora com o fomento à produção de matérias primas que
abastecessem os parques produtivos dos países já industrializados, ou em
processo avançado de industrialização. Nessas localidades, guardadas suas
especificidades, teria ocorrido um fenômeno semelhante, qual seja, a consolidação
de estruturas hibridas entre sistema capitalista e a estrutura pré-existente (de
caráter pré-capitalista). “Esse tipo de economia dualista constitui, especificamente,
o fenômeno do subdesenvolvimento” (Furtado, 2000, p. 253). Em outras palavras,
segundo Cardoso e Faletto (2000), o subdesenvolvimento seria decorrente do
processo de expansão do capitalismo comercial e que, posteriormente, o
capitalismo industrial vinculou a um mesmo mercado economias que se
apresentavam em graus distintos no que tange seus sistemas produtivos. Isso
culminou na ocupação de posições distintas na estrutura global capitalista pelos
diferentes países, reforçada quando da consolidação do capitalismo financeiro.
Ao longo das décadas de 1950, 1960 e 1970, o debate acerca da questão
do subdesenvolvimento da América Latina no contexto de um capitalismo industrial
e financeiro apresentou, em especial, o embate entre duas perspectivas teóricas
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distintas de análise – uma de enfoque quantitativa e mecanicista38, e outra de
caráter histórico-estrutural e qualitativa39. Essas perspectivas se apresentaram
tanto como referenciais analíticos quanto diretrizes estratégicas e diferiam,
sobretudo, em relação à concepção do subdesenvolvimento e pelo conjunto de
ações para alcance da condição de desenvolvimento40.
Apesar de mais intenso em meados do século passado, o debate acerca do
desenvolvimento latinoamericano não está superado, como não estão superadas
as contradições decorrentes do capitalismo e da Divisão Internacional do Trabalho
no campo social, econômico e político. Isso justifica a necessidade de debate
acerca dos processos e modelos de desenvolvimento, bem como acerca de suas
estruturas e condicionantes.
Neste contexto, e resgatando a tradição latino-americana de análise do
capitalismo, o presente ensaio debate o papel do Estado e das políticas públicas
de ciência e tecnologia para o desenvolvimento de países e/ou regiões
considerados periféricos ou subdesenvolvidos no contexto da divisão internacional
do trabalho em tempos de globalização, à luz do estruturalismo latino-americano.
Fundamentos do Estruturalismo Latino-americano
O Estruturalismo Latino-americano, assim como as teorias neoclássicas,
define desenvolvimento econômico a partir da variação positiva de variáveis
quantitativas (Produto Interno Bruto, por exemplo) e variáveis qualitativas (como
aumento do poder de compra, condições favoráveis em saúde e educação).
Porém, essa corrente teórica é baseada na idéia de que o desenvolvimento do
sistema capitalista e a conformação da divisão internacional do trabalho
produziram espaços (regiões e/ou países) mais ou menos dinâmicos no sistema
econômico mundial. Trabalha com a premissa de que esse contexto teria
38 Por influências das afirmações de Raúl Prebish (1981; 1987; 2000) –, a corrente teórica de caráter

mecanicista e quantitativa acerca do desenvolvimento será denominada genericamente de “Teorias
Neoclássicas”.
39 Esta corrente teórica refere-se ao Estruturalismo Latino-americano.
40 Importante mencionar que esse debate ocorreu substancialmente em razão da atuação e promoção da

Comissão Econômica para América Latina e Caribe (CEPAL), criada em 1948 pela Organização das Nações
Unidas (ONU). No campo das ações necessárias para superação do subdesenvolvimento latino-americano
também se destacou o Centro Internacional de Estudos Superiores de Comunicação para América Latina
(Ciespal), criado em 1960, que estabeleceu seu foco de atenção às potencialidades da Comunicação para o
Desenvolvimento.
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acarretado o estabelecimento de relações de dominação e dependência entre
países ou regiões considerados de centro (mais dinâmicos) e de periferia (menos
dinâmicos). Essa divisão de posições se daria conforme o grau de industrialização
de países e regiões, bem como a função exercida por cada um na divisão
internacional do trabalho (Furtado, 2000; Prebish, 1981,1987; Rodrigues, 2009).
Partindo do princípio de que a própria estrutura do sistema econômico
capitalista determina uma divisão de atribuições e posições de decisão e de
produção, o desenvolvimento e o subdesenvolvimento poderiam ser considerados
como “estruturas parciais” que configurariam um mesmo sistema. Assim, aponta
Prebish (2000), o subdesenvolvimento não seria apenas uma anomalia do
contexto capitalista; as economias subdesenvolvidas não seriam simplesmente
atrasadas. O subdesenvolvimento seria um modo de ser relativo a algumas
economias. Por essa ótica, segundo Furtado (2000), o subdesenvolvimento seria
um fenômeno histórico autônomo e não uma etapa do processo de
desenvolvimento, gerado pelo conjunto de circunstâncias ocasionadas a partir da
conformação de núcleos industriais.
A diferenciação principal entre essas duas estruturas residiria no fato de que
a “desenvolvida”, caracterizada pela existência de núcleos industriais, seria
dominante em função de possuir capacidade endógena de crescimento, a partir da
produção própria de incrementos técnicos que ampliaria a capacidade produtiva,
gerando excedentes econômicos. De outro lado, a “subdesenvolvida” seria
diretamente dependente em razão de ocupar uma função específica dentro do
sistema global, a produção de produtos e insumos primários, a partir de atividades
de baixa produtividade e decorrentes de processos incipientes de progresso
técnico – portanto com capacidade reduzida de geração endógena de crescimento
e de capital. Isso indica que a compreensão do subdesenvolvimento da América
Latina passaria pelo entendimento acerca das “funções” exercidas por grupos e
países/economias no esquema das estruturas parciais que comporiam o sistema
capitalista mundial.
É da busca pela identificação e compreensão dessas “funções” exercidas
pelos países/economias que surge a perspectiva “centro-periferia”, como sistema
de relações econômicas e de poder no plano internacional. Conforme Prebish
(1987, p. 14), os países denominados de “centro” representam aqueles
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industrializados, produtores e exportadores de bens de consumo/manufaturas;
esses seriam os países que teriam gozado mais rapidamente do progresso técnico
e tecnológico (se tornando, ao mesmo tempo, exportador de manufaturas e das
próprias tecnologias). Já os países de periferia representam aqueles “produtores e
exportadores de bens primários”. Percebe-se, por esse viés, que aqueles países
que produzem as manufaturas detêm, inclusive, o poder sobre a demanda de
aquisição de produtos primários. Ou seja, a exportação de produtores primários,
por parte dos países periféricos, apenas ocorre na necessidade dos países de
centro, agudizando a dependência.
Ainda quando há um processo de industrialização periférica, no
entendimento do estruturalismo latino-americano, este teria se caracterizado pelo
recebimento massivo de insumos e aportes financeiros de procedência
estrangeira, que incluíram desde a incorporação de conhecimentos tecnológicos,
expertise administrativa e de recursos humanos, até maquinários e equipamentos.
Em grande medida, esse quadro foi percebido a partir da década de 1960, com o
movimento de crescimento de conglomerados transnacionais, com um novo
modelo de substituição de importações. Trata-se, segundo Sunkel (2000, p. 534),
de um período de desnacionalização e sucursalização da indústria na América
Latina, que estabeleceu “vínculos novos, poderosos e crescentes com as
economias estrangeiras, particularmente com os Estados Unidos”.
Nas fábricas, laboratórios, departamentos de projeto e propaganda, e nos
núcleos de planejamento, decisão e financiamento que constituem seu
quartel- general, e que se localizam nos países industrializados, a grande
empresa multinacional desenvolve: (a) novos produtos; (b) novas maneiras
de produzir esses produtos; (c) as máquinas e equipamentos necessários
para produzi-los; (d) as matérias-primas sintéticas e produtos intermediários
que entram em sua elaboração; e (e) a publicidade necessária para criar e
dinamizar seus mercados. (Sunkel, 2000, p. 535)

Nesse modelo, às economias subdesenvolvidas caberia quase
exclusivamente a fase de produção final das manufaturas. Essa nova divisão
internacional do trabalho, a partir de oligopólios manufatureiro transnacionais, teria
gerado um mundo de mercados protegidos, de consumidores praticamente
indefesos ante a manipulação da publicidade e sob a influência do “efeito
demonstração” – que se caracterizaria pela vontade de países subdesenvolvidos
em utilizar produtos de países desenvolvidos, uma vez que teriam iniciado um
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processo de experimentação desses produtos, sem que outros setores relativos à
consolidação da qualidade de vida fossem satisfeitos. Conforme Cardoso e Falleto
(2000, p. 501), em grande medida, esse fenômeno é decorrente do fato de a
urbanização da América Latina ter precedido cronologicamente à industrialização,
favorecendo “a difusão de aspirações e de formas de comportamento político que
favorecem a participação crescente das massas no jogo do poder, antes que
exista um crescimento econômico autônomo e baseado no mercado interno”.
Porém, essa participação, sobretudo em aspectos sociais, aparentemente similar
aos países centrais, teria gerado uma falsa compreensão de que seria possível a
criação de uma ponte entre as diferentes pautas sociais e orientações valorativas
entre as sociedades desenvolvidas e subdesenvolvidas. (Prebish, 1981)
Embora reconheça que o desenvolvimento de empresas multinacionais,
ligadas aos conglomerados internacionais, terem a possibilidade de gerar alguns
empregos, Garcia (1974) pondera que a relação de domínio que estabelecem
acarretaria uma série de consequências à organização econômicas, política, social
e cultural nos países subdesenvolvidos em que se instalarem em função de
sequer as próprias tecnologias serem incorporadas. Isso ocorreria na medida em
que a interação científica e tecnológica apenas aconteceria em um aspecto
determinado de um setor específico, justamente aquele que o conglomerado
transacional possui interesse. Para Sunkel (2000), isso geraria, pelo menos, seis
consequências notadamente críticas na questão da superação da condição de
subdesenvolvimento, por polarizarem as funções ocupadas pelos diferentes
países no plano internacional.
(a) persistência e até acentuação de nosso caráter monoexportador (como
não podemos exportar produtos manufaturados no esquema descrito,
tendemos a expandir, preferencialmente, o setor exportador tradicional); (b)
impulsão dinâmica da economia proveniente do exterior; (c) centros
decisórios fundamentais externos, no que concerne ao financiamento, às
políticas econômicas, aos conhecimentos científicos e tecnológicos, ao
acesso aos mercados internacionais etc.; (d) tendência persistente e cada
vez mais aguda ao endividamento externo e à desnacionalização da
indústria nacional; (e) ameaça de que o processo de integração latinoamericano favoreça, principalmente, as empresas multinacionais
extralatino-americanas e liquide em definitivo as empresas privadas
nacionais na América Latina, ao criar, mediante a integração dos mercados
e a liberação do comércio, condições em que a empresa nacional fica não
apenas desfavorecida, mas também impossibilitada de obter proteção do
Estado nacional; (f) ampliação cumulativa do abismo entre nossos países e
os países desenvolvidos etc. (Sunkel (2000, p. 535-536)
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Sob a ótica do progresso técnico, então, a dependência da periferia em
relação ao centro se dá de diversas formas, como: a) dependência de tecnologia
para aumento de produtividade; b) dependência do centro como importador de
produtos primários; c) dependência do centro em relação ao fornecimento de
manufaturas; d) controle do centro em relação às políticas trabalhistas e de custo
de mão-de-obra da periferia. Portanto, nessa perspectiva cíclica, os interesses dos
países do Centro tendem a se sobrepor aos interesses da periferia. (Prebish,
1987, p. 15).
(...) concebe-se que centros e periferia se constituem historicamente como
resultado da forma como o progresso técnico se propaga na economia
mundial. Nos centros, os métodos indiretos de produção que ele gera se
difundem em um lapso relativamente breve para a totalidade do aparelho
produtivo. Na periferia, parte-se de um atraso inicial e, ao transcorrer um
período chamado de “desenvolvimento para fora”, as novas técnicas só são
implantadas nos setores exportadores de produtos primários e em algumas
atividades econômicas diretamente relacionadas com a exportação, as
quais passam a coexistir com setores atrasados, no que toca à penetração
das novas técnicas. (Rodrígues, 2009, p. 81)

Portanto, a relação existente entre centro e periferia denotaria, em grande
medida, o modelo de desenvolvimento aplicada à estrutura produtiva: “de dentro
para fora” e “de fora para dentro”. Para Prebish (1981), ao se constituir pela lógica
“de dentro para fora”, a estrutura produtiva da periferia adquiriria dois traços
fundamentais: especialização e heterogeneidade. Haveria uma primazia do setor
primário, o que perpetuaria um caráter especializado ou ‘unilateralmente
desenvolvido’ – com a satisfação da necessidade crescente por bens e serviços
realizada por meio de importações. Porém, a estrutura se torna heterogênea no
momento em que se constitui de setores tecnologicamente avançados (aqueles
em que o sistema mundial/centros possui interesse) e de setores
tecnologicamente atrasados, que possuem padrões de produtividade
significativamente inferiores.
De acordo com Prebish (1987), o problema do padrão de desenvolvimento
“para fora” diz respeito ao fato de que a tecnologia e o progresso técnico dos
centros tende a penetrar principalmente na exportação primária e nas atividades
relacionadas, justamente aquelas que correspondem às suas próprias
necessidades. Porém, a incorporação técnica e tecnológica, capaz ampliar a
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produtividade, não teria ocorrido outras atividades cuja força de trabalho
permanece em padrões de baixa produtividade. Portanto, o problema fundamental
de um modelo de desenvolvimento “para fora”, em países periféricos, é que as
possibilidades de incremento de exportações estariam restritas ao crescimento da
demanda e ao controle de interesses dos centros industrializados
Já o modelo de desenvolvimento “de fora para dentro” estaria representado
por se referir a uma estratégia que buscaria conformar uma estrutura produtiva
diversificada e homogênea. Ou seja, diversificada porque construiria um contexto
no qual a satisfação das necessidades produtivas seria contemplada por meio da
produção endógena de bens (de consumo e de capital) e serviços de valor
agregado, com participação das economias periféricas no fornecimento de bens
primários ou na finalização de seus proidutos; e homogênea porque possuiria os
frutos do progresso técnico e tecnológico espraiados aos diferentes setores da
economia. Assim, nota-se que a perspectiva de desenvolvimento “de fora para
dentro” refere-se ao projeto de conformação de condições para ampliação da
produção industrial no nível nacional.
Neste contexto, nota-se que o estruturalismo latino-americano não
procuraria compreender o processo de acumulação e avanço técnico em uma
economia capitalista modelo (em condições ideais), mas tentaria elucidar as
características e perspectivas assumidas pelo progresso ao serem “propagadas as
técnicas capitalistas de produção no âmbito de um sistema econômico mundial
composto por centros e periferia” (Rodrígues, 2009, p. 80).
A dependência tecnológica: dificuldade de transformação
No caso dos países subdesenvolvidos e dependentes, as estruturas
institucionalizadas que seriam responsáveis pelos avanços científicos, técnicos,
tecnológicos, ideológicos, estéticos, éticos e normativos para a sociedade, via de
regra, seriam incipientes e não acompanhariam as demandas da própria
sociedade. Na ausência de estratégias para o desenvolvimento e superação da
condição de dependência, os países se estruturariam institucionalmente para o
consumo tecnológico, normativo e simbólico dos países desenvolvidos (do centro).
“Copiamos los modelos de comportamiento y ajustamos la acción, la planificación,
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el ejercicio del poder, la actividad política, las ideologías, comportamientos, modas,
usos y costumbres de la nación patrona” (Ordoñez Andrade, 1974, p. 68).
Também seria problemático o fato de que os países subdesenvolvidos
importariam conhecimento exclusivamente daquilo que lhe é conveniente,
conforme a necessidade e as condições econômicas e políticas (Ordoñez
Andrade, 1974). Essa condição, evidentemente, contribui para o aumento da
dependência centro-periferia. Isso porque, a brecha tecnológica, científica e
econômica, aliada à importação cultural, tenderia a acentuar a ausência de novas
perspectivas e soluções localizadas e diferenciadas surgidas das próprias
demandas da sociedade, com as especificidades locais. Com isso, cada vez mais,
as sociedades subdesenvolvidas e periféricas deixariam de criar suas próprias
soluções, seus próprios valores, seus próprios sistemas. Em outras palavras, não
haveria desenvolvimento cultural, ou, pelo menos, não em níveis satisfatórios.
Neste contexto, conforme Ordoñez Andrade (1974), os grupos de pressão
político e econômico responsáveis pelo translado das inovações promovidas nos
centros industrializados – portanto aqueles grupos nacionais que manteriam
relações comerciais com os centros industrializados de forma direta (exportação
primária) ou por meio de ligação com os conglomerados internacionais) – não
teriam o interesse de responder às necessidades da sociedade; na verdade, esses
grupos seriam beneficiados pela relação de dependência e, por isso, atuariam no
sentido da manutenção dessa estrutura.
Esos grupos reciben las innovaciones, las nuevas tecnologías, las
creaciones, los valores, los gustos – incluso las posiciones éticas y
estéticas – y las transladan a la sociedad, luego de los procesos críticos y
de acomodación a sus propias necesidades cuando se encuentran
ubicados o manejan el poder, utilizan sistemas de planificación, copian
modelos de desarrollo económico, político, social, doctrinas y normas, que
no corresponden a la realidad de nuestros países y menos a los objetivos
que los Estados latinoamericanos deberían perseguir. (Ordoñez Andrade,
1974, p. 68)

As condições estruturais dos sistemas educacionais da periferia também se
mostrariam como agravadores dessa situação, uma vez que tenderiam a
apresentar níveis elevados de defasagem. Isso indicaria barreiras contundentes ao
progresso cultural – evidentemente, com exceções, tanto institucionais como
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individuais, mas que não teriam capacidade de projeção satisfatória rumo ao
desenvolvimento (Ciespal, 1974; Ordoñez Andrade, 1974).
Em partes, o problema estaria ligado à própria perspectiva de
desenvolvimento dos países subdesenvolvidos e dependentes (Ordoñez Andrade,
1974). Isso porque, o modelo de desenvolvimento a partir da importação cultural
realmente não exige produção de soluções, de novas elites técnicas e, portanto, o
sistema educacional não precisa estar além da capacitação para a utilização dos
recursos importados – o que culmina em ausência de investimentos em inovação
científica, técnica, tecnológica, estética, ética, normativa etc.
Porém, Dumazedier (1966, p. 23) enfatiza que o capitalismo avançado, ou o
processo de desenvolvimento econômico, exige das sociedades mais gastos com
conhecimento e informação – englobando todo tipo de consumo educacional
formal e informal, bem como cultural e informativo. Essa característica teria feito
com que esse setor se tornasse mais relevante do ponto de vista econômico e, por
isso, merecido atenção acerca da criação de toda uma cadeia de produtos e
serviços que incidem diretamente na cultura da sociedade. E o aumento do
consumo de conhecimento/informação teria sido observado tanto nos países de
economia avançada quanto em países em desenvolvimento, com uma crescente
demanda de informações em quaisquer países, em quaisquer níveis de
desenvolvimento ou de relações de dependência.
O papel do Estado: mediador de interesses e fomentador de políticas
Para Prebish (1981), no contexto do estruturalismo latino-americano, seria
falaciosa a possibilidade de a livre atuação das leis de mercado, sem a
interferência do Estado, gerar um processo de equilíbrio em que a distribuição dos
excedentes corresponderia ao ingresso dos sujeitos no processo produtivo – em
oposição às premissas das teorias neoclássicas. Na verdade, o autor aponta que
as leis de mercado e a própria soberania do consumidor seriam incapazes de
mediar os conflitos das relações econômicas de poder.
Isso porque, explica Prebish (1981), o poder e a influência exercida pelos
diferentes atores envolvidos no contexto do mercado não permitiriam que
ocorresse uma suspensão das diferenças e promoção de condições iguais de
decisão e competição.

Ou seja, na perspectiva do estruturalismo-latino
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americano, o mercado disporia tanto de condições favoráveis quanto de
mecanismo de propagação ideológica, sobretudo a partir da evolução das
Tecnologias da Informação e da Comunicação – poder este que se ampliaria com
o surgimento da internet. Nesse sentido, Prebish (1981, p. 16) aponta que haveria,
no máximo, uma “soberania dirigida” do consumidor, na medida em que haveria
uma ambivalência dos mecanismos comunicativos entre informação e deformação
da crítica do consumidor. “El carácter negativo de esa ambivalencia se opone al
positivo en la soberanía del consumidor”.
Vale, porém, ressaltar que Prebish (1981, p. 17) não atribui a
responsabilidade das contradições sociais ao mercado – seja pelo desperdício de
potencial de acumulação, seja pela má distribuição. Na verdade, o autor ressalta a
existência de uma estrutura social complexa que serve de pano de fundo ao
mercado, e que tem potencial de causar ou perpetuar novas contradições.
Prebish (1981, p. 17) enfatiza que ao mercado não se pode atribuir uma
função de planejamento social (instância de elaboração e implementação de
políticas públicas). De acordo com Prebish (1981, p. 17), o mercado possui
interesses próprios; suas decisões e projeções não incluem no custo de produção
as consequências sobre o meio ecológico ou humano, nem em relação à
preservação de potencial ou recursos humanos ou naturais esgotáveis.
(…) Su concepto de eficiencia económica no va generalmente mucho más
allá de sus intereses inmediatos, los que deben distinguirse del interés
colectivo considerado con un criterio de largo alcance. (…) El mercado
puede llegar a ser un mecanismo eficaz. Pero en ningún momento es o
podría ser el supremo regulador da economía. (…) En resumen, es
incorrecto atribuir al mercado las fallas del sistema; es más bien la
expresión de esas fallas. El mercado puede ser instrumento de eficacia
económica pero no de eficacia social. Conviene subrayarlo pues a veces se
sostiene que para evitar esos defectos será necesario abolir el mercado en
la transformación del sistema. (Prebish, 1981, p. 17)

Para Prebish (1981, p. 18) o Estado seria a única instância capaz de
equacionar/mediar os interesses do mercado e da sociedade trabalhadora (não
detentora dos meios de produção). Ou seja, a título de explicação, na medida em
que o aumento de direitos dos trabalhadores representa um aumento de custo de
produção e, consequentemente, redução na capacidade de acúmulo de capital
(interesse do mercado), o Estado seria a única instância capaz de articular a
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defesa dos interesses da sociedade trabalhadora na busca pelo seu ingresso na
distribuição dos excedentes de produção. Portanto, ao Estado caberia a função de
mediador das tensões sociais e de mercado; a instância capaz de projetar, ao
mesmo tempo, estratégias para ampliação do acúmulo de capital e proteção à
inclusão social via distribuição do excedente de produção.
Considerações
Resumidamente, o estruturalismo latino-americano pensa o
desenvolvimento econômico como fenômeno decorrente do incremento de
progresso técnico e aumento da produtividade, a partir do avanço no
conhecimento científico e tecnológico. Ocorre, porém, que a estrutura do
capitalismo mundial possuiria como características a divisão internacional do
trabalho e o posicionamento dos diferentes países ou regiões conforme seu grau
de industrialização e participação no contexto da economia mundial.
Essa divisão de funções no âmbito geopolítico e econômico mundial
estabeleceria relações de domínio e dependência (centro e periferia), entre países
mais ou menos dinâmicos no sistema capitalista mundial. Em outras palavras,
países mais industrializados (centro/desenvolvidos) ditariam as lógicas das
comercializações de acordo com sua demanda e interesse – seja por meio da
importação de produtos primários, seja na atuação de empresas transnacionais
cujos espaços diretivos encontrar-se-iam fora da periferia. Ou seja, aos países
menos dinâmicos (periferia/subdesenvolvidos) caberia uma espécie de posição
passiva, com pouco ou quase nenhuma capacidade de autonomia em relação à
sua economia.
Se o desenvolvimento econômico demanda incremento técnico nos parques
produtivos, e se não seria possível contar com o mercado como agente de
fomento à produção de ciência e tecnologia por possuir interesses próprios e
específicos, bem como vínculos igualmente específicos no contexto da economia
mundial, aos países e regiões subdesenviolvidas e dependentes saltaria aos olhos
a necessidade de o Estado promover políticas e estratégias para fomento da
produção de ciência e tecnologia.
Se de um lado as políticas para ciência e tecnologia seriam consideradas
pelo estruturalismo latino-americano como os mecanismos capazes de
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promoverem a capacidade endógena de aumento da produtividade, e por
consequência aumento do excedente econômico, ao Estado caberia a função de
única instância capaz de promover os interesses nacionais de desenvolvimento e
busca por independência econômica e política.
Notadamente, a dependência cultural e tecnológica da periferia em relação
ao centro dinâmico do capitalismo se mostra mais nociva do que a própria divisão
internacional do trabalho, uma vez que inviabiliza a capacidade de transformação
econômica e social. Portanto, à luz do estruturalismo latino-americano, sem que
haja a mudança de perspectiva em relação à ciência e à tecnologia, os países e
regiões periféricas estarão condenados à manutenção de sua posição subalterna,
reduzidos ao seu papel passivo no sistema capitalista mundial.
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O PENSAMENTO DE CANCLINI APLICADO À DIVERSIDADE
CULTURAL NAS POLÍTICAS PARA O AUDIOVISUAL NO BRASIL
Lívia Reginato David Viana
Vivianne Lindsay Cardoso
Juliano Mauricio de Carvalho
Universidade Estadual Paulista – Unesp
Resumo
Este estudo tem por objetivo identificar e aprofundar a principal matriz teórica da produção
intelectual brasileira utilizada no conceito sobre Diversidade Cultural nas Políticas de Comunicação
para Audiovisual do período de dez anos, de 2005 a 2015. Adota-se a Revisão Integrativa. Após as
etapas de sumarização do material foram selecionados para análise os artigos encontrados nos
anais do congresso nacional anual da Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da
Comunicação (Intercom), considerando a relevância do evento para os estudos de comunicação do
país. Identificamos que o pensamento do autor vinculado aos Estudos Culturais Néstor García
Canclini foi a matriz teórica mais utilizada. Dos 35 artigos analisados, 10 continham referências do
autor. A partir da fundamentação teórica dos escritos de Canclini citados no período analisado:
Culturas Hibridas (2006) e Consumidores e Cidadãos (2006), identifica-se que os principais pontos
de seu pensamento envolvem a hibridação cultural de maneira a compreender a diversidade
cultural como uma forma aceitável para outras estruturas sociais sendo acessada e vivenciada de
forma construtiva e compartilhada.
Palavras-chave
Diversidade Cultural, Políticas Públicas, Políticas de Comunicação; Audiovisual

Introdução
Este estudo é um aprofundamento do resultado do trabalho de iniciação
científica financiado pelo CNPq “Matrizes teóricas e metodológicas da produção de
conhecimento nacional acerca da Diversidade Cultural nas Políticas de
Comunicação para Audiovisual”. O resultado obtido destacou Garcia Canclini
como o autor citado no período de dez anos de 2005 à 2015 nos escritos do
congresso nacional anual da Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da
Comunicação (Intercom) acerca do tema proposto.
Considerado um dos maiores investigadores em comunicação, oriundo dos
Estudos Culturais e Sociologia da América Latina, radicado no México por conta
da ditadura Argentina, Néstor García Canclini nasceu La Plata, Argentina em 1939.
A obra cancliniana é considerada basal para compreender não só o cenário
político que envolve a comunicação e a cultura, mas também o que se deve
esperar das políticas públicas a partir do pensamento dos pesquisadores oriundos
dos Estudos Culturais. Sua importância é principalmente relacionada com seu
olhar de reflexão a partir de um ponto de vista latino-americano.
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Neste trabalho procuramos destacar os principais pontos do pensamento de
Canclini utilizados pelos pesquisadores brasileiros quando se debruçam nas
políticas públicas de comunicação voltadas para a Diversidade Cultural. Os dois
livros mais citados de Canclini: Culturas Hibridas (2006) e Consumidores e
Cidadãos (2006) – demonstram a preocupação do pesquisador brasileiro em
compreender a realidade latino-americana, relacionando-a com a nacional,
confrontando a visão do pesquisador argentino do que deveria ser uma política
pública efetiva com a realidade nacional historicamente constituída.
Adota-se como referencial para o conceito de Diversidade Cultural a
Convenção Sobre a Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões
Culturais41, desenvolvida e disseminada pela Unesco em 2005, que gerou o
surgimento de outros documentos internacionais, como o Relatório Mundial da
Unesco Investir em Diversidade Cultural;

Diálogo Intercultural42 e

Relatório

Mundial da Unesco43, “Investir na diversidade cultural e no diálogo intercultural”,
ambos de 2009; Declaração sobre Proteção e Promoção da Diversidade Cultural
na Era Digital em 2013, entre outros. No Brasil, adota-se a Convenção Sobre a
Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões Culturais para o Brasil44, por
meio do Decreto nº 6.177, de 2007, que se torna o principal marco legal sobre o
tema para as políticas públicas do país, sendo uma réplica da própria Convenção
de 2005. A Convenção define o conceito como:
"Diversidade cultural” refere-se à multiplicidade de formas pelas
quais as culturas dos grupos e sociedades encontram sua
expressão. Tais expressões são transmitidas entre e dentro dos
grupos e sociedades. A diversidade cultural se manifesta não
apenas nas variadas formas pelas quais se expressa, se enriquece
e se transmite o patrimônio cultural da humanidade mediante a
variedade das expressões culturais, mas também através dos
diversos modos de criação, produção, difusão, distribuição e
fruição das expressões culturais, quaisquer que sejam os meios e
tecnologias empregados. (CONVENÇÃO, 2007, p. 5).
41

Disponível em: < http://www.ibermuseus.org/wp-content/uploads/2014/07/convencao-sobre-adiversidade-das-expressoes-culturais-unesco-2005.pdf>. Acesso em: 02/03/2015
42

Disponível em: <http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001847/184755por.pdf>. Acesso em:
02/03/2014.
43

Disponível em: <http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001847/184755por.pdf>. Acesso em:
02/04/2015.
44Disponível

em: < http://www.ibermuseus.org/wp-content/uploads/2014/07/convencao-sobre-adiversidade-das-expressoes-culturais-unesco-2005.pdf>. Acesso em: 03/04/2015.
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A Declaração Universal Sobre a Diversidade Cultural, documento
desenvolvido antes da convenção, em 2001, apresenta a cultura como sendo “o
conjunto dos traços distintivos espirituais e materiais, intelectuais e afetivos que
caracterizam uma sociedade ou um grupo social”. O documento apresenta e
entende a diversidade cultural como um patrimônio comum da humanidade, pois
acredita - no Artigo 1 - que a cultura “adquire formas diversas através do tempo e
do espaço”. Destaca que a “diversidade se manifesta na originalidade e na
pluralidade de identidades que caracterizam os grupos e as sociedades que
compõem a humanidade” (DECLARAÇÃO, 2001, p. 3). Diz ainda que ela deva ser
reconhecida e consolidada em beneficio das gerações presentes e futuras como
fonte de intercâmbios, de criação, de inovação e de criatividade. Desta forma, o
conceito, a partir dos principais documentos ocidentais internacionais sobre o
tema, entendem que a diversidade cultural não se trata apenas de variações entre
culturas, mas uma relação direta entre identidades distintas com potencial e
capacidade criativa e de inovação para o presente e o futuro por meio de
expressões, criação, produção, difusão, distribuição e fruição das expressões
culturais.
Metodologia
Para o esforço de identificação, sistematização e apresentação de um
esboço do cenário acerca da temática da Diversidade Cultural nas Políticas de
Comunicação para Audiovisual no Brasil, este estudo se utilizou do
desenvolvimento de uma Revisão Integrativa - método de pesquisa científica que
tem por objetivo identificar e resumir a construção empírica e/ou teórica acerca de
uma temática ou objeto.
Souza, Silva e Carvalho (2010) apontam que esta metodologia deve seguir
seis etapas bem definidas para alcançar seus objetivos metodológicos, baseados
na identificação e classificação das produções científicas disponíveis sobre
determinada temática. A primeira e a segunda etapas foram realizadas na
construção projeto pesquisa: 1) “Identificação do tema”: “Diversidade Cultural nas
Políticas de Comunicação para Audiovisual” e, 2) “Estabelecimento de critérios de
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inclusão e exclusão”. As demais etapas foram realizadas ao longo do
desenvolvimento da pesquisa, sendo elas:
3) Identificação dos estudos selecionados, ou seja, um processo de busca
ampla e diversificada. Segundo Galvão, Mendes e Silveira (2008), o processo de
identificação do material selecionado “deve ser conduzido de maneira criteriosa e
transparente, uma vez que a representatividade da amostra é um indicador da
profundidade, qualidade e confiabilidade das conclusões finais da revisão”.
4) Categorização dos estudos selecionados, de acordo com Galvão, Mendes
e Silveira (2008, p. 131), esse procedimento tem por objetivo “sumarizar e
documentar as informações extraídas dos artigos científicos encontrados nas
fases anteriores”. Conforme Souza, Silva e Carvalho (2010), para extrair os dados
dos artigos selecionados, torna-se necessária a utilização de um instrumento
elaborado para ser aplicado a cada produção acadêmica selecionada, que seja
capaz de assegurar a identificação e sistematização dos dados relevantes.
5) Análise e interpretação dos resultados. Os autores Botelho, Cunha e
Macedo (2011), apontam que é nesse momento que se empreende a discussão
sobre os textos analisados na Revisão Integrativa. “O pesquisador, guiado pelos
achados, realiza a interpretação dos dados e, com isso, é capaz de levantar as
lacunas de conhecimento existentes e sugerir pautas para futuras pesquisas”.
6) Apresentação da revisão/ síntese do conhecimento. A sexta e última etapa
consistiu na sistematização do conteúdo levando por nossa metodologia, isolando
o conhecimento relevante adquirido após a leitura e sistematização do nosso
material analisado.
Segundo os autores (Ibid, p. 133), “essa última etapa consiste na elaboração
do documento que deve contemplar a descrição de todas as fases percorridas
pelo pesquisador, de forma criteriosa, e deve apresentar os principais resultados
obtidos”. Essa fase foi realizada na conclusão do trabalho de Iniciação Científica
financiado pela Capes realizado pela pesquisadora Lívia Reginato David Viana
com orientação do Professor Doutor Juliano Maurício de Carvalho e apoio da
doutoranda Vivianne Lindsay Cardoso.
Escolha da amostra e resultados
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Foram encontrados ao final da etapa de levantamento nos diversos bancos
de dados propostos: 31 teses, dissertações e trabalhos de conclusão de curso,
198 artigos acadêmicos e 24 livros e outros materiais. Tendo em vistas os
objetivos de nossa pesquisa a amostra selecionada para análise foram os artigos
encontrados nos anais do congresso nacional anual da Sociedade Brasileira de
Estudos Interdisciplinares da Comunicação (Intercom) entre os anos de 2005 e
2015. Escolheu-se esta amostra pelos seguintes critérios: 1) Relevância do
evento: o congresso Intercom é o mais importante na área da comunicação
realizado no Brasil; de 2) Diversidade do material: a possibilidade de análise de
estudos oriundos de todas as regiões do país.
Dos 34 artigos encontrados pela metodologia de descritores em nosso
levantamento, apenas 7 foram excluídos depois da leitura do conteúdo, pois não
se adequaram ao tema proposto. Essa exclusão foi feita na etapa de
sistematização do conteúdo na Matriz de Síntese. Deste modo, serviram de base
para a análise 27 artigos. Ao final do processo metodológico identificamos que o
pensamento do autor vinculado aos Estudos Culturais Néstor García Canclini foi a
matriz teórica mais utilizada em nossa amostra. Dos 27 artigos analisados, 10
continham referências do autor. Sendo seus escritos mais utilizados como
fundamentação teórica os seguintes livros: Culturas Hibridas (2006) e
Consumidores e Cidadãos (2006).
O pensamento de Canclini encontrado na amostra
Identificamos a partir da pesquisa realizada que o pensamento de Canclini
dialoga com o conceito de diversidade cultural fortemente ligado as questões de
consumo no campo comunicacional, além de relações entre culturas que
interagem e criam hibridações de formas e hábitos de vida e consumo. Raramente
foi encontrado um diálogo direto entre o pensamento do autor e o próprio conceito
de diversidade cultural. Limita-se no estudo a ser compreendido o conceito como
uma forma de apresentação de grupos do imaginário social, limitando-se a
apresentar como “relações vivenciadas pela diferença e diversificação de
interesses” (RELVA, 2015, p.07). Conforme será detalhado a seguir, apresenta-se
o diálogo encontrado entre a teoria e o tema em estudo a partir das obras.
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Times (2013) em seu estudo faz uma abordagem histórica objetivando
compreender como “as relações entre o campo cinematográfico e o Estado
brasileiro, na tentativa de compreender a atual conjuntura das políticas públicas do
setor, analisando quais foram os seus avanços e quais os desafios que se
apresentam” (TIMES, 2014, p.01). Para tanto, a autora se utiliza da visão de
Canclini acerca das políticas culturais que as define como um conjunto de medidas
estatais e civis que objetivam satisfazer as necessidades culturais da população e
estas devem ser ampliadas, levando em consideração o caráter transnacional dos
processos simbólicos e materiais da vida contemporânea.
Times ainda traça um panorama em seu estudo sobre a produção do autor
que nos anos 90 pesquisou sobre o consumo. A autora critica que mesmo Canclini
tendo oferecido fundamentações estatísticas precisas aos olhos da Teoria da
Recepção, escapou de seu raciocínio que o consumo no continente latinoamericano precisa ser estudado também do ponto de vista sociológico e
antropológico, tendo em vista a construção ideológica dos comportamentos.
Mesmo assim, Times (2014) assinala que a pesquisa cancliniana apresenta
dados relevantes, mesmo que acompanhados de perguntas ingênuas que buscam
encontrar respostas acerca do que leva um indivíduo a consumir mesmo sem ter
casa própria ou uma alimentação satisfatória (abrigo e alimento) numa construção
cultural midiática. Nesse cenário, é necessário levar em conta a tradição da
propaganda da suprema felicidade que acastela interesses externos aos latinoamericanos. Segundo Times (2014) justificar o comportamento dos consumidores
somente como parte do processo de comunicação e recepção é simplista.
Para a autora, a grande interrogação levantada por Canclini está centrada
em investigar como “entrar na modernidade sem estar nela, ou melhor, vive-se em
vários momentos históricos ao mesmo tempo: somos cidadãos do século XXI e
habitamos por acaso o momento contemporâneo cheio de dilemas políticos,
culturais e econômicos” (TIMES, 2013, p.05). Dessa forma, apesar das objeções
levantadas pela autora, ela ainda reafirma a importância das pesquisas
canclininas, pois estas abriram “caminho para uma dimensão histórica e cultural
da América Latina que ainda deverá fazer parte das análises das mutações em
andamento provocadas pelos meios massivos e pelas tecnologias” (TIMES, 2014,
p.06). Na conclusão de seu estudo Times estabelece que:
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É imperativo que as políticas culturais também se desenvolvam no
sentido de garantir a diversidade, a igualdade de acesso, a
descentralização, enfim, a democratização da expressão e do
consumo da cultura (TIMES, 2014, p.14)

Já Mendes (2008), em seu estudo faz uma revisão bibliográfica partindo de
um ponto de vista global para um local acerca da distribuição cinematográfica
brasileira. Em seu estudo a autora utilizada a obra de Canclini Consumidores e
Cidadãos para descrever a atualidade como um tempo de “fraturas e
heterogeneidade, de segmentações dentro de cada nação e de comunicações
fluidas com as ordens transnacionais de informação, da moda e do
saber” (MENDES, 2008, p.21). Nesse cenário a autora assinala que existem
códigos que unem os indivíduos ou que ao menos permitem que as pessoas se
compreendam. Contudo, esses códigos são cada vez menos fundados em etnia,
classe ou nacionalidade.
Uma nação [...] sobrevive melhor como comunidade hermenêutica
de consumidores, cujos hábitos tradicionais levam-nos a se
relacionar de um modo peculiar com os objetos e a informação
circulante nas redes internacionais. Ao mesmo tempo encontramos
comunidades internacionais de consumidores [...] que dão sentido
de pertencimento quando se diluem as lealdades nacionais.
(CANCLINI, 2006, p.68 apud MENDES, 2008, p.21)

Deste modo, Mendes (2008) assinala que “sem deixar de estar inscritos na
memória nacional, os consumidores populares são capazes de ler as citações de
um imaginário multilocalizado que a televisão e a publicidade reúnem” (p.21). São
exemplos desse imaginário os ídolos do cinema hollywoodiano, da música pop, os
logotipos de jeans e cartões de créditos, ícones como Marilyn Monroe e Che
Guevara. Portanto, a mensagem se torna inteligível mesmo para aqueles que
nunca saíram de seu país.
Grande parte dessa linguagem é transmitida pelo cinema. Filmes são
produzidos pelas majors norte-americanas em escala industrial todos os anos e
em contrapartida se acentua a crise cinematográfica nos países latino-americanos
com inclusive o fechamento de salas de cinema por todo o continente. Por outro
lado, segundo Canclini, “aprendeu-se a ser espectador de cinema, a ir
periodicamente às salas escuras, escolher a distância adequada da tela, desfrutar
os filmes em solidão ou acompanhado” (CANCLINI, 159, 2006, p.159 apud
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MENDES, 2008, p.22). Chegando assim, a criar uma tradição cultural, na qual os
nomes de atores e diretores chegaram a ser utilizados como critério de seleção
em certa época histórica.
Contudo, com o tempo “a maioria dos que vão ao cinema ou dos que alugam
vídeos ou DVDs desconhecem os nomes dos diretores de seus filmes” (MORAES,
2008, p.22). Nas salas de cinema grande parte do público se retira sem ver os
créditos dos filmes, no comércio especializado os filmes são agrupados por
gênero. Em suas capas há intenso destaque para cenas de comoção, deixando
em segundo plano a ficha técnica com o nome de seu diretor em letras miúdas.
Isso, segundo Canclini, demonstra a pouca importância que se dá de situar os
filmes na história do cinema, ou relacioná-los com seus “autores”.
Utilizando como exemplo o México, onde o filme nacional é somente visto em
comparação com o cinema americano – visto como parâmetro discute-se a
concentração da produção e distribuição de filmes.
Isto é comprovado não só pelo predomínio de atores e filmes
americanos nas pesquisas de opinião, mas também pela
“formação do juízo estético”, isto é, valorizando a espetacularidade
e, além disso, o peso quantitativo na programação: nos cinemas,
na televisão e no vídeo, cerca de 60% e 85% da oferta
representam filmes norte-americanos. Nas locadoras da rede
Blockbusters pode-se, facilmente, identificar essa verdade [...] Num
canto, encontramos umas poucas dezenas de filmes europeus,
latino-americanos e alguns asiáticos, todos reunidos sob a legente
“cinema estrangeiro”. O dos EUA, que não aparece neste setor, é
nacional ou simplesmente se define como o cinema? (CANCLINI,
166, 2006 apud MOREIRA, 2008, p.23)

Essa concentração dos filmes hollywoodianos também é verificada em outros
meios de comunicação de massa. Se mesmo no comércio especializado encontrar
uma diversidade de filmes é uma tarefa árdua, o cenário se deteriora ainda mais
na seleção de filmes exibidos pelos canais de televisão. A compra de conteúdo
específico era uma prática minoritária na época do estudo de Canclini (2006), a
maioria dos telespectadores tem de quatro a seis filmes a sua disposição no
horário noturno, “assim as pessoas não vêem o que preferem, mas preferem o que
lhes oferecem” (CANCLINI, 166, 2006 apud MOREIRA, 2008, p.23). Assim, em
seu estudo Mendes (2008) conclui que:
a deficiente distribuição do conteúdo das pequenas produtoras e a
concentração do conteúdo padrão Globo Filmes constituem
obstáculos à diversidade da produção audiovisual brasileira, a qual
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está seguindo a lógica de mercado e comprometendo o futuro e as
possibilidades artísticas e culturais desse meio (MENDES, 2008, p.
27)

Do mesmo modo, a cerca da televisão, Xavier (2014), com base em Canclini,
a coloca como um meio que se consolidado como espaço de reinvindicação de
direitos, serviços, justiça e também para a informação e o entretenimento de
grande parte dos latino-americanos. Contudo, este meio é subordinado as leis de
mercado, aos critérios empresariais focados no lucro e segue uma lógica
neoliberal. Esta lógica atinge até o sistema público europeu, com privatizações na
Espanha e França, felizmente com a internet e a mobilidade essa dinâmica tem
sido alterada. Em seu trabalho o pesquisador enseja construir um diálogo entre
renomados comunicadores latinos como Luis Rámiro Beltrán, Jesus MartínBarbero e Nestor García Canclini.
Xavier (2014) destaca que segundo Canclini (2006) as médias anuais em
horas assistidas nos países latino-americanos chegam a 500 mil horas, enquanto
na Europa-latina tem-se 11 mil. Sobre este mesmo tema, Times (2014) também
destaca um trecho escrito por Canclini, a “televisão manipula o México” (2005), e
assinala que esta afirmação poderia ser aplicada da mesma maneira, sem medo
de errar, a toda a América-latina.
Seguindo em sua linha de pensamento, Xavier destaca a orientação de
Canclini de que para compreender de forma mais coerente esta sociedade e seus
componentes que seja feito um deslocamento no conceito de consumo.
Atravessando as barreiras de um simples cenário gastos inúteis e de impulsos
irracionais, para algo mais amplo fundamental para pensar a maneira na qual se
organiza a racionalidade econômica, sociopolítica e psicológica nas sociedades
contemporâneas.
Quando se reconhece que ao consumir também se pensa, se
escolhe e se reelabora o sentido social, é preciso analisar como
esta área de apropriação de bens e signos intervém em formas
mais ativas de participação do que aquelas que habitualmente
recebem o rótulo de consumo (CANCLINI, 2006, p. 14 apud
XAVIER, 2014, p.09)

Nesse cenário, destaca Xavier (2014) o papel do Estado é preponderante. É
dele a responsabilidade de se revitalizar como representante do interesse público.
Fazendo-se de árbitro ou assegurador que guardará ás necessidades coletivas de
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informação, recreação e inovação cuidando que estas não se subordinem à
rentabilidade comercial. Para tanto, é necessário ver o consumo como um
exercício reflexivo da cidadania, levando em conta a necessidade de três postoschave para sua plena fruição. Primeiramente deve haver uma vasta e diversificada
oferta de bens e mensagens que representem a variedade internacional sendo
estas de acesso fácil e equitativo para as minorias. Em seguida, é também
imprescindível garantir que haja uma informação multidirecional e confiável a
respeito da qualidade dos produtos comercializados, cujo controle deve ser em
parte efetivamente exercido pelos consumidores, não se deixando levar pela
propaganda. Por fim, deve haver participação democrática dos principais setores
da sociedade civil nas decisões de caráter material, simbólico, jurídico e político
que se organiza o consumo, do controle dos alimentos até as concessões de rádio
e televisão.
Já Silva (2014) objetiva “sistematizar brevemente o histórico e os possíveis
conceitos dos Estudos Culturais” (SILVA, 2014, p.01). A autora se foca no
pensamento de Canclini acerca do conceito de hibridismo cultural. Segundo ela,
os estudos acerca desta temática de Canclini possuem um olhar mais
antropológico e se focam em entender os processos de hibridação cultural na
América-latina e suas contradições que englobam o tradicional e o moderno e
também reflexões acerca da comunicação e consumo na região. No livro Culturas
Híbridas (1990), o autor busca desvendar rótulos: o que é massivo, o que é
popular, o que é culto, ou seja, entender as chamadas “culturas
encaixotadas” (produtos), levando em conta os processos de globalização e
hibridização que foram dissolvidos no consumo. Na lógica da modernidade,
“enquadrar os produtos/bens simbólicos como bons ou ruins para o progresso não
servem num contexto social miscigenado” (SILVA, 2014, p.07).
Segundo Silva (2014) em seu estudo acerca da obra Culturas Híbridas,
Canclini define hibridação como “processos socioculturais nos quais estruturas ou
práticas discretas, que existiam de forma separada e se combinam para gerar
novas estruturas, objetos e práticas” (CANCLINI, 2013, p.XIX apud SILVA, 2014, p.
09), tendo como base conhecimentos do cenário latino-americano. Em
contraponto com Bhaba (2001) que impugna a ideia de “duas culturas “puras” que
se fundem para tornarem-se híbridas, pois, para ele, é insustentável pensar que
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existam essencialmente culturas originárias” (SILVA, 2014, p.10). Assim, o
hibridismo aparece segundo Silva (2014) como um “terceiro espaço”, no qual
novas estruturas exigem novas políticas que serão formuladas a partir dos entrelugares45.
Por fim, Relva (2015) busca em seu estudo “investigar os projetos de
cooperação audiovisuais DOCTV América Latina e TAL (Televisão América Latina),
entendidas como experiências de interculturalidade, utilizando as ideias de
imaginário e comunidades imaginadas propostos por Cornelius Castoriadis e
Benedict Anderson” (RELVA, 2015, p.01). Para tanto traz o conceito da diversidade
cultural, a partir do olhar do Canclini, de um modo claro e convergente ao seu
pensamento. Destaca-se a interculturalidade de hibridação como as combinações
geradas pela integração dos Estados nacionais, indústrias culturais e
configurações políticas proposto por Canclini.
Segundo Relva (2015), as práticas culturais restadas do atual cenário
mundial globalizado são apresentadas por Canclini como uma possibilidade de
promoção do diálogo. Já que a medida que a diversidade cultural se manifesta na
forma de grupos do imaginário social e como são fundadas relações vivenciadas
pela diferença e diversificação de interesses. Assim, a diversidade é “visualizada
nas disputas políticas, sociais e culturais entre grupos, evidenciando não mais
uma unidade, mas a necessidade de visibilidade” (RELVA, 2015, p.07).
A obra de Canclini
Diante de um cenário social globalizado, o pensamento de Canclini torna-se
uma referência nas pesquisas relacionadas ao conceito de diversidade cultural por
propor um estudo e um olhar para diálogos possíveis entre culturas diversas, com
interesses políticos, sociais e culturais diversos, mas que sejam capazes de
resultar em novas construções culturais e relações sociais que sejam benéficas.
Mais do que olhar para o diferente, analisa – a partir do recorte latino-americano –

45

“Para Augé o lugar é no “[...] sentido inscrito e simbolizado, o lugar antropológico. [...] na noção
de lugar antropológico a possibilidade dos percursos que nele se efetuam, dos discursos que nele
se pronunciam e da linguagem que o caracteriza.” (1994, p. 76), representando assim um lugar “[...]
identitários, relacional e histórico, um espaço que não pode se definir nem como identitário, nem
como relacional, nem como histórico definirá um não-lugar.” (1994, p. 73), ou seja, espaços que
não nos apropriamos e que não estabelecemos relações, e assim não possuem significado para
nós, são estes não-lugares” (HABEYCHE, 2009, p.09)
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a possibilidade de agregação e troca com o mesmo, construindo o que chama de
culturas híbridas. A proposta não se limita a culturas entendidas como “diferentes”,
mas especialmente entre culturas com características econômicas, geográficas e
de espaços de representação global que se relacionam. Conforme será detalhado
a seguir, para o autor há construções entre territórios culturais que estreitam
fronteiras, promovem uma multiculturalidade, uma mestiçagem em um movimento
de heterogeneidade que difere do processo de homogeneização.
O autor propõe em sua obra “Culturas Híbridas, Poderes Oblíquos –
Estratégias para entrar e sair da modernidade” (2003) que a cultura é formada
com a participação ativa e mútua de diferentes classes sociais, inclusive que
abarcam as dominantes e dominadas, sendo também os dominados os
construtores de características e hábitos sociais, atuando de modo convergente,
conflitante e ou/complementar na relação além fronteiras entre raças, línguas,
credos, hábitos etc, criando fusões, mesclas e sobreposições de valores e
crenças, o que resulta em uma cultura própria, híbrida. Nesta hibridação
compreende também que a cultura popular se mescla sendo o que chama de
“cruzamentos entre suas margens”. Para a compreensão da hibridação propõe
três processos: a quebra e a mescla das coleções organizadas pelos sistemas
culturais; a desterritorialização dos processos simbólicos; e a expansão dos
gêneros impuros. Propõe todos os olhares a partir de uma sociedade urbanizada,
visando possibilitar a expansão e a participação social que podem resultar na
criação de vínculo entre culturas, mediações do que chama “vias diagonais” entre
sociedades e o próprio poder, sendo um modelo alternativo aos poderes
subalternos.
Sob influência da expansão urbana, tecnologias, mudanças na produção e
circulação simbólica, o autor (2003) aponta que a hibridação agregada a
serialização e ao anonimato da produção, complementado pela violência e a
impossibilidade de acesso amplo aos grandes centros urbanos, resultam em uma
forma seletiva de sociabilidade mais íntima, doméstica e segmentada, criando um
modo diferente de socialização, reduzindo os encontros em espaços públicos de
ampla participação social que não sejam voltados à interesses segmentados,
resultando em um cidadão que se torna um cliente, parte de um “público
consumidor” (CANCLINI, 2003). Mesmo assim, para o autor a vida urbana
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transgride essa ordem, onde os interesses econômicos se cruzam com os
históricos, estéticos e comunicacionais, ultrapassando fronteira geográficas, o que
resultam em conceitos como descoleção e desterritorialização que são processos
de reconversão de saberes e costumes originais que passam a ser híbridos. Para
Canclini (2003), por meio do desenvolvimento tecnológico a própria sociedade
passa a ser remodelada em suas práticas sociais, mas que nem sempre
contradizem as culturas tradicionais e as artes modernas, permitindo ainda
possibilidades originais de experimentação e comunicação.
Canclini (2003) compreende que há um constante cruzamento das
identidades o que ele sugere definir como heterogeneidade e hibridação
intercultural, como ocorre nos processo de migração multidirecional entre países
dominantes e dominados, o que tem criado uma tradição cultura miscigenada e
tolerante de diálogo e não confrontações, o que deriva em um cruzamento de
fronteiras, línguas, costumes, tradições artísticas e culturais. Cria-se o que ele
compreende por uma visão cultural mais experimental, multifocal e tolerante, ou
seja, a multiculturalidade, mesmo que ainda existam conflitos e confrontos de
identidade. O resultado disso é apresentado pelo autor (2003) como uma
mestiçagem

entre o artesanal e o industrial, o culto e o popular, fusões entre

raças, crenças, hábitos, raças, provocando um processo de combinações
identitárias.
Por fim, Canclini entende que a hibridação cultural é um movimento
relevante para a valorização da diversidade e não da homogeneização das
culturas. Acredita que por meio das trocas e novas construções a heterogeneidade
entre culturas agregue novos valores criativos e de desenvolvimento para as
estruturas sociais e seus habitantes.
Considerações finais
Identifica-se, a partir da pesquisa realizada, que o conceito de diversidade
cultura está diretamente ligado ao potencial, a capacidade criativa e de inovação
para o presente e o futuro por meio de expressões, criação, produção, difusão,
distribuição e fruição das expressões culturais nas estruturas sociais resistindo aos
processo de homogeneização. A escolha por Canclini como referencial teórico de
análise do tema justifica-se pela proposta do autor em compreender que as trocas
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entre estruturas sociais consolidadas em lógicas urbanas e as oriundas de núcleos
de diversidade cultural podem resultar em desenvolvimento para ambas, além de
permitir uma manutenção da diversidade e uma não homogeneização dos hábitos
e tradições culturais.
A partir de Canclini (2003) entende-se que a hibridação das estruturas
culturais resulta por tornar mais tolerante a própria diversidade aos olhos de outras
culturas, compreendendo e se apropriando em alguns casos em seu modo de
pensar e agir. A diversidade cultural, a partir das culturas híbridas de Canclini
(2003) passa a ser uma forma aceitável para outras estruturas sociais sendo
acessadas sem grandes conflitos, a partir da adoção de um olhar plural que
permite ser conhecida, vivenciada e hibridada e não com um olhar a partir do
estranho que pode provocar ameaça, distanciamento e/ou isolamento ou ainda a
busca por uma homogeneização, extirpando as tradições culturais originais. Há,
acima de tudo, tolerância, aceitação, troca e possíveis fusões.
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A Comunicação Integrada de Marketing como Ferramenta para
Captação de Clientes em E-commerce1
Dayran Carla de Carvalho
Universidade Estadual de Londrina – UEL, Londrina, PR
Resumo
Em um cenário marcado pela conectividade, em que temos tecnologia,
informação, pessoas, interatividade, instantaneidade e empresas, já não há
espaço para pensamentos isolados. Há uma necessidade crescente de novas
formas de se comunicar e se relacionar. Para isso, é imprescindível contar com um
marketing e uma comunicação que atuem de forma eficiente diante das
transformações que o uso da internet tem ocasionado no dia a dia e nos
processos de comercialização. O trabalho foi embasado em pesquisas
bibliográficas e a metodologia utilizada foi a exploratória qualitativa, com a
aplicação de entrevistas em empresas que atuam diretamente no setor de
comunicação e e-commerce. Ele revela a importância do marketing e apresenta a
comunicação como uma de suas principais ferramentas, pois a infinidade de
informações a um toque do consumidor ocasionou muitas mudanças nos
processos, abrindo cada vez mais espaço para o marketing digital e a produção de
conteúdos relevantes. Como resultado, o estudo aponta a necessidade da
integração das várias disciplinas de comunicação, bem como sua aplicação
correta às mídias e plataformas que surgem. Isso possibilita criar um
relacionamento positivo com prospects, otimizar os negócios no e-commerce e
atrair novos clientes.
Palavras-chave: comunicação integrada; marketing digital; e-commerce;
relacionamento com clientes.
Introdução
O mercado tem passado por mudanças profundas e, consequentemente, o
jeito de fazer Marketing. Isso ocorre devido às mudanças que a internet tem
trazido à rotina das pessoas, à forma delas se relacionarem e se expressarem.
É importante observar que, em meio a esse processo, o comportamento
das empresas também mudam e novas formas de negociações estão surgindo.
Abriu-se espaço para vendas no universo online, em que o mais comum é o ecommerce. Há uma movimentação constante de interesses e benefícios dos dois
lados da situação (clientes/marcas) quando o mundo virtual está em questão.

1
Trabalho apresentado na mesa 05 – Modelos de negócio em cenários digitais, no Primeiro
Congresso Internacional de Mídia e Tecnologia.
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Em um cenário em que temos tecnologia, informação, pessoas,
interatividade, instantaneidade e empresas, há uma necessidade crescente de
novas formas de se comunicar e se relacionar.

Diante disso, surge o estudo

proposto neste trabalho: A Comunicação Integrada de Marketing como Ferramenta
para Captação de Clientes em E-commerce. Buscaremos avaliar o papel da
Comunicação Integrada dentro do Marketing e compreender as inovações nos
processos de compra.
Praticamente todos os dias surgem novos equipamentos, aplicativos,
plataformas e ferramentas de interação. As pessoas, encantadas com estas
infinitas possibilidades, lançam o desafio às marcas de trazer inovação e sair à
frente fazendo bom uso de todo seu potencial informativo.
A pesquisa se dará em duas empresas da área de comunicação. Os
resultados foram apresentados e avaliados levando a concluir que o modo de
fazer marketing tem mudado e que a Comunicação Integrada de Marketing se
torna fundamental.
O Marketing está centrado no ser humano e a palavra relacionamento está
presente em todos os tipos de mídias e etapas de comercialização.
Marketing
É de suma importância compreender o que é marketing e buscar as melhores
formas de aplicá-lo diante de cada situação:
“O marketing é a ciência e a arte de explorar, criar e proporcionar valor
para satisfazer as necessidades de um mercado-alvo com rentabilidade.
O marketing identifica necessidades e desejos insatisfeitos. Ele define,
mede e quantifica o tamanho do mercado identificado e o seu potencial
de lucro. Identifica com precisão quais segmentos a empresa tem
capacidade de servir melhor, além de projetar e promover os serviços
adequados” (LAS CASAS, 2010, p.13).

Las Casas observa que o marketing tradicional era um processo
desenvolvido para atrair clientes. (LAS CASAS, 2010). Com a evolução da
internet, passou-se a operar também no ciberespaço e buscar participação junto
ao cliente. Hoje, reter clientes é mais importante que atraí-los. (KOTLER, 2010).
O marketing de transação deu espaço ao marketing de relacionamento feito
por meio do diálogo com o cliente em diversos canais. Nesse cenário, torna-se
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ainda mais importante a construção da imagem da companhia criando uma
personalidade a que o consumidor tenha facilidade de associar-se (CORRÊA,
2012).
Para Kotler apud Las Casas (2010, p.132), uma marca não é apenas um
símbolo ou nome, ela é “essencialmente a promessa da empresa de fornecer uma
série específica de atributos, benefícios e serviços uniformes aos compradores”.
Assim, surge o conceito de Marketing 3.0, trabalhado por Philip Kotler, que seria o
exercício do marketing no momento atual em que ele vê como a “era da
participação, a era do paradoxo da globalização e a era da sociedade criativa”.
O autor o apresenta um marketing centrado no ser humano; uma mistura de
marketing colaborativo, cultural e espiritual. (KOTLER, 2010, p.5).
Comunicação Integrada de Marketing
Alguns conceitos clássicos de Marketing continuam importantes e são
apenas inovados. Exemplo é o mix de marketing exposto por Jerome McCarthy,
conhecido como 4Ps: product, price, place (ou point of sale) e promotion. Em
português, produto, preço, praça ou ponto de venda e promoção (CORRÊA,
2013).
Corrêa acredita que dentro do “P” de Promoção existe um mix de
comunicação formado pela propaganda, promoção de vendas, relações públicas e
venda pessoal. (CORRÊA, 2010, PP, p.22). Para ele, a Comunicação é uma
importante ferramenta:
“A comunicação é um meio e não um fim em si mesma. Como parte
integrante do marketing, sua função é fornecer o apoio necessário para
que as estratégias de marketing possam ser divulgadas no momento
certo da sua implementação, da forma mais adequada e com a
intensidade necessária para causar o impacto perante o consumidor ou
cliente” (CORRÊA, 2010, p.10).

Quando se pensa em Comunicação Integrada de Marketing (que
resumiremos na sigla CIM), não se encontra definição exata, pois trata-se de um
conceito novo. Ainda assim, Corrêa (2012, p.46) relaciona a CIM com o
planejamento de comunicação de marketing:

!
110

•

Modelos de Negócio em Cenários Digitais

I Congresso Internacional de Mídia e Tecnologia - “Neil Postman“ e a Nova Ecologia dos Meios
Universidade Estadual Paulista – Unesp, Bauru, Brasil, 04 a 06 de outubro de 2017

“Comunicação Integrada de Marketing é um conceito de planejamento de
comunicação de marketing que reconhece o valor adicionado de um
plano que avalia as funções estratégicas de uma variedade de disciplinas
de comunicação – por exemplo, propaganda em geral, resposta direta,
promoção de vendas e relações públicas – e combina essas disciplinas
para proporcionar clareza, consistência e o máximo de impacto na
comunicação.”

Ela reconhece o valor adicionado de um programa que integre a variedade
das disciplinas estratégicas. (CORRÊA, 2012) “As estratégias incluem áreas de
branding, comunicação corporativa, marketing de produtos, eventos, comunicação
interna, propaganda e promoção, entre outras”.
Para Corrêa (2012, p.50 e 51), o ideal é que ocorram tanto no ambiente
online quanto off-line e o foco está no consumidor; as informações chegam dele,
não apenas dos pontos de vista centralizados na empresa (CORRÊA, 2012).
Correa (2012, p.22) destaca que:
“A real importância da integração do marketing é reconhecer que os
produtos e serviços não existem para aumentar os lucros e maximizar o
valor das ações dos acionistas. Elas existem para beneficiar o
consumidor melhor que a concorrência. Numa visão de longo prazo, esta
é a maneira de alavancar a lucratividade e aumentar o valor das ações”.

As disciplinas de comunicação não existem mais isoladas, e sim, se
complementando e agindo mutuamente de acordo com contextos e situações de
mercado. Para Corrêa, há momentos em que parece ser mais adequado
considerar a CIM como um processo. Ao falar sobre processo, pressupõe-se algo
dinâmico e organizado; funciona como um sistema a ser seguido e no qual se
enquadram o planejamento, os objetivos, os conceitos e as estratégias.
(CORRÊA, 2012).
Atualmente, a palavra de ordem é relacionamento; criar laços positivos com
os clientes torna-se cada vez mais necessário. “Quanto maior será o
relacionamento, maior será a integração” (CORRÊA, 2012, p.187).
Segundo Corrêa (2012), a comunicação deve difundir determinada marca,
tornando-a reconhecida; persuadir e criar uma sensação de preferência no
consumidor, motivá-lo e conduzi-lo para a ação da compra. Em todas estas
etapas, alguma disciplina de Comunicação ganha relevância, mesmo havendo
diferenças entre elas.
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Segundo ele (CORRÊA, 2013, P.131), o planejamento de CIM deve estar
alinhado com

o “pensamento estratégico da comunicação e a proposta a ser

implementada, em termos de objetivos e estratégias, a criação da campanha, a
programação de mídia, custos, cronograma e os métodos para avaliação de
resultados”.
Posicionamento, público-Alvo e divulgação
A Comunicação também deve se posicionar de modo a reforçar a
personalidade e o valor da marca. Para Corrêa, fatores como segmentação,
identificação de características de cada grupo e individualização devem ser
levados em consideração. (CORRÊA, 2012).
Já a divulgação de qualquer campanha feita em diferentes meios de
comunicação (televisão, cinema, rádio, revistas, jornais, outdoors, correio,
telefone, internet, etc) precisa estar integrada para atingir com mais eficácia o
público-alvo. A mensagem deve ser transmitida de maneira correta, no momento
certo, ao público determinado e com a intensidade necessária para que seja
percebida e memorizada. Também é necessário que ela esteja alinhada com uma
estratégia geral de comunicação. (CORRÊA, 2012).
Marketing digital
O meio digital estabelece novas possibilidades de comunicação entre as
empresas e os consumidores. Contudo, na essência, o trabalho de comunicação
na web não difere do que já é feito no meio físico: necessita de avaliações do que
o cliente precisa, entre eles, planejamento, estratégia, escolha da linguagem,
ferramentas, monitoramento, análise e mensuração. O que muda é a necessidade
de respeitar e entender as peculiaridades de cada canal. (TURCE, 2012, p.151).
Inovações têm migrado para aparelhos móveis e a velocidade sentida é
maior, com necessidade de adaptação urgente. Quem trabalha com marketing,
propaganda, comunicação, entre outros, deve utilizar estratégias e ferramentas de
marketing digital para resultados melhores. (TURCE, 2012).
De acordo com Lauterborn apud Las Casas (2010), a teoria dos 4 Ps não
tem a mesma utilidade do passado. Hoje é necessário se concentrar em conceitos
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mais compatíveis como o conceito dos 4Cs (cliente, custo, conveniência e
comunicação).
Las Casas (2010) explica que o C de cliente refere-se a entender o que é
importante para ele e oferecer um produto de acordo com suas preferências,
desejos, necessidades. Já o de custo, convém que seja satisfatório. A
conveniência leva o produto até o consumidor – ele já não precisa ir ao ponto de
venda tradicional. Comodidade também é uma palavra que expressa bem essa
situação.
Por fim, a comunicação conta com canais de contato direto com o
consumidor, SACs são exemplos. Para Las Casas (2010), há também a
possibilidade de interação com seus desejos e necessidades.
Visão pós-moderna e marketing interativo
Firat e Schults apud Las Casas (2010, p.21) aponta um estudo que traçou
algumas características do marketing pós-moderno. São elas hiperrealidade,
fragmentação, inversão dos processos de produção e consumo, ênfase na forma e
estilo e, por fim, instantaneidade.
A Hiperrealidade é o que está além da realidade. Ela permite construir
simulações que facilitam a vida tanto das empresas, quanto dos clientes em
situações de lançamentos de novos produtos, pesquisas, identificação de hábitos
de consumo, etc. Já a fragmentação ocorre pela fragmentação de mídias, além
das próprias pessoas que chegam a usar avatares para navegar em alguns
espaços.
A inversão dos processos de produção e consumo coloca os consumidores
como customizadores, um produtor de autoimagens em cada momento de
consumo.
O autor (LAS CASAS, 2010) menciona que a ênfase na forma e estilo
reforça que os profissionais de comunicação devem dar atenção especial para os
aspectos visuais da mensagem. Por fim, na instantaneidade, a rapidez se tornou
mais que necessária para quase todos os produtos. (LAS CASAS, 2010, p.21).
O marketing interativo é um novo marketing direto “que se formou pela
integração da tecnologia de Banco de Dados e do conhecimento dos Sistemas de
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Informação, com técnicas próprias de pesquisa de mercado, da segmentação de
mercado e da comunicação do marketing direto.” (Las Casas 2010, p.31).
Seu objetivo é estabelecer diálogos permanentes com os clientes. Isso vai
além de apenas registrar as preferências do consumidor, mas permite que eles
ajudem a moldar novos produtos e serviços de acordo com suas preferências,
estilos de vida e padrões de compra (LAS CASAS, 2010).
Apesar de ser um conceito novo, Las Casas (2010, p.32) destaca que o
marketing interativo responde às mais antigas questões do marketing. Por meio
dele, é possível saber quem são e onde estão os clientes e prospects (demografia)
e conhecer seus hábitos de consumo (psicografia); ele transforma contatos de
compra e venda em um relacionamento continuado com a empresa; torna possível
conhecer as necessidades, desejos e valores dos clientes e prospects, além de
conseguir estabelecer uma comunicação individualizada e relacionamento
duradouro.
Os 8 Ps do marketing digital
Assim como os 4 Ps de McCarthy são referência para inúmeras ações e
desdobramentos na prática do marketing, as atividades em marketing digital
passaram a contar com a teoria dos 8 Ps. A metodologia foi desenvolvida pelo
escritor, palestrante e consultor Conrado Adolpho.
Ela trata de forma sistêmica e cíclica todo o processo do marketing digital
desde a pesquisa de marketing digital até a precisão que é a mensuração dos
resultados obtidos. Os 8 Ps são: Pesquisa, Planejamento, Produção, Publicação,
Promoção, Propagação, Personalização e Precisão. Quintanilha (2016) nos
explica:
“Pesquisa (1°P) – Determinar para onde direcionar os esforços com base
no entendimento do comportamento online dos consumidores.
Planejamento (2°P) – Elaborar o planejamento de marketing digital para
definir como o site da empresa se transformará em uma plataforma de
negócios.
Produção (3°P) – Executar o planejamento elaborado no 2ºP com foco na
estrutura do site e em suas funcionalidades.
Publicação (4°P) – Escolher os conteúdos otimizados e persuasivos a
serem publicados no site, de acordo com as diretrizes de SEO.
Promoção (5°P) – Produzir conteúdos relevantes e com viés viral para
utilizar o grau de atividade do consumidor para gerar a sua propagação
de forma natural.
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Propagação (6°P) – Provocar a rede a compartilhar o conteúdo do site de
consumidor a consumidor e assim acumular capital social.
Personalização (7°P) – Adotar uma comunicação personalizada por meio
da segmentação do público-alvo com o objetivo de criar relacionamentos.
Precisão (8°P) – Mensurar os resultados das ações para saber o que deu
certo e o que deu errado e assim alterar estratégias quando necessário.”

E-Commerce
Ao avaliar os avanços tecnológicos dos últimos anos, Las Casas (2010)
constata que o crescimento da internet imprimiu maior agilidade aos negócios e
ocasionou o fenômeno das lojas virtuais. Em meio a isso, há o e-bussiness.
Um conceito amplo que trata de uma fusão complexa dos processos internos,
aplicações empresariais e estrutura organizacional – usa-se tecnologia (hardwares
e softwares) para criar um modelo de negócios de alto desempenho (TURCE,
2012). Esse contexto propiciou o surgimento do e-commerce.

De acordo com

Turce :
“Estavam lançadas as bases para o e-commerce – operação de compra e
venda de produtos e de serviços pela internet – e suas derivações atuais,
tais como m-commerce (mobile commerce – comércio por meio de
dispositivos móveis), t-commerce (television commerce – comércio por
meio da televisão), o social commerce (comércio via redes sociais, e mais
recentemente o F-commerce (sigla para designar o comércio via
facebook)” (TURCE, 2012, p.16 e 17).

Seja qual for o modelo de e-commerce, Turce (2012, p.30) reforça a
importância do marketing digital e a atuação de profissionais especializados:
“Finalmente, é bom ter em mente que não é só ter um site de ecommerce. Esse é só o começo da história. É imprescindível buscar
apoio de fornecedores especializados em marketing digital, que dêem
suporte depois que a loja estiver no ar, pois as ações online requerem
dedicação e muito trabalho de acompanhamento e mensuração. Tudo
isso é muito novo e mais complexo do que era fazer marketing no
passado, quando a loja simplesmente anunciava no jornal do bairro ou
distribuía tabloides com suas ofertas.”

Ela (TURCE, 2012, p.129) menciona, também, que, nos últimos anos, há
um “movimento de migração de verbas publicitárias para ações digitais de
marketing”. Segundo sua interpretação, “isso pode estar relacionado ao fato de ser
possível chegar mais próximo do marketing one-to-one”.
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As novas formas de vendas pela internet torna possível a interação das
empresas com um grande número de clientes, ao mesmo tempo em que os trata
individualmente, configurando gestão de relacionamento. (LAS CASAS, 2010).
Elas ampliaram, também, o espaço do mercado de nichos. Para Turce, este é
um ponto favorável tanto para os consumidores, quanto para as empresas que
vendem produtos muito específicos. Ela recomenda que a divulgação seja focada
no público-alvo, de forma bem segmentada. (TURCE, 2012).
Novas ferramentas para anúncio e relacionamento
A internet oferece mais ferramentas para campanhas, tanto em mídias
principais como de apoio. Segundo Corrêa (2013, p.195), qualquer meio pode ser
usado em qualquer uma das três posições: básica (mídia escolhida para passar a
mensagem principal), complementar (que complementa a mensagem principal) ou
de apoio (que complementa sentidos e dá suporte às outras mensagens).
Canais de interação como Twitter, Facebook, Youtube, Linkedin, Blogs,
ganharam destaque, como e-mail marketing, landing pages. (LAS CASAS, 2010).
Turce (2012) menciona que há, também, Mobile Marketing, Flash Mob, QR
Code, Realidade Aumentada, Buzz, Marketing Viral, Advergaming, Mobile Tagging,
Games Sociais, Merchandising em web, Podcasts, Releases, Vídeo Releases, etc.
Relevância de conteúdo
A qualidade do conteúdo divulgado e o grau de interesse que ele pode
despertar nos clientes ganha destaque, seja qual for o canal escolhido. Ele deve
ser bem pensado para gerar engajamento e troca de informações, ao invés de só
divulgar assuntos da empresa.
Ações bem sucedidas criam o marketing viral, que Turce (2012, p,83) define
como “consequência de estratégias que levam as pessoas a retransmitirem
mensagens para amigos, conhecidos e demais integrantes de suas redes”.
Las Casas (2010, p.65) chama o conteúdo inserido nas interações de
capital social. “Assim, é para o capital social, que é onde está contido o conteúdo
das relações estabelecidos na rede, que as organizações têm voltado ou devem
voltar seu esforço de marketing.”
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Interação e personalização
As ferramentas de compra devem proporcionar, além da informação, prazer e
entretenimento ao usuário. É fundamental utilizar tecnologias que permitam a ele
maior impacto. Para Las Casas (2010, p.51), provas virtuais ou simulações dos
produtos podem ampliar o impacto na intenção de compra.
Dentro disso, Corrêa (2012, p.71) complementa que “a imagem da
companhia contribui para a aceitação do produto. Não apenas tal produto ganha
destaque, como também todos os fatores sociais tidos como importantes para o
consumidor”.
Turce (2012) fala também

da cocriação, onde os clientes não apenas

decidem o que vão comprar, mas também o que será produzido. Eles podem
postar sugestões criativas e escolher opções customizadas para os produtos.
Podemos entender que trata-se de um alto grau de personalização por meio da
comunicação.

Levantamento de dados, mensuração e planejamento de CIM
Na CIM o objetivo é chegar o mais perto possível do comportamento atual
do consumidor. Para ele, o público-alvo não é um mero número estatístico e
compreendê-lo pode ser a melhor forma de sensibilizá-lo. (CORREA 2012).
Entretanto, para obter o máximo de benefícios é fundamental fazer
monitoramento contínuo para detectar oportunidades de negócios, orientar as
decisões gerenciais e planejamentos futuros. (LAS CASAS, 2010).
Turce (2012, p.27) recomenda que “os sites, em especial o e-commerce,
sejam construídos com as características adequadas para que ele seja capturado
para os buscadores, pois se o seu negócio não é encontrado, ele simplesmente
não existe”.

Web semântica
Ao conciliar mensuração e desejo de compreender e satisfazer os
consumidores, nos deparamos com a Web Semântica. Turce (2012, p.129)
interpreta a web semântica como a “Internet Inteligente”, responsável por
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transformar o conteúdo ainda desorganizado da web em “conteúdo inteligente”
para a tomada de decisão por meio do cruzamento de dados. “Haverá cada vez
mais sintonia entre o perfil de quem realiza a busca e as ofertas a ele
apresentadas de acordo com seu momento de consumo”.
Para Las Casas (2010) estamos na Era da Inteligência em Rede, com o uso
inteligente das máquinas por parte dos seres humanos e da criação de riquezas.
Aplicação de pesquisa e resultados
A pesquisa bibliográfica foi de extrema importância para o levantamento de
informações que forneceram subsídios e deram direcionamento para a elaboração
da coleta de dados, assim como para a interpretação e análise do trabalho.
A pesquisa de natureza exploratória qualitativa com amostragem nãoprobabilística foi realizada por meio da aplicação de perguntas abertas em
questionários de entrevista estruturada à gerência de duas empresas de
comunicação de Londrina - a SJR Propaganda, que está há mais de 10 anos no
mercado e pela Bis 2 Bis, especializada na implantação de plataformas de ecommerce, que está no mercado há quase uma década.
Enquanto a primeira trabalha com comunicação, a segunda trabalha com
tecnologia. As duas frentes contribuem para um entendimento mais amplo do
contexto. Ambas concordam que o relacionamento próximo com cliente, aliado ao
bom uso da tecnologia, são procedimentos importantes diante do cenário atual.
Para os entrevistados, a Comunicação Integrada de Marketing está no centro
deste processo, uma vez que a internet é apenas um meio para comunicação,
uma forma de passar textos e imagens de uma pessoa a outra. A organização
desses textos e imagens é o que forma todo o conteúdo distribuído que vemos
hoje.
Corrêa acredita na proposta de CIM em que analisa-se o que o consumidor
faz e trabalha-se ao contrário para explicar o porquê deste comportamento. Nesse
contexto, os representantes da SJR consideram a CIM como “indispensável”, pois
as empresas que falharem nesse processo tendem a perder espaço no mercado.
Diante da mudança de comportamento do consumidor abordada até então,
em que o poder está muito mais nas mãos dele do que das próprias marcas, a
gerência da SJR Propaganda acredita que, se bem trabalhadas, as novas
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tecnologias são muito importantes para estreitar o relacionamento com o público e
prospects.
Para a gerência da SJR, todo relacionamento tende a influenciar na decisão
de compra do consumidor. Turce (2012, p.149) conclui que:
“Por diferentes motivos, sejam eles culturais, socioeconômicos ou mesmo
psicológicos, o uso de mídias sociais para ampliação dos
relacionamentos tem sido um investimento crescente principalmente nos
países emergentes. Isso pode estar relacionado a um desejo de inclusão,
ou de participação maior na globalização, ou simplesmente por ser um
fator de comportamento e perfil.”

A gerência da Bis2Bis concorda e reforça que uma das principais funções da
comunicação integrada é estabelecer ações muito bem direcionadas ao públicoalvo, capazes de construir bons relacionamentos e buscar parcerias.
Com o surgimento dos sites de redes sociais e da interação proporcionada
por eles, a transparência e compromisso das empresas são imprescindíveis, pois
os usuários passaram a ser mais questionadores e encontraram ferramentas para
isso. Las Casas (2010, p.46) diz que “nas redes sociais, quem dita as regras são
os usuários e não as empresas”.
Os consumidores buscam canais para se comunicar principalmente quando
se trata de e-commerce. Segundo as empresas entrevistas, eles querem o contato
seja rápido, acessível e eficiente. Telefone, chats online, Skype e WhatsApp são
exemplos de ferramentas que têm sido bastante solicitadas.
Ao falar sobre efeito reverso, os entrevistados lembram que redes mal
administradas afastam clientes, pois causam desconforto e sensação de
abandono.
“As empresas necessitam fazer uso dessas inovações e começar a aprender
como utilizar e como se comunicar em cada uma delas” (LAS CASAS, 2010, p.23).
Quanto ao fortalecimento das marcas, A SJR acredita que está diretamente
ligado à proximidade e interatividade que elas realizam com o consumidor. “O
conteúdo digital interativo coloca o cliente como participante ativo na
comunicação.”
Seja qual for a rede ou ferramenta, fica cada vez mais evidente a importância
do planejamento de comunicação. Las Casas (2010) recomenda fazer uma
estratégia que possa incluir senão todos, a maioria das formas recomendadas
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para o contato com os consumidores. Para eIe (LAS CASAS, 2010), uma boa
estratégia é incentivar as pessoas a compartilharem suas opiniões e informações,
pois elas têm um desejo crescente em compartilhar suas experiências e
aspirações.
Tal pensamento vai de encontro à opinião dos entrevistados que apostam no
uso adequado das ferramentas; na construção de relacionamentos positivos e de
ações que visem o fortalecimento da marca. Da realização de ações em mídias
sociais, da qualidade dos conteúdos, à navegabilidade fácil e confiável nos sites.
Considerações finais
A maneira de fazer Marketing passa por transformações que

levam as

empresas a buscarem novas formas de atenderem o consumidor atual. É
necessário fazer uso do máximo possível de ferramentas de Marketing e a
Comunicação é uma delas - é importante planejá-la e executá-la da forma mais
assertiva possível.
Nesse contexto, a Comunicação Integrada de Marketing (CIM) se torna
fundamental, até porque, os clientes/prospects estão atentos a tudo a todo o
momento. O consumidor deixou de ser mero receptor de mensagens para assumir
papel ativo nos processos de consumo.
O uso frequente de várias tecnologias os torna mais exigentes e
questionadores. Então, surge a necessidade de participar dos novos canais de
interatividade nos quais estão inseridos.
Ações isoladas de comunicação já não fazem mais sentido quando a própria
vida e as formas de comercialização se transformaram em um emaranhado de
informações. As estratégias de comunicação precisam trazer a identidade, o DNA
de cada marca e conversar intimamente com os clientes e prospects.
A geração de conteúdos relevantes também está em pauta. Eles devem ir
muito além do interesse claro de comprar e vender. A postura colaborativa se
apresenta para construir relacionamentos positivos, agregar valor à marca e
contribuir para a boa reputação da empresa.
Com medidas adequadas, é possível reter clientes e pulverizar a marca. Eles
não apenas repetirão as ações de compra junto às empresas com as quais se
identifica, mas também farão a divulgação espontânea aos círculos que frequenta.
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Em suma, estamos vivendo ou prestes a viver o que muitos chamam de web
semântica, que se propõe a entender o comportamento do consumidor. É a era de
inteligência em rede, que amplia as oportunidades aos comunicadores.
Tudo isso vai além da organização em rede da tecnologia. É a organização
em rede dos seres humanos por meio dela. É o ser humano usando com
inteligência tudo o que a tecnologia propicia.
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Resumo
No cenário contemporâneo, em que o audiovisual se movimenta por diversas
tecnologias de distribuição, um novo espectador aparece em busca de novas
experiências na fruição dos conteúdos de entretenimento. Empoderado pelos
dispositivos móveis, esse espectador acessa o conteúdo em múltiplas telas
quando, onde e como desejar. Neste artigo, pretende-se analisar as mudanças no
mercado televisivo e na experiência de consumo audiovisual provocadas pela
abertura de canais de distribuição online, a partir das estratégias inovadoras de
fornecimento de conteúdo observadas na plataforma Globo Play. Procuramos
entender o serviço de vídeo sob demanda como uma nova plataforma que, entre
outras formas de distribuição de conteúdo, possui especificidades que vão além da
experiência televisiva. Entendemos que o desafio da Rede Globo, ao criar a Globo
Play, é fazer com que o consumo digital e em rede circule e retroalimente a
televisão. Futuramente, há um indicativo de que plataforma e TV criem produtos
independentes para públicos em busca de experiências distintas.
Palavras-chave: VOD. Audiovisual. Multiplataforma. TV. Globo Play.

Introdução
As mudanças nos canais de distribuição e consumo de conteúdos
audiovisuais, observadas por meio do avanço tecnológico, têm impactado cultural
e economicamente o mercado de entretenimento. O surgimento das plataformas
online, como a Netflix5, o Youtube6 e, recentemente, a Globo Play7, é um reflexo
desse cenário.
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Tal transformação se deu em consequência de um movimento em direção a
um ambiente em comum para onde outros meios de comunicação, cada vez mais,
se encaminham: a internet. A esse movimento migratório é atribuída a designação
de convergência midiática, pois, a internet é, em sua essência, um meio
convergente.
A convergência das mídias é mais do que apenas uma mudança
tecnológica. A convergência altera a relação entre tecnologias existentes,
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, 2009, p.43).

Trata-se, conforme aponta Jenkins (2009), de uma mudança profunda no
modo como as indústrias de comunicação e suas marcas lidam e se relacionam
com o público espectador. Um elemento importante para a compreensão desse
cenário é o aparecimento de um modelo de negócio que aproxima empresas do
campo da tecnologia e do audiovisual e que vem atribuindo novos significados ao
mercado televisivo e suas práticas.
A televisão que conhecemos hoje sofreu profundas mudanças desde seu
surgimento enquanto tecnologia. No Brasil, seu nascimento se deu em 1950 por
mediação do pioneiro Assis Chateaubriand, e a sua mudança mais significativa,
em termos técnicos, ocorreu em 2006, quando foi assinado o decreto presidencial
nº 5.820 que estabeleceu as diretrizes para a transição do sistema de transmissão
analógica para o sistema de transmissão digital8. O decreto iniciou, oficialmente, a
contagem regressiva para extinção do sinal analógico em território nacional,
alterada para 2018.
Para Jenkins (2009), as mídias antigas, como a televisão, não deixarão de
existir, mas passarão a interagir de forma mais complexa com as novas. Desse
modo, procuramos mostrar que o vídeo sob encomenda já é o presente da
indústria televisiva e, que para gerenciar as novas formas de distribuição do
conteúdo online, é preciso se adequar ao ambiente das novas disposições da
economia digital, o que já está sendo feito pela Rede Globo por meio da
plataforma Globo Play.

8 Decreto Presidencial nº 5.820 de 29 de junho de 2006. O mesmo “Dispõe sobre a implantação do SBTVD-T,

estabelece diretrizes para a transição do sistema de transmissão analógica para o sistema de transmissão
digital do serviço de radiodifusão de sons e imagens e do serviço de retransmissão de televisão, e dá outras
providências”. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato20042006/2006/Decreto/D5820.htm>.
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A chegada dos recursos de interatividade para a TV Digital terrestre no
Brasil deve provocar mudanças significativas no processo televisual – tanto sob a
perspectiva da audiência (afetando o processo de como assistir à TV), quanto sob
a perspectiva das emissoras (nesse caso, afetando a maneira de produzir
conteúdo para a televisão).
No entanto, esse é apenas o princípio de mudanças ainda mais
significativas que estão por vir. As empresas de radiodifusão estão trabalhando
modelos de negócios que vão ao encontro de uma geração de consumidores
conectados que apresenta uma nova forma de consumir e produzir informação.
Nas décadas iniciais da TV no Brasil, uma parte significativa dos conteúdos
veiculados nesse meio, vista pela perspectiva da cultura de massas, era feita para
entreter o maior número de pessoas e agradar ao máximo de anunciantes
possível. Com o aparecimento dos canais pagos, que surgiram com a proposta de
oferecer conteúdo segmentado por um determinado preço, as programações
puderam apresentar conteúdos de entretenimento mais complexos. As narrativas
ficcionais seriadas, por exemplo, deixaram de apresentar estruturas episódicas
simples e passaram a criar uma complexidade que o espectador já era capaz de
acompanhar.
Segundo Anderson, “os consumidores demandam cada vez mais
opções” (ANDERSON, 2006, p.6) e, com isso, a era da grade pré-estabelecida
pelo fluxo televisivo da TV aberta está chegando ao fim. Em seu lugar, surge algo
novo: o mercado de variedades. Nele, novas demandas de conteúdo de nicho e
práticas de consumo são criadas.
O autor parte da ideia de que a economia está cada vez mais se afastando
do foco num número relativamente pequeno de hits (produtos de grande sucesso,
os mais populares) para o foco num grande número de nichos (produtos
multissegmentados, os menos populares). A mudança de hits para nichos se
manifesta em diversos mercados, com várias empresas consagradas servindo
como exemplos de sucesso ao adotarem essa estratégia de negócios. Em seu
livro, Anderson (2006) cita alguns casos como Google, eBay, Amazon, Apple,
Walmart e o Netflix, entre outras organizações, que investem fortemente em
nichos.

!
124

•

Modelos de Negócio em Cenários Digitais

I Congresso Internacional de Mídia e Tecnologia - “Neil Postman“ e a Nova Ecologia dos Meios
Universidade Estadual Paulista – Unesp, Bauru, Brasil, 04 a 06 de outubro de 2017

O principal efeito da Cauda Longa, observada por Anderson, é distribuir a
preferência do consumidor para os nichos. Assim, conforme o consumidor fica
mais satisfeito com os produtos, é notável que o seu consumo se intensifique,
aumentando também o tamanho do mercado na sua totalidade. De acordo com o
autor, “a verdadeira forma da demanda se revela apenas quando os consumidores
dispõem de escolhas infinitas.” (ANDERSON, 2006, p.37).
Fazem parte deste mercado de variedades os serviços de vídeo on demand
(VOD) que, como o próprio nome diz, funcionam por demanda e, assim,
dependem da participação ativa do espectador. É ele, finalmente, quem decide
onde, o que e quando assistir. Essa liberdade altera o padrão de comportamento
de consumo até então utilizado, marcado pela linearidade e dominado pela
passividade. Emergem novos modelos de negócios pela cultura de nichos,
recepção por demanda e formas coletivas de distribuição de conteúdos.
Consumo midiático no Brasil
Com os avanços tecnológicos e o rompimento do padrão da grade
televisiva de programação fixa, os arquivos digitais tomam frente e possibilitam a
produção de conteúdo em todos os formatos necessários para distribuição em
diversas plataformas. Esse cenário coloca fim a uma barreira técnica que
delimitava o que era conteúdo televisivo e o que era conteúdo digital, tornando a
mídia digital parte do negócio da televisão e ampliando a sua possibilidade de
produção, distribuição e consumo.
Assim, o modelo de negócio baseado no streaming de vídeo aproximou as
empresas de tecnologia, interessadas em criar ferramentas inovadoras e intuitivas,
da TV. Essa aproximação vem promovendo uma série de mudanças na indústria
audiovisual, como as novas práticas de visualização do conteúdo que se
desenvolvem em torno das novas plataformas de distribuição.
Para se adequar a todas essas mudanças, a Rede Globo, empresa de
mídia tradicional, investiu no desenvolvimento de sua própria plataforma de
distribuição online: a Globo Play. Ao inovar nas estratégias de fornecimento de
conteúdo, a Globo busca atrair um público cada vez mais afastado das mídias
tradicionais e que procura autonomia para se relacionar com o conteúdo
audiovisual de uma maneira personalizada, própria dos meios convergentes.
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O conteúdo sob demanda pode ser consumido em smartphones, tablets,
smartTVs e, quando conectados à internet, permite uma prática migratória entre
eles. É possível, por exemplo, começar a assistir determinado capítulo de uma
novela em um dos dispositivos e passar para outro, em um tempo e espaço
também diferente, e continuar vendo o conteúdo do mesmo ponto em que parou.
Com isso, surgiu um espectador que transita entre telas de diferentes tamanhos,
chamado multitelas, que experimenta o audiovisual com duas e até três telas
simultâneas, como explicitado pelos autores:
Por muito tempo a tela de cinema foi a única e a incomparável; agora ela
se funde numa galáxia cujas dimensões são infinitas: chegamos à época
da tela global. Tela em todo lugar e a todo momento, nas lojas e nos
aeroportos, nos restaurantes e bares, no metrô, nos carros e nos aviões;
tela de todas as dimensões, tela plana, tela cheia e mini-tela portátil; tela
sobre nós, tela que carregamos conosco; tela para ver e fazer tudo. Tela
de vídeo, tela em miniatura, tela gráfica, tela nômade, tela tátil: o século
que começa é o da tela onipresente e multiforme, planetária e multimidiática. (LIPOVETSKY; SERROY, 2009, p.12).

Esta mobilidade de plataforma nativa no contexto das múltiplas telas
permite ao espectador conectado um consumo do audiovisual em “movimento”,
adequando-se à sua agenda individual. A noção de uma experiência
individualizada, a partir de Tryon (2013), desse modo, se contrapõe à prática de
consumo coletivo realizada nas salas de cinema:
[...] estas novas formas de mobilidade são frequentemente, mas não
exclusivamente, identificados com formas individualizadas de consumo de
mídia, de uma forma ou de outra o consumo tem em um dispositivo móvel
pessoal. Assim, em vez das experiências coletivas associadas com salas
de cinema ou até mesmo a imagem interna de uma família reunida em
torno de um aparelho de televisão, mobilidade de plataforma se envolve
com um empoderado espectador individualizado, que tem acesso a uma
vasta gama de conteúdo sob demanda a um clique do controle – ou do
mouse. (TRYON, 2013, p.62, tradução nossa)9.

A partir do momento em que as informações não estão mais restritas
fisicamente a um único aparelho ou em fluxo contínuo, ampliam-se as
possibilidades de consumo. Para Jenkins (2009), a convergência permite,
exatamente, o fluxo de conteúdos por meio de múltiplas plataformas de mídia, a
cooperação de múltiplos mercados midiáticos e o comportamento migratório dos

Finally, these new forms of mobility are often, though not exclusively, identified with individualized forms of
media consumption, whether or not the consumption takes place on a personal mobile device. Thus, rather
than the collective movie going experiences associated with movie theaters or even the domestic image of a
family gathered around a shared television set, platform mobility engages with a seemingly empowered
individual viewer who has access to a wide range of on-demand content at the click of a remote - or mouse.
9
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públicos dos meios de comunicação que vão a quase qualquer parte em busca
das experiências de entretenimento que desejam.
Principais plataformas: Youtube e Netflix
Primeiro com os DVD´s e, mais recentemente, com o TiVo 10 e outros
gravadores digitais em vídeo, a programação online, a programação a cabo sob
demanda, o compartilhamento de arquivos, o Youtube. Todos esses meios, que
possibilitam e estimulam o consumo de conteúdo, introduziram um novo modo de
assistir à televisão. O que estamos vendo, hoje, é uma tensão entre um modelo
tradicional e o novo modelo de distribuição baseado no streaming pela internet, e
ao mesmo tempo uma sobreposição das características destes meios, igualmente,
como acontece com a experiência do espectador.
Entre os serviços de vídeo sob demanda, há uma multiplicidade que atende
diferentes perfis de usuários e conteúdos. Alguns usam a infraestrutura da internet
de banda larga para propagar conteúdos por diferentes telas (televisão,
smartphone, computador, etc.) e outros usam aparelhos de recepção de sinal TV
por assinatura. Podemos classificar as modalidades distintas de acesso aos
serviços de vídeo sob demanda em OTT (Over the Top), que se refere à entrega
de conteúdo audiovisual e também de outras mídias através da internet ou Cable
VOD, quando o acesso ocorre por intermédio do set-up box das operadoras a
cabo. Essas formas de acesso ao conteúdo, podem seguir diferentes modelos de
negócio como assinatura, acesso gratuito, aluguel, entre outros, caracterizando o
mercado de vídeo sob demanda como um ambiente em constante transformação
e experimentações, o que viabiliza novas possibilidades de negócios.
Todo o mecanismo por trás das interfaces OTT é omitido ao usuário, que absorve
a praticidade e a liberdade de escolhas, como características principais da
ferramenta.
Em 2015, a receita de serviços OTT (Over the Top) para consumo de
conteúdos de TV via internet no Brasil foi de U$ 180 milhões, valor que deve

10 TiVo é uma marca popular de gravador de vídeo digital (DVR - Digital Video Recorder), que permite a

detecção e exclusão da publicidade que acompanha os programas de TV.
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chegar a U$ 462 milhões em 2018, de acordo com o eMarketer 11. Além disso, 57%
dos espectadores de TV, entre 14 e 55 anos, preferem o smartphone para assistir
a vídeos digitais.
Assim, a mesma internet que derrubou os CD-ROMS e, posteriormente, o
DVD, tornava cada vez mais vantajoso baixar e consumir conteúdos pela internet.
E então surge o Youtube, uma referência bem-sucedida para monetização de
vídeos online, que realiza a entrega do conteúdo ao usuário mediante sua própria
escolha.
O funcionamento da sua interface de vídeo é totalmente orientada pelo
comportamento dos usuários, que são tanto espectadores quanto produtores de
conteúdo na plataforma, que recebe continuamente todo tipo de material.
O Youtube agrega características de uma plataforma OTT, todavia, a natureza de
seu conteúdo é massivamente amadora e de curta duração. Esse formato faz com
que a plataforma seja muito mais uma opção de entretenimento na internet do que
alternativa a televisão ou cinema, mesmo havendo condições para tal.
A principal característica do YouTube é ser uma empresa de tecnologia que
se aproximou do mercado audiovisual, num constante processo de inovação, em
busca de um modelo de negócio experimental, além de uma curatela de conteúdo
livre. Por outro lado, a plataforma de vídeo sob demanda, Netflix, é um modelo de
empresa de mídia digital, que possui um modelo de negócio bem definido de
assinaturas o que o caracteriza como um serviço SVOD (subscription VOD), que
dá acesso aos usuários a uma biblioteca de filmes e séries que podem ser
assistidos de forma ilimitada por computador, dispositivos móveis e SmarTVs.
Após uma década de sucesso na distribuição de conteúdo por mídia física,
a empresa disponibilizou seu conteúdo na internet, possibilitando o usuário assistir
imediatamente por streaming, se tornando assim a principal fonte de trafego da
internet no horário nobre nos EUA. Atualmente, a Netflix é a maior licenciadora de
conteúdo do mundo e conta com uma gama alta de produções originais
milionárias.
Uma das suas características é a estratégia de lançar séries com as
temporadas já completas, especialmente suas séries originais. Essa prática rompe

11 https://www.emarketer.com/Article/VOD-Revenue-Latin-America-Reach-18-Billion-by-2018/1013132
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com a lógica de consumo de episódios novos a cada semana e oferece ao usuário
a liberdade de assisti-la integralmente em um único dia por meio da prática do
binge watching 12 fazendo com que os espectadores permaneçam imersos no
universo da obra, navegando pela plataforma de forma intuitiva.
O binge watching se tornou um padrão de consumo entre a população mais
jovem, que segue a tendência de migrar da grade televisiva para a conveniência
do consumo sob demanda de vídeos e do engajamento de fã nas redes. E,
diferentemente das antigas maratonas que ocorriam de forma presencial pelo
home-video, hoje elas são conectadas e compartilhadas nas redes sociais, as
quais funcionam como a tela ao lado.
Plataforma brasileira
No Brasil, a Rede Globo de televisão foi, e continua sendo, a maior
emissora do país13 , tornando-se a maior produtora de conteúdo e,
consequentemente, líder de audiência entre as emissoras de canal aberto. O
surgimento dos vídeos sob demanda em ambientes online e a criação de uma
plataforma digital da emissora refletem uma série de questões que dizem respeito
à produção, distribuição e consumo do audiovisual no cenário contemporâneo.
A plataforma digital da Globo, Globo Play, é um serviço de vídeo sob
demanda com base no streaming, que assim como o Youtube e o Netflix, veio
mudar radicalmente o cenário broadcast de produção e distribuição de conteúdo
audiovisual. E, assim, o processo de construção do espectador, que se iniciou no
pré-cinema, passou pelo cinema, pela televisão, pelo VHS e pelo DVD, chega hoje
a uma experiência espaço-temporal nova.
Uma pesquisa realizada em 2015 pela ComScore 14, com 8.376 pessoas de
seis países, detectou dados interessantes: 73% dos entrevistados brasileiros
afirmaram assistir à TV aberta, enquanto 82% consomem conteúdo via streaming.

12 Termo em inglês para o hábito de assistir horas seguidas de único programa televisivo, em especial,

aqueles que apresentam narrativas seriadas.
13 Television in Brazil: Globo domination. http://www.economist.com/news/business/21603472-brazils-biggest-

media-firm-flourishing-old-fashioned-business-model-globo-domination

142015 Brazil Digital Future in Focus. https://www.comscore.com/por/Insights/Presentations-and-Whitepapers/

2015/2015-Brazil-Digital-Future-in-Focus
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A tendência segue parecida no resto da América Latina: 70% televisão versus 81%
streaming. O streaming, assim, já supera a TV aberta na América Latina.
De acordo com um relatório publicado no portal online Meio&Mensagem15 ,
em 2014, “um em cada cinco usuários (19%) está disposto a pagar pela
possibilidade de acessar seu conteúdo preferido de qualquer dispositivo e 48%
dos entrevistados brasileiros pagariam por um serviço de TV personalizado, que
recomenda canais e serviços baseados nos hábitos de consumo pessoais”.
Com base nas tendências e pesquisas sobre o comportamento do
espectador, a Rede Globo vem investindo, desde 2000, em ações voltadas para as
multiplataformas. Massarolo (2015), propõe uma linha do tempo na qual identifica
as principais ações estratégicas feitas pela Rede Globo e que culminaram,
finalmente, no surgimento da plataforma Globo Play, em 3 de novembro de 2015.
Cada uma dessas etapas, desenvolvidas ao longo de quinze anos, fizeram parte
de um lento planejamento estratégico da emissora.
TABELA 1 – REDE GLOBO NAS PLATAFORMAS: LINHA DO TEMPO
2000

- Portal Globo.com

2006

- Produtos ficcionais ganham página própria
- Portal G1- hospeda o conteúdo jornalístico das
Organizações Globo

2007

- Cargo de produtor de conteúdo transmídia

2008

- DGE (Diretoria Geral de Entretenimento) implantação de ações transmídia

2014

- Site GShow - hospeda o conteúdo ficcional das
Organizações Globo

2015

- Globo Play - serviço de streaming de vídeo sob
demanda

Fonte: Jornalismo transmídia: a notícia na cultura participativa. Disponível em: http://
www.fnpj.org.br/rebej/ojs/index.php/rebej/article/viewFile/433/255

Um mês após o serviço completar um ano, a plataforma Globo Play
contabilizou 10 milhões de downloads e 6,3 bilhões de minutos em conteúdo

15 Disponível em: http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/2014/09/15/consumo-de-video-em-

streaming-encosta-na-tv.html
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consumidos16. O monitoramento via web, smartphopnes, tablets, TVs conectadas
e Chrome cast, tem permitido a Globo fazer experimentações com a distribuição
de seus conteúdos, entendendo e acompanhando os novos hábitos do público
formado por espectadores conectados.
Qualquer internauta pode assistir à Rede Globo (novelas, telejornais,
programas de humor, esportes e séries) pela Globo Play, de onde estiver e em
diferentes plataformas. Trechos de novelas, programas e telejornais podem ser
assistidos de graça, mas, com exibição de anúncios publicitários, ao início. Esse
formato, rompe o fluxo de vídeos para a experiência do binge watching, visto que
são obstáculos para a imersão do usuário.
Para ter acesso a vídeos exclusivos, capítulos na íntegra e lançamentos
(que antecedem a televisão aberta) é preciso ser assinante da globo.com, cuja
mensalidade é de R$ 14,2017. O serviço permite que o usuário faça interações
com as redes sociais, deixe comentários sobre seus programas preferidos e veja a
opinião de outros telespectadores. Além disso, é possível enviar um vídeo da
plataforma para os seus amigos via Facebook, Twitter, WhatsApp e outras redes.
Após fazer o login com sua conta gratuita da Globo.com, ou com seu perfil
do Facebook, o usuário será redirecionado para a página principal da plataforma.
Nela, aparece a opção Agora na Globo, por meio da qual o usuário pode assistir
ao mesmo conteúdo que está passando na TV direto do smartphone ou
computador. Basta clicar ou tocar no ícone de "play" para começar a reproduzir o
programa. Para isso, é necessário ativar o serviço de localização no celular.
Ao rolar a tela para baixo, o usuário verá sugestões de cenas recentes de
novelas e programas da Globo. A opção Programas, logo abaixo, mostra os
horários de todo o conteúdo que passará na TV ao longo da semana. E na seção
Mais Vistos, o usuário tem acesso aos trechos mais assistidos pelos internautas
recentemente.
No fim da tela, é possível selecionar conteúdo especifico para assistir entre
as opções: Novelas e séries; Humor; Variedades; Reality shows; Jornalismo e

16 http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2016/11/1830947-globo-amplia-aposta-em-video-via-internet-com-

mais-series-digital-first.shtml

17 Segundo dados da própria plataforma. http://assine.globo.com/globocom/globoplay-v2?

origemId=507&gclid=CN7EtKWwidQCFUGAkQodwRcLkg
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Esportes. Na seção Replay está disponível um grande acervo, configurando 86
títulos no total e mais de 7,3 mil horas de conteúdo, em que se encontram novelas
e séries que não estão mais no ar na Globo, como Verdades Secretas; Grande
Família e temporadas antigas de Malhação.
Funcionalidades da Globo Play
Por meio da plataforma, se o espectador chegou em casa depois da novela
preferida ou perdeu o telejornal, pode assisti-lo sem restrições. Além disso, a
plataforma oferece streaming irrestrito de toda a programação ao vivo da TV
Globo, simultaneamente (simulcast). O valor pago pela assinatura mensal do
acesso a um conteúdo que é gratuito quando exibido no fluxo televisivo da TV
aberta é justificado, desse modo, pela facilidade de assistir qualquer conteúdo da
TV Globo a qualquer hora ou lugar, o que Capoano (2016) chama de “valor de
comodidade”. (CAPOANO, 2016, p.8).
A plataforma oferece, ainda, conteúdos exclusivos aos assinantes, como
exibição 24h do reality show Big Brother Brasil, a disponibilização antecipada de
episódios de minisséries e de capítulos piloto ou capítulos zero que não serão
exibidos na TV aberta.
Em chamadas, o serviço também está ganhando bastante investimento. Na
Globo, não são raros os anúncios convidando os telespectadores a assinar o
serviço em troca de conteúdo exclusivo e antecipado, como o de Brasil à Bordo 18.
De acordo com Capoano (2016), estatísticas oficiais da Globo Play ainda
não estão disponíveis, mas foi divulgado em 2016 que a plataforma quadruplicou o
número de usuários conectados à Rede Globo, e “que em quatro meses de
existência, as estratégias de receita Freemium (R$14,20 por mês para assinantes)
e propagandas em pre-roll já sustentavam financeiramente a operação, com uma
equipe exclusiva de 30 pessoas e cerca de 50 envolvidas no projeto, na
época” (CAPOANO, 2016, p.4).

18 Após estrear algumas séries com uma semana de antecedência, o canal disponibilizou uma série inteira

para binge watching sem anunciar a estreia na TV, a expectativa é que o seriado chegue à programação
apenas em 2018. Trata-se de Brasil à Bordo, a nova série do autor e ator Miguel Falabella. A trama, que
mostra a rotina da divertida família Cavalcanti, dona da Piorá Linhas Aéreas, já pode ser vista no serviço
desde o início do mês de maio de 2017. Os 12 episódios da série estão disponíveis exclusivamente para os
assinantes da plataforma.
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No mesmo ano, com poucos meses de lançamento, a plataforma ganhou o
principal prêmio do mercado brasileiro de conteúdo para dispositivos móveis, o
"app do ano"19, na 8ª edição do “Oi Tela Viva Móvel”. Foram 67 milhões de
usuários únicos (pessoas que consumiram ao menos um vídeo na plataforma) e
uma pesquisa do Datafolha apontou que 67% dos brasileiros com 16 anos ou mais
conhecem a Globo Play.
Entre janeiro e outubro de 2016, ocorreu um aumento de 108% no tempo de
consumo do conteúdo digital da Globo em comparação com o mesmo período de
2015. Ao mesmo tempo, a audiência da emissora cresceu 13% no Painel Nacional
de Televisão (PNT), corroborando para a ideia de que o digital e a grade se
realimentam.
Neste período, a Globo Play também ampliou a sua oferta de conteúdo ao
vivo. Lançado inicialmente com programação da Globo ao vivo para Rio de Janeiro
e São Paulo, o recurso se expandiu para Minas Gerais e o Distrito Federal. Hoje, o
aplicativo está em todos os dispositivos móveis: smartphones, tablets, desktops,
chromecast e TVs conectadas.
Após a disponibilização dos episódios da série Supermax em setembro de
2016, a emissora comprovou que a cada novo episódio disponível maior era o
porcentual de retenção de espectadores que seguiam para o próximo. Assim,
repetindo essa dinâmica de binge watching, utilizado pelo Netflix desde 2012,
quando foi ao ar sua primeira produção original em coprodução com a TV estatal
norueguesa, a Globo viabilizou a maratona de Conversa com Bial na Globo Play,
para quem quiser acompanhar os primeiros programas. Os vídeos relacionados às
entrevistas com a ministra Carmen Lúcia, a cantora Rita Lee e o ex-presidente do
Uruguai, Pepe Mujica, foram os mais acessados.
Segundo dados20 da própria emissora, a atração, que substitui o Programa
do Jô nas madrugadas, é destaque na Globo Play. Em maio 2017, sua primeira
semana no ar, foi uma das atrações mais assistidas do aplicativo, perdendo
apenas para as novelas. O ranking de visualizações da plataforma é liderado pelas
novelas "Totalmente demais", "Êta mundo bom", "Velho Chico", "Haja coração" e
19 http://g1.globo.com/economia/midia-e-marketing/noticia/2016/05/globo-play-ganha-premio-como-app-do-

ano.html
20 http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/globo-play-atinge-10-milhoes-de-downloads-do-aplicativo.ghtml
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"A regra do jogo". No site de entretenimento da emissora, os vídeos do programa
também ficam apenas atrás dos folhetins em número de visualizações.
A plataforma, além de garantir maior conveniência para o público
conectado, ampliou a oferta e possibilitou novas experiências na gestão de
conteúdos da emissora. Ao longo de 2016 e 2017, produtos foram lançados no
aplicativo antes de irem ao ar na TV, os chamados digital first. Outros tiveram
conteúdo exclusivo no VOD, os digital only. A produção em 4K e 4K HDR da Globo
ficou disponível, ainda, para o público graças ao VOD, nas TVs conectadas.
Considerações finais
O presente artigo buscou investigar as plataformas de distribuição de
conteúdo audiovisual por meio da análise da plataforma Globo Play. Na estratégia
multiplataforma da Rede Globo, há uma forte diferenciação entre o que é conteúdo
de televisão e o que é conteúdo original para web, demonstrando os limites de
atuação no ambiente digital. Do mesmo modo, o catálogo de programação da
Globo Play segue os interesses da empresa, com destaque para lançamentos.
Enquanto a Netflix é uma plataforma televisiva ágil, dinâmica e focada no usuário,
que dispõe de uma interface simples, que estimula o engajamento (algoritmo de
recomendações), o que agrega valor à plataforma.
Neste sentido, a ruptura do modelo de uma programação pré-definida pela
televisão transfere, em grande parte, o poder de decisão para o usuário,
desencadeando uma transição de um modelo orientado pela oferta, para um
modelo orientado pela demanda. No ambiente de serviço de vídeo sob demanda,
a nova plataforma televisiva que surge tende a se tornar um modelo composto, no
qual o sistema de ofertas de conteúdo pelo produtor complementa as demandas
cada vez maiores dos usuários.
Em suma, entendemos que a grande aposta do Grupo Globo com a criação
da plataforma Globo Play não se trata de transferir a gigantesca operação
comercial televisiva para as mídias móveis. O desafio é fazer com que o consumo
digital e em rede circule e retroalimente a televisão. Futuramente, há um indicativo
de que plataforma e TV criem produtos independentes para públicos em busca de
experiências distintas.
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Comunicação Organizacional Em Contexto Digital: Estudo Sobre
As Micro Empresas Do Comércio De Vestuário De Bauru21
Aline Mariano Alves CARNEIRO22
Maria Eugênia Porém23
Universidade Estadual Paulista – Unesp, Bauru, SP
Resumo
O artigo tem como o objetivo refletir sobre as dificuldades que as micro e
pequenas empresas (MPEs) enfrentam em relação à comunicação organizacional
com a ascensão das tecnologias da informação e da comunicação (TICs) e da
comunicação digital. Desenvolveu-se uma pesquisa teórica e aplicada, de
abordagem quantitativa e qualitativa. Enquanto pesquisa teórica, utilizou-se da
pesquisa bibliográfica e, adicionalmente, utilizou-se a pesquisa de campo com
aplicação das técnicas de questionário e entrevista semiestruturada para a coleta
de dados. A amostragem delimitou-se às microempresas do comércio de varejo de
vestuário do Calçadão da Batista de Carvalho da cidade de Bauru, São Paulo. Os
resultados encontrados apontam que a comunicação organizacional não recebe
qualquer tipo de gerenciamento ou atenção pelos empresários pesquisados e,
consequentemente, a comunicação digital e as TICs são utilizadas exclusivamente
para fins táticos e instrumentais. Com isso foi possível verificar que a maior
dificuldade percebida está na possibilidade de convergência entre a comunicação
organizacional e os recursos tecnológicos de informação e comunicação que
juntos, culminariam na comunicação digital.
Palavras-chave: Comunicação Organizacional; Comunicação Digital; Tecnologias
de Informação e Comunicação (TICs); Micro e Pequenas Empresas (MPEs).

Introdução
O contexto digital, por meio das tecnologias da informação e da
comunicação (TICs) estão ressignificando o cotidiano dos indivíduos e de suas
relações sociais, agora também virtuais. Pois “as funções e os processos
dominantes na sociedade estão cada vez mais organizados em rede” (CASTELLS,
1999, p.33). Uma rede de relacionamentos que segundo Moraes e Pereira (2003,
21Trabalho apresentado na Mesa 5 - Modelos de negócio em cenários digitais, no Primeiro Congresso
Internacional de Mídia e Tecnologia.
22 Mestranda em Comunicação pela FAAC/UNESP. E-mail: aline.alibauru@gmail.com
23

Pós-doutoranda pela ECA/Usp, Doutora e Mestre pela Unesp, Docente do curso de Relações Públicas e do
Programa de Pós-graduação em Comunicação da Faac-Unesp, Coordenadora do grupo de pesquisa “Núcleo
de Comunicação, Inovação e Gestão” NPq/Unesp. E-mail: meporem@faac.unesp.br
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p.05), apresenta novas possibilidades de comunicação e interconexão, por estar
reconfigurado a organização social, econômica, as formas de produção, de
consumo e de trabalho.
Essa mediação exercida especialmente pelas TICs e pela virtualização
coloca-nos diante de mudanças estabelecidas pelas relações entre o indivíduo e a
tecnologia, alterando costumes, hábitos, a percepção de tempo, a ocupação dos
espaços, os modos de ver o mundo e a si mesmo. Portanto, essa mediação muda
também as relações estabelecidas com e nas organizações e, consequentemente,
com e nas MPEs. Essas, por sua vez, representam mais de 90% das empresas
nacionais, sendo a principal geradora de riquezas do comércio brasileiro,
contribuindo com 53,4% do Produto Interno Bruto (PIB) (SEBRAE/UEG, 2014). Por
isso, desempenham um importante papel social e econômico para o país,
necessitando de estudos, políticas públicas, ações de fomento e amparo que
favoreçam a sustentabilidade e competitividade do setor.
Parte-se do pressuposto de que as mudanças sociais, culturais,
econômicas e de transição dos meios de comunicação analógicos para os digitais
podem afetar a gestão desta modalidade empresarial posto que reconhece-se
suas vulnerabilidades em relação às transformações de mercado, especialmente
àquelas voltadas ao processo comunicativo.
Para Baccega (2009) o período que vivenciamos exige uma interpretação
da comunicação e seu processo, sobretudo porque o avanço da tecnologia mudou
os conceitos de tempo e espaço. Esta característica interfere sobremaneira na
incorporação de tecnologias da informação e da comunicação, na comunicação
digital e, consequentemente, o desafio é a incorporação de uma cultura digital que
faça avançar a comunicação organizacional nas MPEs a ponto da mesma tornarse estratégica.
A pesquisa realizada buscou responder aos seguintes questionamentos:
Quais os possíveis desafios do contexto digital sobre a comunicação nas micro e
pequenas empresas? As MPEs estão conseguindo se ajustar às mudanças do
contexto digital? Como as MPEs gerenciam a sua comunicação organizacional
agora impactada pela comunicação digital? Partindo da hipótese de que as MPEs
apresentam dificuldades em incorporar as mudanças advindas do contexto digital
em sua comunicação, na medida em que a comunicação organizacional encontra-
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se em estágio instrumental, ou seja, está fundamentada em um plano tático,
puramente operacional e reagente aos seus públicos.
Considerando que mais do que a mudança nos aparatos tecnológicos a
internet e a era digital trouxeram transformações importantes que devem ser
incorporadas às empresas, o objetivo geral da pesquisa é refletir sobre as
dificuldades que as MPEs enfrentam em relação a comunicação organizacional,
especialmente com a ascensão das TICs e da comunicação digital. Na expectativa
de obter resultados concretos, desenvolveu-se uma pesquisa teórica e aplicada,
de abordagem quantitativa e qualitativa, com objetivos exploratórios e descritivos.
Enquanto pesquisa teórica, utilizou-se da pesquisa bibliográfica e adicionalmente,
adotou-se a pesquisa de campo com aplicação das técnicas do questionário e
entrevista semiestruturada para a coleta de dados. Tendo como universo as Micro
e Pequenas Empresas, estabeleceu-se como recorte o setor de comércio de
varejo de vestuário da cidade de Bauru, no estado de São Paulo. Na amostragem
delimitou-se as micro empresas do comércio de varejo de vestuário do corredor do
Calçadão da Batista de Carvalho, polo de maior expressividade do comércio local.
Resultados e discussões
Optou-se por pesquisar as microempresas, localizadas no Calçadão da
Batista de Carvalho da cidade de Bauru/SP, por ser considerado maior centro de
atratividade de comércio desta cidade. Além disso, o Calçadão é um corredor
fechado para trânsito de veículos e por isso facilita a livre circulação de pedestres
para compras em suas lojas. Também é um comércio mais popular em
comparação a outros centros da cidade, como a Zona Sul e os Shopping Centers,
por exemplo. Pode ser considerado um patrimônio histórico e cultural da Cidade
de Bauru, pois além de ser uma das primeiras ruas abertas, datada no final do
século XIX (RAIA JR, 2015), representa ainda uma forma de expressão cultural de
inúmeros bauruenses que ao se referirem à suas compras, especialmente aos
sábados, dizem “vou batistar” como forma de expressar sua ligação a esse
espaço.
A coleta de dados foi realizada por meio de uma pesquisa de campo
documental estruturada de caráter quantitativo, composta de um questionário
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padronizado com 34 questões de múltipla escolha, versando sobre o perfil das
empresas, aspectos referentes à gestão organizacional, comunicação
organizacional e comunicação digital com enfoque nas tecnologias de informação
e comunicação. Foi aplicada in loco pela pesquisadora com empresários e
gerentes dos estabelecimentos, no mês de agosto de 2017, com 13 das 22 micro
empresas do comércio de varejo de vestuário situadas no corredor do Calçadão
da Batista. A entrevista semiestruturada, por sua vez, objetivou complementar as
informações adquiridas na aplicação do questionário, portanto foi aplica posterior a
este. Das 13 micro empresas que responderam ao questionário, 4 aceitaram
participar da entrevista que tece como base um roteiro de 29 questões abertas,
divididas em 4 blocos distintos, quais sejam: Identificação, Gestão Organizacional,
Comunicação Organizacional e Comunicação Digital e TICs.Com intuito de
preservar a identidade das empresas pesquisadas, as mesmas receberam
identidade alfabética, sendo A, B, C e D respectivamente.
Com a intenção de otimizar as análises, o questionário e a entrevista
foram divididos nas seguintes categorias: Perfil dos Empresários, Perfil e Gestão
das Empresas, Comunicação Organizacional, TICs e Comunicação Digital e
Mídias Sociais.
Na categoria “Perfil dos Empresários”, constatou-se que em sua
maioria são mulheres (53,8%) na faixa de 36 a 45 anos (38,5%), com ensino
médio completo (46,2%), sendo gerentes e proprietárias em igual quantidade
(38,5%). Enquanto que o perfil dos respondentes da entrevista são, em sua
totalidade homens, com idade média aproximada de 50 anos e ensino médio
concluído. As empresas existem à aproximadamente 20 anos, salvo uma que
possui 7 anos de existência e todas têm, em média, 3 funcionários.
A catergoria “Perfil e Gestão das Empresas” objetivou oferecer um
retrato do modelo de gestão das empresas onde 100% das mesmas mencionaram
possuir Departamento Comercial, 53,8% alegaram possuir Departamento
Administrativo e 38,5%, Departamento Financeiro. Além de 77% afirmarem que a
empresa é familiar. É importante destacar que os departamentos de Recursos
Humanos, Comunicação e Compras não foram mencionados por nenhum
empresário, informação que podemos avaliar como preocupante já que os
departamentos de Recursos Humanos e Comunicação correspondem aos setores
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empresariais responsáveis pelos relacionamentos organizacionais e gestão das
pessoas.
Não por acaso, Ribeiro (2001, p.20) alega que o capital humano é
considerado a maior riqueza de uma empresa por ser ele o responsável pela
geração de conhecimentos, ligados inclusive à inovação. Portanto, uma empresa
que não gerencia o seu capital humano e seus relacionamentos
(responsabilidades, normalmente atribuídas aos departamentos de Recursos
Humanos e Comunicação), fica vulnerável em perdê-los para os concorrentes.
Nas entrevistas ficou claro que o planejamento estratégico, também abordado
nesta categoria, não recebe atenção dos empresários, estando desatualizado há
muitos anos por uns e sendo inexistente em outros casos. Já em relação aos
públicos, nota-se que a visão é limitada aos clientes, sobretudo os clientes que
frequentam as lojas físicas. Para Chiavenato (2004), o planejamento consiste na
tomada antecipada de decisões sobre o que fazer, antes da ação ser necessária.
Planejar também envolve simular o futuro desejado e estabelecer previamente os
cursos de ação necessários e os meios adequados para atingir os objetivos da
empresa. Sem o planejamento, a tomada de decisão pelos empresários acaba
sendo intuitiva e reativa, ou seja, sem critérios e de acordo com as situações
vividas no momento, sem considerar o que acarretou tal situação e se ela poderá
ocorrer novamente. No contexto da sociedade em rede que vivenciamos, o
planejamento estratégico é o instrumento que pode auxiliar na incorporação da
comunicação digital nas empresas, uma vez que nele deverão constar, dentre
outras informações, as previsões de mercado e postura de clientes para os
próximos anos, o posicionamento de todos os públicos diante da nova realidade
virtual, os custos das novas ferramentas, as mudanças necessárias e suas
implicações para o negócio, etc.
Ainda na categoria sobre o Perfil e Gestão das Empresas, foi analisada a
percepção dos respondentes sobre a importância dos públicos, cujos dados
demonstraram que 90% dos pesquisados oferecem evidente relevância aos
clientes e funcionários, seguidos dos fornecedores e da comunidade local (80% de
relevância), porém, os concorrentes não foram considerados tão importantes
(menos de 30%). Ponderando que as MPEs de um modo geral estão inseridas em
um ambiente altamente competitivo e que o corredor da Batista de Carvalho é um
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polo comercial com inúmeras oportunidades de compras, desconsiderar a
importância da concorrência é um erro para as estratégias de marketing e vendas,
pois conforme enfatiza Bavaresco (2013, p.16), conhecer a concorrência e as
estratégias por ela usada, traz possibilidades de determinar quais diferenciais
oferecer ao cliente.
A categoria “Comunicação Organizacional” visou identificar o
entendimento que os pesquisados têm do assunto e verificou-se que 38,5% dos
respondentes compreendem a comunicação que a empresa estabelece com os
empregados como ótima ou excelente e 61,5% acreditam que a empresa têm uma
ótima comunicação com os clientes.
Todavia, 84,6% destes mesmos respondentes afirmam que a empresa não
disponibiliza canal formalizado para reclamações, críticas e/ou sugestões aos
empregados; o que acontece também com 61,5% em relação a mesma
disponibilidade de canais mas agora, para os clientes. Ao confrontarmos as
respostas do questionário com as respostas obtidas nas entrevistas fica claro que
os participantes consideram a comunicação como importante para o negócio,
todavia, restringiram essa importância à área de vendas e tanto a comunicação
estabelecida com os funcionários quanto a desenvolvida com os clientes têm
como ênfase a face a face. Ao serem questionados sobre a maior dificuldade que
encontram na comunicação organizacional, a comunicação com os funcionários
recebeu destaque, sendo avaliada pelos entrevistados como falha e complicada.
Para Halliday (2009, p. 32) todo discurso se reveste de uma retórica, ou seja, de
certo modo de definir a realidade conforme a visão que o comunicador deseja
compartilhar. Como esta pesquisa coletou informações apenas dos empresários e
gestores, temos somente as suas visões sobre a qualidade da comunicação que
estabelecem, sem o posicionamento de seus públicos primários (funcionários e
clientes). Contudo, como a grande maioria alegou não possuir canais formais de
sugestões, críticas ou reclamações com os mesmos públicos, entende-se que as
empresas também não possuem a visão dos seus públicos sobre a comunicação
que estabelecem, aspecto que se torna delicado ao traçar novas estratégias
comunicativas pois não é possível saber quais são ou não eficazes.
As MPEs são partes integrantes da sociedade e são constituídas por
pessoas que se relacionam por meio da comunicação. A comunicação, por sua
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vez, vem passando por diversas transformações sociais que afetam diretamente o
modo e processo de se comunicar nas organizações, com ênfase, temos as
transformações tecnológicas e digitais.

Sendo assim, “estudar, compreender e

praticar a comunicação organizacional, portanto, é muito mais complexo do que se
imagina” (KUNSCH, 2007, p.47), principalmente com a inserção das novas
tecnologias de informação e comunicação.
Na categoria sobre as TICs e a Comunicação Digital foi observado que
53,8% das empresas usam computadores no intervalo de tempo de 1 à 5 anos,
sendo estes os mesmos valores informados para o uso da internet (53,8%, de 1 à
5 anos de uso). No que concerne às razões que dificultam a ampliação do uso das
TICs nas empresas, 76,9% das empresas pesquisadas declararam não querer e/
ou não ver necessidade, enquanto que 23,1% justificaram como falta de
investimento financeiro e 15,4%, como deficiência na infraestrutura.

Com os

dados coletados nota-se também que 90% das empresas dizem usar o
computador e possuir internet, mas apenas 50% dizem usar e-mail e mídias
sociais e ainda menos de 50% relatam fazer uso de softwares de gestão. Logo,
existe uma lacuna sobre a finalidade da existência do computador e da internet
nestas empresas, uma vez que os métodos de uso mais comuns (e-mail, redes
sociais e softwares), não atingem os 90% registrados e, mesmo assim, 76,9% das
empresas respondentes afirmaram não querer ou não ver necessidade de
ampliação do uso das TICs.
A internet é uma rede que interliga computadores e juntos fazem parte do
escopo da comunicação digital. Apropriar-se desses meios e incorporá-los às
estratégias da empresa vai muito além da aquisição dos mesmos, esta
relacionado ao saber usar, como usar, porque usar, quando usar, etc. É uma
questão cultural e educacional, que envolve aprendizagem constante e abertura
para mudanças. Oliveira (2011, p.18) defende que a formação e educação digital
das pessoas se faz necessário para que elas possam dominar as ferramentas
digitais, que propiciem o intercâmbio de informações e aprendizado em um
processo de construção e aprimoramento do conhecimento. Quando se tem as
tecnologias de informação e comunicação, mas seu uso é limitado e não há
interesse de ampliação, o crescimento da organização também fica restrito, isso
porque “a apropriação dessas tecnologias permite o desenvolvimento pessoal e

!
143

•

Modelos de Negócio em Cenários Digitais

I Congresso Internacional de Mídia e Tecnologia - “Neil Postman“ e a Nova Ecologia dos Meios
Universidade Estadual Paulista – Unesp, Bauru, Brasil, 04 a 06 de outubro de 2017

profissional, estimulando a inovação nos diversos departamentos das
organizações melhorando sua competitividade” (OLIVEIRA, 2011, p.18). Conforme
destaca Reis (2014, p.43), o setor varejista é marcado por constantes inovações
em seus canais de venda, em ações de marketing nas formas de relacionamento
com os clientes e fornecedores. A autora acredita que este fator deve-se
principalmente, ao aumento do acesso a informações, especialmente pela Internet,
que torna os consumidores mais seletivos e exigentes.
A internet uniu em um só espaço a relação de conveniência e preço, fator
que aumentou a competitividade entre as empresas e, para estabelecimentos
como os pesquisados neste estudo, situados em um polo comercial, ampliar o uso
deste meio representa um grande diferencial para a consolidação no mercado.
Ainda assim, o fator mostra-se como um grande impeditivo para que esta
incorporação aconteça, pois embora haja a percepção da importância das TICs e
o uso da internet, muitas vezes “o fato é que as empresas são gerenciadas por
pessoas que não aceitam qualquer tipo de mudança” (SILVA, PALMA e
RAPKIEWICZ, 2009, p.12). A quantidade de empresas que concordam que o
compartilhamento de ideias entre os públicos é facilitado pelo uso de tecnologias
de informação e comunicação representa aproximadamente 90% dos pesquisados
e, aproximadamente 80% representa o número de empresas que concordam que
a inserção dessas tecnologias trouxe mudanças perceptíveis à empresa. Ficando
evidente que as empresas que compõem este estudo conhecem a importância da
internet e das tecnologias de informação e comunicação, mas ainda não atribuem
o valor necessário à elas.
Na última categoria, denominada Mídias Sociais, percebe-se que 53,8%
das empresas pesquisadas fazem uso do Facebook e do Whatsapp, enquanto que
46,2% relatam que a empresa não possui nenhuma mídia social. Embora a
abordagem sobre mídias sociais tenha sido pequena, foi possível perceber que
praticamente metade das empresas pesquisadas já despertaram para a
necessidade de estarem presentes neste meio, entretanto, o número de empresas
que ainda não faz uso desta tecnologia é expressivo e precisa ser considerado já
que as mídias sociais são hoje um local importante de compartilhamento de
informações. Adicionalmente às informações já apresentadas, os seguintes

!
144

•

Modelos de Negócio em Cenários Digitais

I Congresso Internacional de Mídia e Tecnologia - “Neil Postman“ e a Nova Ecologia dos Meios
Universidade Estadual Paulista – Unesp, Bauru, Brasil, 04 a 06 de outubro de 2017

aspectos em comum foram identificados nas respostas do questionário e na
entrevista:
! O índice de escolaridade entre os dois públicos foi o mesmo, sendo o
ensino Médio Completo;
! A quantidade de funcionários não teve grandes variações;
! Houve predominância de empresas familiares;
! A comunicação face a face foi a mais citada para estabelecer o
relacionamento entre a empresa e os funcionários e também com os
clientes.
! O computador, a internet e o telefone foram as tecnologias mais comuns às
empresas;
! Os motivos externos como clientes e concorrência foram os principais na
decisão por investir em mídias sociais;
! Os próprios empresários são os responsáveis por atualizar os conteúdos
das redes sociais da empresa.
Essas semelhanças demonstram a realidade antagônica vivida pelas
MPEs contemporâneas que, de um lado conservam algumas características
oriundas do período de industrialização, como a centralização de poder e a
tomada de decisões nos empresários, mas por outro lado, demonstram abertura à
aquisição de tecnologias digitais e da internet para desenvolver seus processos de
trabalho, como reforça Kaufman (2015,p.143):

Ao longo de décadas recentes, um amplo e profundo processo de
flexibilização modificou a estrutura, a operação e a cultura das
empresas; preservou, contudo, a mentalidade e a prática do
controle. Em paralelo, o advento das tecnologias digitais, com a
internet e a web, introduziu formas de circulação da informação e
de conexão entre as instituições e os indivíduos, e entre as
próprias instituições e os próprios indivíduos, cuja característica
central é o “não-controle”.

Esta adversidade vem exigindo que as MPEs repensem seus processos e
estruturas e adaptem-se não somente ao novo cenário de relacionamentos e
negócios estabelecidos pela sociedade em rede, mas que revisem seus próprios
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valores, fundamentos e culturas. Em continuidade, vários aspectos contraditórios
foram identificados no cruzamento entre os dados das pesquisas e as respostas
das entrevistas, conforme descritos abaixo:
! O planejamento foi um item de grande contradição entre os dois
instrumentos utilizados para a pesquisa, dado que ele foi apontado como
importante pela maioria das empresas, mas ficou evidente a sua
inexistência nas mesmas;
! A importância dos públicos também foi um elemento de contrassenso, uma
vez que a grande maioria dos respondentes alegaram que os clientes,
funcionários, fornecedores e comunidade são de extrema importância,
contudo

apenas os clientes foram lembrados ao ser abordadas as

ferramentas de comunicação;
! A comunicação com os funcionários foi uma outra questão com respostas
bem divergentes entre os dois métodos de pesquisa, pois no questionário
ela foi considerada ótima e/ou excelente, todavia na entrevista ela foi
mencionada como sendo a maior dificuldade dos empresários, por ser falha
e complexa.
O planejamento estratégico é uma ferramenta na qual, dentre outras
informações, deve conter a descrição dos públicos de uma organização e como
serão trabalhados; análise dos concorrentes para avaliar o cenário que a empresa
esta inserida e também um plano de comunicação, no qual precisam ser
abordadas as estratégias que serão adotadas, as ferramentas adquiridas, quem
será responsável por essas ferramentas, dentre outros assuntos fundamentais
para a permanência da empresa no mercado. Segundo Wichmann (2011, p.74), a
falta de planejamento e comunicação estão entre os principais fatores que levam
uma empresa à falência. Isto porque, segundo a autora, estes dois elementos são
pouco utilizados pelas empresas por não apresentarem resultados tangíveis.
A dificuldade de comunicação com os funcionários, por exemplo, é um
outro aspecto relacionado à falta de planejamento dos públicos e da comunicação
visto que, pelas informações das entrevistas e das pesquisas, os funcionários não
são considerados como públicos das empresas, não há uma metodologia para se
comunicar com eles e o acesso dos mesmos à muitas informações da empresa é

!
146

•

Modelos de Negócio em Cenários Digitais

I Congresso Internacional de Mídia e Tecnologia - “Neil Postman“ e a Nova Ecologia dos Meios
Universidade Estadual Paulista – Unesp, Bauru, Brasil, 04 a 06 de outubro de 2017

restrito, causando sensações de insegurança, instabilidade e incertezas. Sobre a
comunicação com os funcionários, Silva, et al (2015, p.02) reforça que:
A comunicação com os funcionários deve ser considerada tão
importante quanto à realizada com os consumidores. E isso é
pensar estrategicamente no negócio: o público interno não deve
ser deixado de lado, mesmo porque ele entra em contato com o
cliente. Não importa a posição que ocupe, o funcionário deve saber
o que se passa dentro da empresa.

O pensamento estratégico do negócio acontece no ato de desenvolver o
planejamento e aprimorá-lo conforme as mudanças forem acontecendo. Embora a
facilidade de comunicação face a face com os funcionários seja positiva para as
MPEs, o processo e ato exigem vários aspectos como flexibilidade,
descentralização de poder e informações, disseminação de conhecimentos,
valorização do ser humano e dos relacionamentos, entre outros.
Apenas duas ambiguidades foram percebidas durante a análise das
respostas, que foram: o motivo de uso do computador e da internet e; as
tecnologias de informação e comunicação presentes nas empresas.
A presença do computador e da internet foi quase que unânime nas
empresas dos dois métodos de pesquisas, todavia, quando questionadas sobre o
uso dessas tecnologias foi possível perceber que ainda há muitas dúvidas,
principalmente em relação ao uso da internet para o negócio. Grande parte das
empresas apontou o uso exclusivo do computador para emissão de notas e
controles internos de estoque e vendas e o uso da internet se restringiu à pesquisa
de fornecedores e atualização de software. Porém, em outro momento, metade
dos empresários admitiram usar com frequência o e-mail e as redes sociais. Ao
relacionarmos essas observações à resposta de uma das questões da entrevista
onde os empresários mencionaram a máquina de cartão de crédito como
tecnologia de informação e comunicação, percebe-se que não apenas o conceito
de TICs, mas o seu uso traz confusões e incertezas aos empresários. Isso pode
ser explicado pelo fato das empresas respondentes verem as tecnologias de
informação e comunicação apenas pelo viés instrumental, assim também acontece
“quando trazemos essa discussão para questões específicas quanto ao uso das
mídias sociais, é notório o despreparo ou a falta de coerência em muitas
organizações” (SILVA, 2011, p.112).
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Conclusão
A pesquisa desenvolvida concluiu que as empresas realmente utilizam a
comunicação organizacional como ferramenta instrumental, sem realizar qualquer
tipo de planejamento ou gestão estruturada. Consequentemente este uso e
interpretação das estratégias de comunicação organizacional estenderam-se à
comunicação digital, culminando nos seguintes contornos às indagações do início
do estudo:
Em resposta à questão sobre quais os possíveis

▪

desafios do contexto digital sobre a comunicação nas micro e
pequenas empresas constatou-se que o principal desafio é o
conhecimento sobre o conceito de comunicação digital e suas
contribuições aos negócios que, portanto afetam na aceitação e
resistência às mudanças tecnológicas, uma vez que o emprego e
investimento das tecnologias de informação e comunicação é baixo
e mesmo assim, 76,9% dos entrevistados admitiu não querer ou
não ver necessidade de ampliação das TICs;
▪

Sobre a pergunta se as MPEs estão conseguindo se

ajustar às mudanças do contexto digital atestou-se que no universo
da amostra elas ainda possuem grandes dificuldades de ajuste
posto que alimentam duas realidades diferentes em suas culturas: a
primeira é a realidade do mercado, que elas se veem forçadas a
acompanhar por conta dos clientes mas ainda não sabem ao certo
como fazê-lo, e a segunda é a realidade da empresa, com gestores
e empresários resistentes à mudança e sem os conhecimentos
adequados para a incorporação das estratégias de comunicação
digital às ações da organização. Embora a maioria das empresas
tenham afirmado fazer uso do computador e mais da metade
tenham manifestado possuir redes sociais e fazer uso da internet,
percebeu-se que essas atividades são puramente intuitivas,
realizadas por pessoas despreparadas e com finalidades
especificamente técnicas, características que não são capazes de
agregar valor aos negócios;
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A dúvida sobre como as MPEs gerenciam a sua

▪

comunicação organizacional agora impactadas pela comunicação
digital, foi respondida logo de início tanto no questionário quanto na
entrevista, quando foi detectada a ausência de qualquer tipo
planejamento. A partir desta percepção, notou-se no decorrer das
demais questões que como o maior meio de comunicação utilizado
para funcionários e clientes é o face a face, os empresários não
veem necessidade de administrar o processo comunicativo,
independente de sua natureza. Sendo assim, a comunicação digital
também não recebe nenhum tipo de gerenciamento.
Isto posto confirmou-se a hipótese de que as MPEs apresentam
dificuldades em incorporar as mudanças advindas do contexto digital em sua
comunicação, na medida em que a sua comunicação organizacional encontra-se
em estágio instrumental, ou seja, está fundamentada em um plano tático,
puramente operacional e reagente aos seus públicos e que neste contexto, o
maior desafio é a mudança do modelo mental por parte dos donos e gestores, pois
são eles os influenciadores de uma mudança na cultura organizacional.
Os empresários e gestores respondentes das empresas da amostra
exibiram perfil centralizador e com baixa aceitação da participação dos
funcionários nos processos comunicativos da empresa. Além de possuírem uma
visão limitada dos públicos e do conceito de comunicação organizacional.
Sobre a comunicação digital, alegaram desconhecimento do assunto,
entretanto, foram enfáticos ao dizer que não há dificuldades em manusear os
equipamentos tecnológicos, no que concerne às características de hardware (ligar,
desligar as máquinas, conectar à rede, etc). Contudo, deixaram claro também que
possuem grandes dificuldades em usar a rede para ampliar as vendas e as
estratégias do negócio, pela falta de conhecimento de como fazê-lo.
Percebe-se que tanto nos aspectos que envolvem a comunicação
organizacional quanto nas questões relacionadas à comunicação digital, a
incorporação e apropriação dos meios são falhos, ausentes e/ou deficientes.
Sobre especificamente o segmento de comércio, notou-se que o uso das redes
sociais digitais como alavanca de vendas ainda é precário e sua atualização não
possui rotina ou estratégia pré-estabelecida, o que segundo Valle (2013 apud
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SANTOS 2015, p.05) em um mundo cada vez mais conectado, ignorar os canais
digitais é jogar fora um público que realmente faz toda a diferença nos negócios.
Acreditamos então que as MPEs precisam reconhecer as possibilidades
de um novo tipo de convergência entre a comunicação organizacional e os
recursos tecnológicos de informação e comunicação que juntos, culminam na
comunicação digital.
Adicionado a estes três elementos, acrescentamos o esforço de
transformação da cultura organizacional, partindo principalmente da aquisição de
conhecimentos que superem a exclusão digital e atinjam a apropriação dos meios,
assim será possível fomentar uma nova lógica empresarial.
Como os principais impasses estão diretamente envolvidos com a
transformação da cultura organizacional, abrangendo objetivos e valores,
acreditamos que os resultados obtidos poderão referenciar novos estudos, balizar
a posição e comportamento dos empresários ante ao cenário digital, bem como
embasar o desenvolvimento de políticas públicas e ações de fortalecimento e
fomento das empresas do segmento à sociedade em rede. Aspectos de grande
complexidade que não se restringem a atividades delimitadas por um plano de
ações.
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Valor Agregado no Modelo do Jornalismo Pós-Industrial24
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Resumo
O modelo de produção jornalística na era pós-industrial passa por mudanças
tecnológicas e transformações culturais em razão dos efeitos do processo de
convergência das matrizes analógicas para o digital. Neste contexto, o presente
artigo debate o cenário do jornalismo tendo como referência os conceitos de
qualidade e de credibilidade considerando as mudanças estruturais em razão das
novas tecnologias e tendo como referência o trabalho colaborativo na produção de
conteúdo noticioso. Considerando o conceito de poder simbólico de Bourdieu
(2003), o valor do capital social do jornalismo está vinculado aos aspectos e
percepções de visibilidade, autoridade, popularidade, reputação e credibilidade do
veículo e dos profissionais. Assim, observamos que a criação e aprofundamento
dos laços entre os produtores de notícias e os usuários geram a construção dos
valores que serão responsáveis pelo reconhecimento e manutenção desse capital
social. Para isso, observamos o desenvolvimento da modalidade de reportagem
colaborativa, ou seja, a produção de notícias de forma coletiva envolvendo
diferentes veículos e profissionais por meio das experiências do ICIJ (sigla em
inglês para Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos), Connectas Hub,
com sede em Bogotá (Colômbia) e Ojo Público, com sede em Lima (Peru).
Palavras-chave: jornalismo pós-industrial; novas mídias; jornalismo colaborativo;
credibilidade; modelos de negócio no jornalismo
O modelo de produção jornalística na era pós-industrial provocou mudanças
tecnológicas e transformações culturais em razão dos efeitos do processo de
convergência da matriz analógica para o digital.
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Diante desse contexto, o presente artigo pretende debater o cenário do
jornalismo tendo como referência os conceitos de qualidade e de credibilidade
considerando as mudanças estruturais em razão das novas tecnologias e tendo
como referência o trabalho colaborativo na produção de conteúdo noticioso e a
geração de valor agregado no modelo pós-industrial.
Neste sentido, Levinson (1999) observa que a plataforma digital, por meio
das novas tecnologias, provocou uma redução significativa na concentração
editorial, ou seja, os veículos de comunicação deixam de ocupar um espaço
privilegiado na função de seleção e difusão do conteúdo noticioso. “In the age of
the Internet, in which anyone with a Web page can launch a news story,
internationally, the corporate gatekeeping of news is finally beginning to
subside.” (LEVINSON, 1999, p.7)27
Esse cenário demonstra que o processo de convergência entre a mídia
imprensa e o jornalismo pós-industrial envolve questões culturais, ou seja, o
processo de produção e o modelo de negócio também se encontram enraizados
no perfil comportamental dos profissionais envolvidos.
Isso pode ser compreendido, principalmente, pela relação do homem com a
máquina, onde o público busca novas experiências e a tecnologia avança para
atender esses anseios e solucionar eventuais transtornos, ou seja, as mudanças
tecnológicas influenciam e podem alterar os processos e as técnicas, mas as
expectativas são mantidas pelas significações culturais e sociais dos envolvidos.
Considerando o conceito de poder simbólico de Bourdieu (2003), o valor do
capital social do jornalismo está vinculado aos aspectos e percepções de
visibilidade, autoridade, popularidade, reputação e credibilidade do veículo e de
sua equipe de profissionais.
Assim, observamos que a criação e o aprofundamento dos laços entre os
produtores de notícias e os usuários geram a construção dos valores que serão
responsáveis pelo reconhecimento e manutenção desse capital social.
Como se sabe, a qualidade jornalística também depende da
honestidade e da integridade de como foram obtidas, processadas,
embaladas e disseminadas as informações. Se o público descobre,
27 Tradução livre: “Na era da Internet, em que qualquer pessoa com uma página da Web pode lançar uma

notícia, internacionalmente, o gatekeeping corporativa de notícias está finalmente começando a diminuir.”
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por exemplo, que a reportagem que denuncia corrupção no
governo foi resultado de uma lista de ilícitos ou práticas
condenáveis – como a chantagem – seu valor social se esfacela
consideravelmente. A credibilidade é uma condição insubstituível
no jornalismo, e uma conduta ética é seu alicerce.
A modernização dos espaços de produção jornalística não
acarretou em imediata melhora da qualidade integral dos produtos
e serviços da mídia. Talvez porque os investimentos feitos só se
traduzissem na atualização de máquinas, na adequação de
mobiliário e na compressão-redução de etapas do processo
produtivo. (CHRISTOFOLETTI, 2017)

Investigação colaborativa: credibilidade e qualidade
Nessa busca pela qualidade e conquista da credibilidade, observamos o
desenvolvimento da modalidade de investigação colaborativa, ou seja, a produção
de notícias de forma coletiva envolvendo diferentes veículos e profissionais.
Entidades como a ICIJ (sigla em inglês para Consórcio Internacional de
Jornalistas Investigativos) coordenam projetos de investigação coletiva como
Luxembourg Leaks, realizado em novembro de 2014, envolvendo mais de 80
repórteres em 26 países para analisar cerca de 28.000 páginas de documentos
confidenciais que descrevem os acordos fiscais especiais concedidos pelo
governo do Luxemburgo a algumas das maiores corporações do mundo. A
entidade também coordenou o projeto Swiss Leaks, realizado em fevereiro de
2015, que culminou em uma investigação colaborativa expondo como a filial suíça
do HSBC, um dos maiores bancos do mundo, lucrou com negócios de criminosos
e sonegadores de impostos em todo o mundo. O trabalhou contou com a
participação de 140 repórteres em 45 países para analisar 60.000 arquivos que
forneciam detalhes explícitos de como o banco estava ciente das irregularidades
por parte de alguns clientes.
A investigação colaborativa da ICIJ de maior destaque, no entanto, foi o
Panama Papers, divulgado em abril de 2016, que envolveu 370 jornalistas de 76
países, que descobriram uma rede de evasão de impostos e criação de empresas
em paraísos fiscais por parte de empresários e líderes de todo o mundo. A
repercussão dos resultados do projeto garantiu a conquista do Prêmio Pulitzer na
categoria Relatório Explicativos.
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Uma característica presente nos projetos de investigação coletiva
coordenados pela ICIJ é que todo projeto conta com uma seção “Sobre o
Projeto” (“About This Project”) onde são disponibilizadas informações sobre o
processo de produção, método utilizado e identificação da equipe envolvida em
todo o trabalho.
De acordo com Bucci (2003), essa prática reforça o conceito de
credibilidade do jornalista, já que o “direito de ser informado inclui o direito de
saber como se é informado, o direito de opinar sobre os métodos e de optar entre
um veículo e outro com base nisso”. (BUCCI, 2003, p. 47).
Para Serra (2006) a solução dessa situação é resolvida pelos jornalistas e
meios de comunicação por meio da adoção de alguns princípios técnicos precisos
e codificados envolvendo a produção da informação e a responsabilidade dos
profissionais como:
i) Produção de uma informação de qualidade, entendendose por tal uma informação exacta, devidamente confirmada,
originada em fontes de absoluta confiança, assente no princípio do
contraditório, objectiva - e, como tal, distinguindo claramente entre
factos e opiniões -, rigorosa, profunda, independente nomeadamente de interesses políticos e económicos,
nomeadamente publicitários - e actual; ii) Responsabilização de
cada jornalista, traduzindo-se, nomeadamente, na assinatura das
peças que produz e na garantia da veracidade de informações por
si publicadas e não atribuídas a fontes identificáveis; (SERRA,
2006, p.6)

Considerando esse cenário, a prática demonstra ser um processo
extremamente viável no cenário do jornalismo pós-industrial, principalmente, em
razão de que as ferramentas disponíveis pela tecnologia digital e internet facilitam
as investigações.
Dessa forma, por meio da investigação colaborativa, os jornalistas podem
explorar bases de dados em conjunto, desenvolver motores de busca e gerar
processos coletivos para desenvolver reportagens de interesse local e com alto
nível de qualidade e credibilidade, sem necessidade de se reunir fisicamente.
Assim, os temas em comum ou recorrentes como corrupção, migração,
crime organizado, pobreza, questões ambientais, entre outros, que atingem
diferentes regiões ou países passam a ser o elo para a integração que podem
impulsionar os projetos de investigação colaborativa regional ou transnacional

!
155

•

Modelos de Negócio em Cenários Digitais

I Congresso Internacional de Mídia e Tecnologia - “Neil Postman“ e a Nova Ecologia dos Meios
Universidade Estadual Paulista – Unesp, Bauru, Brasil, 04 a 06 de outubro de 2017

garantindo uma qualidade de investigação, precisão dos dados e,
consequentemente, maior valor agregado que pode ser percebido na produção
final pelo público alcançado pelo veículo.
Por outro lado, é importante observar como ressalva Serra (2006) que as
mídias digitais ainda sofrem um processo de “credibilização do dispositivo”, onde é
comum ocorrer a confusão entre credibilidade e relevância (ou popularidade),
principalmente, em razão dos usuários tomarem como referência os resultados
apresentados por motores de busca secundários como o Google. Assim, o autor
observa que essa lógica é baseada no raciocínio, comum entre os usuários, de
que uma boa posição em um motor de busca representa que uma informação é
credível e que a credibilidade pode garantir uma posição de destaque nas
ferramentas de busca disponíveis na internet.
Outra possibilidade de relação do usuário com a informação disponibilizada
no ambiente da web, conforme Serra (2006), envolve um processo que considera
três níveis de decisão e/ou influência:
No seu conjunto, e de forma sumária, este processo pode
ser descrito em três momentos: num primeiro momento, o da
utilização, o utilizador decide visitar um sítio que, mediante critérios
mais ou menos implícitos e tácitos, considera como credível; num
segundo momento, o da pesquisa, os estudos empíricos tornam
explícitos os critérios de credibilidade usados, de forma implícita e
tácita, pela maioria ou pela média dos utilizadores; num terceiro
momento, o da aplicação, os construtores dos sítios constróem
estes tendo em conta os critérios de credibilidade explicitados pela
pesquisa. (SERRA, 2006, p.7-8)

Estrutura 3.0 e o ecossistema informativo
O conceito e estrutura utilizados no processo de investigação colaborativa
apresenta um processo similar ao modelo de jornalismo 3.0 que, como aponta
Varela (2005), é caracterizado pela socialização da informação por meio da
intervenção dos participantes no processo de produção da informação.
A proposta do jornalismo 3.0, que surgiu como uma opção para superar a
crise de credibilidade dos meios de comunicação, tem como base a participação
do público como coprodutor e produtor de conteúdo por meio de ferramentas como
blogs, fóruns, páginas wikis, entre outros.

!
156

•

Modelos de Negócio em Cenários Digitais

I Congresso Internacional de Mídia e Tecnologia - “Neil Postman“ e a Nova Ecologia dos Meios
Universidade Estadual Paulista – Unesp, Bauru, Brasil, 04 a 06 de outubro de 2017

Uma variação dessa estrutura no ecossistema informativo foi a proposta do
open source journalism (jornalismo de código aberto) que, segundo Gahran
(2005), é um processo utilizado por alguns veículos como Business Week e
Technology Review do MIT (Massachusetts Institute of Technology), onde os
jornalistas contam com a contribuição de leitores no desenvolvimento da história
ou com intervenções em rascunho antes da publicação da versão final.
De acordo com Lewis & Westlund (2014), as atividades da mídia são
marcadas por práticas rotineiras que, no contexto das organizações, representam
o padrão e a lógica institucional. No entanto, os autores observam que essas
atividades também incluem esforços emergentes buscando a inovação midiática.
Passando agora às atividades específicas por onde os
atores, actantes e audiência estão mutualmente engajados, o
modelo jornalístico de Westlund (2013) traz um enquadramento
muito útil. Ele ilustra como as variadas atividades de mídia – sejam
elas editoriais ou não, manuais ou computadorizadas, em
orientação – caem em um continuum entre recriação e
customização (criação e/ou adaptação). (LEWIS & WESTLUND,
2014, p. 63)

Como observa Jarvis (2015), os atuais dispositivos eletrônicos como
computadores, tablets, smartphones, entre outros, se converteram em meios de
produção e distribuição de conteúdo. Essa nova realidade tecnológica também
facilita o processo de envio e recebimento de informações, o que permite a criação
de grupos ou o contato direto com pessoas sem a necessidade de mediadores.
Por outro lado, essa nova lógica gera uma nova situação onde a facilidade
de acesso e o grande volume de informações possibilitam também a circulação de
informações equivocadas ou distorcidas por diversos motivos.
En el mundo digital reina la abundancia. A medida que los editores
se vean reducidos, alegarán que la información se há vuelto
escasa porque ellos sacan menos provecho. Pero, en realidad, la
información está creciendo, si bien de manera desigual y en
muchos casos poco fidedigna, a través de um sinfín de nuevas
fuentes que contribuyen a um mayor ecosistema informativo.
(JARVIS, 2015, p. 38)28

28

Tradução livre: “No mundo digital reina a abundância. À medida que os editores se vêem reduzidos, eles
irão afirmar que a informação se tornou escassa porque tem menos vantagens. No entanto, de fato, a
informação está crescendo, embora de forma desigual e, em muitos casos, pouco confiável, por meio de uma
imensidão de novas fontes que contribuem para um maior ecossistema de informação.”
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Assim, esse “ecossistema informativo” conta com a presença de diversos
colaboradores que podem ser utilizados com fontes de informação como, por
exemplo, as agências governamentais, ONG´s (Organizações NãoGovernamentais), instituições de pesquisa, além de diversas plataformas e
aplicativos que funcionam como repositórios de informações ou agregadores de
conteúdo como o Google, Facebook, Twitter, Instagram, Youtube e serviços
disponíveis nos ambientes Android e iOS (Apple).
Mesmo considerando a desigualdade de estrutura e na qualidade de
informações disponibilizadas pelas fontes mencionadas, a aparente
desorganização e os modelos de comunicação, todos compõem esse novo
ecossistema e são os responsáveis pelo fluxo de informações.
La calidad y la credibilidad son en ocasiones signos de
interrogación. Seguramente, diréis, eso no es uma mejora. Puede
que todavia no, pero puede serlo. Mi estado es un estado en
blanco en el que pueden florecer la innovación y la colaboración,
donde se pueden oír más voces que nunca, donde los ciudadanos
pueden acabar estando mejor informados y más comprometidos
de lo que estaban. Sin embargo, para llegar ahí, el ecosistema
necesita ayuda y sus membros tienen que ayudarse unos a otros.
Los membros de un ecosistema pueden compartir contenidos,
audiencia y las mejores prácticas. Pueden aunar esfuerzos en
proyectos de colaboración, logrando más juntos de lo que podrían
lograr solos. (JARVIS, 2015, p.41-42) 29

A experiência latino-americana
A experiência de apurações e reportagens colaborativas também estão
ganhando espaço e destaque entre veículos de comunicação na América Latina,
que mantém uma rede colaborativa para a produção de matérias investigativas.
A plataforma jornalística Connectas, com sede em Bogotá (Colômbia),
implantou em 2016, por meio de parceria com a ICIJ, o Connectas Hub, espaço
online para o desenvolvimento de trabalhos jornalísticos individuais e colaborativos
que, entre outros objetivos, tem como diretriz auxiliar na ampliação do impacto das

29

Tradução livre: “Qualidade e credibilidade às vezes são pontos de interrogação. Certamente, você diz, isso
não é uma melhoria. Talvez ainda não, mas pode ser. Meu estado é um estado em branco no qual a inovação
e a colaboração podem florescer, onde você pode ouvir mais vozes do que nunca, onde os cidadãos podem
acabar sendo melhor informados e mais comprometidos do que eram. No entanto, para chegar lá, o
ecossistema precisa de ajuda e seus membros têm que ajudar uns aos outros. Membros de um ecossistema
podem compartilhar conteúdo, público e melhores práticas. Eles podem unir esforços em projetos
colaborativos, alcançando mais juntos do que poderiam conseguir sozinhos.”
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publicações, fortalecer a capacidade investigativa e o gerenciamento de novos
projetos jornalísticos.
Atualmente, o Connectas Hub conta com cerca de 155 membros de 15
países (Argentina, Colômbia, Chile, Equador, El Salvador, Estados Unidos,
Guatemala, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Peru, República Dominicana,
Paraguai e Venezuela) e parcerias com os veículos Univison, emissora com sede
em Nova Iorque (EUA) que transmite conteúdo para o México, La Prensa Gráfica,
San Salvador (El Salvador), Aristegui Noticias, Cidade do México (México),
Emeequis, Cidade do México (México), El Nuevo Herald, Miami (EUA), Armando
Info, Caracas (Venezuela), El Espectador, Bogotá (Colômbia), Plaza Publica,
Cidade da Guatemala (Guatemala), Global Voices, Amsterdã (Holanda), e
Confidencial, Managua (Nicarágua).
Entre os projetos desenvolvidos pelo Connectas está a reportagem especial
“El Nuevo Éxodo Latino: de Colombia a Chile”, produzido em novembro de 2014,
que retrata a rota migratória de colombianos até o território chileno.
A reportagem, que conta com dados estatísticos, mapas, imagens e
diversos testemunhos de imigrantes sobre os perigos, xenofobia, abuso de
autoridades e a presença da máfia dos coiotes (agente que, mediante pagamento,
conduz os imigrantes de forma ilegal para entrar em um determinado país),
envolveu uma equipe de 12 profissionais da Colômbia, Peru e Chile.
Em 2016, a Connectas, em conjunto com os veículos de comunicação AM,
com sede em León (México), Armando Info, Caracas (Venezuela), El Mercurio,
Antofagasta (Chile), e O Estado de S.Paulo (Estadão), São Paulo (Brasil),
produziu a reportagem colaborativa “Las Últimas Prisioneras de los Nazis en
América Latina”, que abordam como algumas obras de arte roubadas pelo regime
de Adolf Hitler terminaram em posse de pessoas e instituições, como o MASP
(Museu de Arte de São Paulo), no território latino-americano.
Os casos de pessoas desaparecidas e o aumento da violência em razão de
guerras do crime organizado, como o narcotráfico ou atuação de milícias
paramilitares, impulsionaram os jornais El Tiempo, Bogotá (Colômbia) e El
Universal (Cidade do México, México) a produzirem a reportagem multimídia
“Desaparecidos: Duelo Eterno”, em 2015.
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O trabalho apresentou os dados estatísticos de cada país e um perfil da
violência crescente nas cidades de Ayotzinapa, no México, e de Buenaventura, na
Colômbia, que ficaram marcadas por episódios de desaparecimentos e casos de
impunidade. O trabalho recebeu o Prêmio Ortega y Gasset de Jornalismo 2016,
na categoria Melhor Trabalho Multimídia, que, segundo os jurados, apresentou um
grande trabalho de denúncia, que foi valorizado pela grande quantidade de
informações, técnica narrativa e soluções gráficas.
Outra experiência de jornalismo colaborativo envolvendo veículos na
América Latina e que explorou o tráfico de peças do patrimônio cultural foi
coordenado pelo Ojo Público, com sede em Lima (Peru), que contou com um
equipe de jornalistas dos veículos Plaza Publica, Cidade da Guatemala
(Guatemala), La Nación, San José (Costa Rica), Chequeado, Buenos Aires
(Argentina), e Animal Político, Cidade do México (México).
O trabalho de investigação, intitulado “Memoria Robada”, contou com um
trabalho conjunto de cerca de seis meses, envolvendo enfoques regionais e
nacionais de cada país participante do projeto. O resultado final conquistou o
terceiro lugar no Prêmio Latino-Americano de Jornalismo Investigativo 2016 da
IPYS (Instituto de Prensa y Sociedad).
Cenários e perspectivas
A nova realidade descrita nesse ecossistema informativo é exatamente a
estratégia utilizada pelas instituições, grupos e redações na produção da
investigação, reportagens e produções no formato colaborativo.
De acordo com Carlos Eduardo Huertas30 , diretor do Connectas, esse
contexto permite o uso de diversas ferramentas e estratégias que auxiliam na
ampliação das pautas, na capacitação dos profissionais e no fortalecimento do
jornalismo investigativo e dos veículos de comunicação.
O projeto do Connectas impulsiona e estimula a participação de diferentes
profissionais e redações em um mesmo espaço virtual, onde é possível promover
uma troca de experiências e informações que, ocasionalmente, podem se

30 Entrevista via Skype em 21 de junho de 2017
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converter em novas pautas conjuntas, na contribuição de análise de dados, na
atualização de informações e na investigação em conjunto.
É um novo ciclo, onde ainda estamos propagando as
histórias produzidas de forma colaborativa. O uso de ferramentas
digitais fortalece a estratégia, as diferentes plataformas ajudam na
difusão da notícia. Apesar de ainda não ser possível mensurar os
resultados, temos convicção de que esse trabalho está refletindo
positivamente na experiência do público, na profissionalização da
produção das reportagens e no conceito de credibilidade dos
profissionais e veículos participantes. (HUERTAS, 2017)31

Os resultados apresentados demonstram que o processo de investigação e
produção colaborativa é viável, mas que necessita de ajustes que permitam o uso
com mais frequência e a maior integração entre profissionais e veículos.
Entre os obstáculos apontados estão a capacitação em relação as novas
tecnologias e a abertura para as produções conjuntas, principalmente, nos grupos
de profissionais com menos envolvimento no cenário pós-industrial.
Falta ajustar o processo para disseminar essa cultura. Há
cinco anos acreditamos que era possível desenvolver esse projeto
e conseguimos. No entanto, reconhecemos que para os jornalistas
contratados é uma estratégia mais fácil em razão da estrutura e da
fonte de financiamento por parte dos veículos. Já para os
profissionais que atuam com freelancer é mais difícil. (HUERTAS,
2017) 32

Considerações finais
O processo de produção por meio de investigação colaborativa demonstra
ser um dos métodos resultantes do novo ecossistema informativo capaz de
contribuir com a estratégia de geração de credibilidade e com a melhora do valor
agregado dos veículos de comunicação no modelo pós-industrial.
Isso ocorre em razão de permitir o aprofundamento e uma apuração mais
criteriosa em pautas de grande amplitude, o que revela ser um diferencial

31

Entrevista via Skype em 21 de junho de 2017

32

Entrevista via Skype em 21 de junho de 2017
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importante em um cenário marcado por textos superficiais, matérias equivocadas
e, até mesmo, repercussões de fake news33 .
Por outro lado, nota-se que essa prática ainda ocorre de forma restrita a
pequenos grupos e que enfrenta uma barreira cultural centrada na imagem de
controle e centralização dos veículos de comunicação na produção do conteúdo.
O modelo de produção colaborativa, ao contrário do que é percebido pelas
experiências citadas, demonstra ter um grande potencial para ser implementado
em redações de menor porte e como auxílio de profissionais freelancers, já que
apesenta um grande potencial de redução de custo, ou seja, a produção em
conjunto auxilia no intercâmbio de experiências e na superação de uma eventual
falta de estrutura para dar amplitude e aprofundamento em pautas de maior
relevância para o público.
Para que isso ocorra, é necessário que a cultura nos veículos de
comunicação considere que as características do novo modelo de produção de
conteúdo passam pela participação coletiva. Dessa forma, será possível identificar
novos campos de atuação e utilizar as ferramentas tecnológicas como
equipamentos estratégicos e não apenas como simples ferramentas de facilidade.
Assim, acreditamos que o processo de inovação no modelo do jornalismo
pós-industrial, além dos atributos técnicos, também envolve os aspectos culturais
como a compreensão das novas organizações e o fluxo de informações com base
nos critérios de relacionamentos propostos por essa nova realidade.
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O Mercado de mídia OTT – Over The Top no Brasil34
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Resumo
O artigo discute e busca refletir os novos cenários e influências das plataformas
Over The Top no mercado audiovisual brasileiro, analisando também o processo
de migração de conteúdos audiovisuais de players broadcasters televisivos para a
internet. Expor as novas tecnologias de exibição streaming e modelos de negócios
na produção e distribuição de conteúdo.
Palavras-chave: Over The Top; Modelos de Negócios; Audiovisual; Internet;
Comunicação.

Introdução
Os serviços Over The Top – OTT, em contraste à TV tradicional, oferecem ao
espectador uma nova experiência de consumo, na qual ele não é submetido a
uma grade fixa de programação. Ao contrário, detém a qualquer momento, o poder
de escolha do conteúdo que quer acessar. Este artigo visa discutir as
transformações que estas novas plataformas têm gerado no que tange a produção
e distribuição de produtos audiovisuais e como têm impactado o mercado
audiovisual atual brasileiro.
A Internet tem sido cada vez mais incorporada a diversas mídias e
ferramentas por ter como principal característica seu amplo alcance em um
ambiente dinâmico que propicia a interação. Nesse sentido, embora a televisão
ainda esteja muito presente no cotidiano da grande maioria da população37
34Trabalho apresentado na mesa 5 – Modelos de negócios em cenários digitais, no Primeiro Congresso
Internacional de Mídia e Tecnologia.
35 Doutor em Inovações Tecnológicas na Comunicação Contemporânea pela UMESP - Universidade

Metodista de São Paulo, Professor da Escola de Ciências Humanas e Sociais da Universidade Anhembi
Morumbi. E-mail: cbmonteiro@email.com.br
36Graduanda em Rádio, TV e internet da Universidade Anhembi Morumbi. E-mail: 11.luanabrito@gmail.com
37 Disponível em: http://www.brasil.gov.br/governo/2014/12/televisao-ainda-e-o-meio-de-comunicacao-

predominante-entre-os-brasileiros, último acesso em 25 de maio de 2017.
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brasileira, se faz necessário reconhecer o potencial dessas novas plataformas
alternativas.
Esse cenário possibilita o surgimento de diferentes configurações como
modelos de negócio, dentre os quais abordaremos apenas uma parcela, que está
integrada ao conjunto Over The Top (OTT). O intuito é obter maior compreensão
sobre seu funcionamento para traçar algumas perspectivas acerca das mudanças
que estão em curso. Uma destas perspectivas sendo a tendência à convergência
das mídias, como afirma Santaela (2004) ao citar Castells e enfatizar que tal
realidade só será alcançada quando a televisão interativa e as redes estiverem
integradas como um canal comum de alta tecnologia.
A hipermídia mescla textos, imagens fixas e animadas, vídeos, sons,
ruídos em um todo complexo. É essa mescla de vários setores
tecnológicos e várias mídias anteriormente separadas e agora
convergentes em um único aparelho, o computador, que é
comumente referida como convergência das mídias. SANTAELLA
(2004, p. 48).

Diversas empresas brasileiras, produtoras e players de conteúdo estão
dedicando esforços para atualizarem seu formato de negócio para que possam
atender essa nova demanda. Vale ressaltar que esta realidade já foi uma
necessidade que o rádio experimentou. Com a popularização da televisão e
posteriormente da Internet, o rádio se reorganizou gradualmente, ajustando sua
programação e infraestrutura até se metamorfosear no modelo de negócio atual,
em que estender sua programação para plataformas virtuais por meio de sites e
aplicativos tem sido uma prática comum entre as emissoras. Ou seja, os meios
tendem a se reinventar para novos usos e demandas, considerando os avanços
da tecnologia e as alterações dos contextos sócio culturais e mercadológicos.
1. Binge viewing e a mídia OTT
Ao permitir que o usuário escolha a qualquer momento o que assistir e a
plataforma que deseja utilizar, a Internet passa a fomentar um novo hábito: o binge
viewing. Termo em inglês que pode ser traduzido como “assistir em maratonas”, é
um movimento que tem ganhado força e trata de uma nova tendência de
consumo, em que o espectador opta pelo consumo imediato e integral do produto
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audiovisual, dedicando bastante tempo a esta finalidade, mas conforme seu
próprio ritmo. Para Wolk (2016), essa tendência é resultado do desenvolvimento
de uma série de tecnologias, entre as quais podemos destacar as seguintes
apontadas pelo autor como as principais que impulsionaram a reorganização da
estrutura televisiva:
• Time shifting: consiste em avançar ou retroceder a programação ao vivo a
partir do desenvolvimento de um mecanismo no controle remoto dos aparelhos de
TV. Essa tecnologia, segundo Wolk (2016) teria acostumado o telespectador a
“pular” os comerciais, ao passo que permite pausar, retroceder ou avançar um
programa televisivo indiscriminadamente prejudicando a receita advinda dos
anúncios, além de afetar também a forma como o consumidor concebia o ato de
assistir à TV, uma vez que possibilita a gravação de programas rompendo assim
com o aspecto principal da TV tradicional, o assistir à veiculação em tempo real.
O TiVo, um dos primeiros líderes no mercado de gravador de vídeo
digital, também tem a habilidade de transmitir aplicativos de
streaming para seus dispositivos mais recentes. É o mesmo caso
das plataformas PlayStation da Sony, Wii da Nintendo e Xbox da
Microsoft (com a Sony adicionando recentemente um dispositivo
mais simples chamado PlayStation TV à sua linha de produtos).
(WOLFF, 2015, p. 104).

• VOD – Vídeo On Demand: prática de disponibilizar conteúdo
audiovisual organizado em catálogo ou lista em uma plataforma virtual
gratuitamente ou por meio de pagamento, como locação. Muitas vezes
confundido com o termo OTT, não compartilha do mesmo significado, uma
vez que VOD é como denomina-se todo tipo de transmissão em que o
usuário é quem determina o momento de início, podendo estar integrado ao
sistema OTT, que, por sua vez, não se limita apenas a distribuição de
produtos audiovisuais, podendo também oferecer acesso a jogos,
plataformas de compras e outros aplicativos.
Os serviços Over The Top (OTT) que discutiremos consistem em modelos de
negócios de plataformas para distribuição de conteúdo audiovisual online. Por
meio dessas plataformas diversos títulos são oferecidos para consumo em
sistemas distribuídos, com possibilidade de uso em uma série de dispositivos
conectados à internet, como computadores, tabletes, celulares e televisores. Trata
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de uma ferramenta que visa atender um novo ritmo e perfil de consumo que tem
em sua raiz a rapidez proporcionada pela Internet.
Dentro desse modelo de distribuição de conteúdo podemos citar como
exemplo dois players que fazem parte do conjunto denominado OTT; Netflix e
Youtube. Em uma primeira observação é possível notar que são modelos de
negócios distintos. A Netflix disponibiliza conteúdo mediante pagamento de uma
assinatura, enquanto que o Youtube funciona de maneira que para acessar seu
conteúdo, o usuário não precisa pagar ou sequer efetuar o login no site.
Apesar de suas particularidades ambas são ferramentas de consumo
audiovisual e servem como exemplo para ilustrar a diversidade encontrada nos
modelos comerciais atualmente, em que cada modelo visa atender a uma
demanda de consumo específica, como mostramos a seguir38:
•

SVOD (Subscription Video on Demand) – O conteúdo é

disponibilizado em listas, muitas vezes configuradas, para o usuário
mediante a assinatura. O modelo de negócios adotado pela Netflix,
permite o consumo livre quando e onde o telespectador quiser, desde que
haja conexão à Internet e gera sugestões baseadas no histórico do
espectador, conceito que será retomado posteriormente.
•

FVOD (Free Video on Demand) – Neste modelo o conteúdo é

disponibilizado gratuitamente, de forma que a receita é gerada através de
anúncios publicitários comerciais durante a exibição. Também é
conhecido como AVD, ou Advertised Video on Demand. É o caso do
Youtube, em que anúncios são veiculados tanto durante a exibição, como
no layout da página. Entre as plataformas mais conhecidas podemos citar
os players Hulu e Crackle, sendo que o primeiro tem acesso restrito aos
EUA, por enquanto, mas com possibilidades já divulgadas de atuar em
outros países, inclusive no Brasil também.
•TVOD (Transactional Video on Demand) – o conteúdo é alugado
individualmente e disponibilizado apenas durante um intervalo de tempo curto,

38 Conceitos formulados tendo como base WOLK, Alan. Over the top. Como a internet está mudando a

indústria da televisão (aos poucos, mas definitivamente). São Paulo: Nobel, 2016.
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geralmente 24 ou 48 horas. Entre as plataformas mais conhecidas
internacionalmente podemos citar iTunes e Amazon.
2. Players e Cord Cutters
No Brasil, diversas operadoras de TV por assinatura, ao observarem a
receptividade do espectador aos serviços OTT, procuraram adotá-los. Aqui se
exemplifica melhor a complexidade estratégica que é implementar esse serviço.
Seja apostando no aspecto da mobilidade proveniente da internet desenvolvendo
serviços de TV everywhere ou oferecendo conteúdo para locação, cada empresa
abordou a questão de forma diferente buscando identificar quais modelos de
plataformas seriam mais convenientes levando em consideração seu público alvo
e sendo necessário se adaptar de maneira cada vez mais rápida a esse mercado
dinâmico.
A plataforma da operadora por assinatura NET denominada de NOW,
atualmente a principal plataforma de streaming de vídeo disponível no Brasil39 , por
sua vez, consiste em TVOD e FVOD ao mesmo tempo. Oferecendo tanto
conteúdo pago, - em que o conteúdo é alugado por um preço adicional ao da
assinatura regular do espectador e disponibilizado por um período de tempo como conteúdo gratuito. O produto foi concebido com foco em distribuição de
filmes e séries e assim como outros serviços OTT que de forma similar apelam
para a facilidade de alugar filmes sem sair de casa, logo se tornou um grande
concorrente para as locadoras, que de fato ao longo dos anos foram sufocadas e,
praticamente extintas frente a esse principal atrativo: a comodidade.
Quando questionado a respeito da estratégia a ser adotada frente à queda
dos índices de assinatura, o diretor de produtos de vídeo da América Móvil,
Alessandro Maluf avalia:
[...] os índices de audiência dos canais de TV por Assinatura
mostram que a TV está na sua melhor forma e que o serviço on
demand ajuda a atrair o cliente para a grade da TV tradicional, ao

39 Atingiu mais de 1.3 bilhões de streamings, sendo mais de 700 milhões nos últimos 12 meses, como afirma

o diretor de produtos vídeo da América Móvil, Alessandro Maluf em entrevista à Nextv Brasil. Disponível em:
http://nextvbrasil.com/alessandro-maluf-o-now-e-hoje-a-principal-plataforma-de-streaming-de-video-disponivelno-brasil/, último acesso em: 24 de setembro de 2017.
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gerar conhecimento e interesse por uma determinada
programação.40

Em contraponto a essa posição, abordaremos brevemente a Oi total play,
plataforma da operadora Oi, que em contraste a NOW visa atender um público que
não dispõe de muito tempo para assistir à TV tradicional aberta e por isso procura
por opções alternativas para as quais possa migrar. Sobre a plataforma, Bernardo
Winik, diretor de Varejo da empresa Oi relata que a solução tem como objetivo
suprir uma carência a nível nacional, dessa forma aposta na plataforma que se
aproxima do modelo de TV everywhere em que apresenta três pacotes de
conteúdo de diversos canais como Discovery, ESPN, FOX Networks Group Brasil
(FNG), HBO, Sony e Viacom, e além disso inclui em seus pacotes moden Wi-Fi,
banda larga e direito a ligações ilimitadas entre telefones fixos de todo o país.
Tal carência citada por Winik pode ser interpretada como a dificuldade de
adotar um ou mais serviços OTT em substituição ao serviço de TV por assinatura,
já que as próprias operadoras são provedoras de banda larga e muitas vezes
contratar seus serviços separadamente em oposição aos tradicionais pacotes
pode se provar mais dispendioso. Sobre este quadro Winik constata: “O consumo
de vídeo já representa 60% do total de tráfego dos nossos clientes de banda
larga”41, o que aponta a necessidade de reflexão acerca de como melhor suprir
essa demanda.
O Vivo Play 42, lançado em 2013 pela operadora Vivo, ligada ao grupo
telefônica espanhola, é um serviço OTT, que assim como o NOW pode ser
acessado na TV, no desktop e no smartphone por meio de aplicativo. O diferencial
dessa plataforma era que o Vivo Play, também oferecia serviço SVOD. O usuário
não precisaria ser necessariamente um assinante de algum pacote Vivo para
acessar o Vivo Play, de forma que funcionava em paralelo a um pacote de TV por
assinatura. Atualmente, o Vivo Play é uma plataforma apenas para clientes Vivo
TV fibra e engloba serviços SVOD, com pacotes mensais; VOD, e oferece também

40

Op.cit.

41Disponível em: http://www.panoramaaudiovisual.com.br/2017-07-operadora-oi-lanca-servico-de-ott-para-

nao-assinantes-de-tv-a-cabo-2759723, último acesso 28 de agosto de 2017.
42Disponível em: https://assine.vivo.com.br/vivo-play, último acesso 28 de agosto de 2017.
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a possibilidade de assistir canais de TV ao vivo pela Web apenas para clientes
Vivo TV fibra.
A partir desses exemplos é possível traçar algumas reflexões; as plataformas
desenvolvidas pelas operadoras acabaram sendo encaminhadas a tarefa de
atender a um público específico dentro de seus próprios clientes ao terem seu
acesso limitado a assinantes de determinados pacotes. Essa escolha, contudo,
não é necessariamente um fator limitador no sentido desfavorável da palavra, pois
ao limitar seu público é possível também conhecer suas preferências de maneira
mais precisa:
Enquanto a tela grande da TV é substituída na maioria dos lares, os
smartphones e tablets proporcionam um local alternativo de
visualização, que é privado, personalizado e portátil. Isso os torna
uma mina de ouro em termos de dados, pois agora podemos coletar
informações sobre usuários individuais através de uma variedade de
telas. [...] A capacidade de recuperar o atraso em conteúdo de longa
duração pelo sistema de TV everywhere é uma grande vantagem
tanto para os produtores de programas quanto para as audiências.
(WOLK, 2016, p.132)

Os serviços de TV everywhere e seus diversos aplicativos em geral são
divulgados como produtos pensados para um público mais dinâmico e, por vezes,
econômico, mas que não abre mão do entretenimento pelas redes de TV a cabo.
Todavia, nesse caso é de suma importância que os pacotes alternativos oferecidos
de fato cumpram seu papel de sanar essa carência, pois ao comparar pacotes, o
fator econômico, apesar de ser muitas vezes decisivo, não é o único.
Não se pode ignorar, que ao impor a um assinante determinado agrupamento
de canais, se está, fundamentalmente, negligenciando sua liberdade de escolha.
Até então apresentamos algumas operadoras de televisão por assinatura que se
adaptaram para disponibilizar plataformas OTT, no entanto como suporte a essa
busca por novas alternativas surgem também sites de e-commerce como o
Submarino e a Saraiva de forma similar apostam no formato para ampliar as suas
vendas, sites como Just Watch43 que filtra pela web links para assistir a um título
procurado pelo usuário e empresas criadas já com o objetivo de serem

43 Trata de uma plataforma internacional de busca, que permite que o usuário busque um título que deseja

assistir e veja em que plataformas esse título está disponível de forma legal, podendo dessa forma comparar
preços. Disponível em: https://www.justwatch.com/br, último acesso em: 12 de julho de 2017.
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plataformas OTT, como a Enterplay44, empresa brasileira que oferece vídeos on
demand e TV por assinatura.
O acesso nesse caso é feito por meio de um aparelho, o Enterplay TV, um
set-top box, conversor digital, que também é roteador Wi-Fi, agregando a qualquer
TV as funcionalidades de uma Smart TV. A proposta é que seu set-top box
funcione como uma central de mídia que depende de uma conexão à internet para
ser conectada.45 Jorge Salles, COO e VP de Operações da EnterPlay acredita que
a “multiplicidade de diferentes interfaces, logins, e-mails, cartões, senhas,
controles remotos e preços elevados” é um complicador, por isso a empresa tem
medido esforços visando unificar diversos serviços sob uma única interface.
Crackle46, outra plataforma OTT é também uma das parceiras de conteúdo
da Enterplay e por isso séries produzidas pela Crackle também podem ser
encontradas no plano shows da Enterplay. Assim como a Crackle, outras
produtoras de conteúdo começaram a desenvolver suas próprias plataformas,
como é o caso da Disney e HBO, por exemplo. Isso pode representar para as
demais plataformas que não produzem conteúdo original uma possível ameaça de
mercado, pois uma renegociação de direitos de distribuição de conteúdo entre as
produtoras que desenvolvem suas próprias plataformas pode significar uma perda
grande de conteúdo.
Enquanto a escassez de conteúdo pode ser identificada como um fator que
dificulta a popularização de plataformas como a Enterplay, temos o Oldflix47 que
propõe ao expectador reviver clássicos. Essa escolha por conteúdos antigos pode
ter sido uma forma de “driblar” problemas com direitos de transmissão. Outra

44Disponível em: www.enterplay.com.br, último acesso em: 12 de julho de 2017.
45 Caso o provedor de banda larga seja parceiro da EnterPlay, a plataforma Enterplay TV é disponibilizada

para que o usuário, além dos planos oferecidos, possa contratar os planos de TV por assinatura EP TV e EP
TV MAX. Outra alternativa é contratar, diretamente do computador ou pela própria EnterPlay TV, assinar
planos de filmes e séries, Web TV, gravador e o EnterSports, podendo também alugar filmes e séries
individualmente. Mais informações no site: www.enterplay.com.br, último acesso em: 12 de julho de 2017.
46 Ressaltamos que a Crackle é uma empresa americana. Disponível em: https://www.crackle.com.br/, último

acesso 25 de setembro de 2017.

47 Para assistir basta estar conectado à internet no site ou aplicativo do Oldflix, que até o momento só está

disponível para Android. Disponível em: www.oldflix.com.br, último acesso em: 20 de julho de 2017.
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empresa que trabalha na segmentação por público é a Play Kids48, que como o
nome indica é voltado para o público infantil. A Meu Filme.TV49, por sua vez,
oferece acesso a filmes e séries por assinatura de pacotes pré-pagos sem
fidelidade, optando por não se alinhar a um segmento específico.
Atualmente diversas articulações podem ser feitas por parte do telespectador,
caso decida abrir mão de sua assinatura. Algumas que podem inclusive resultar
em investimento equivalente ou superior ao de uma assinatura tradicional. A
respeito da estratégia de desenvolvimento de plataformas por nicho Salles
comenta: “ainda há muito espaço para aquelas OTTs dedicadas a específicos
segmentos de mercado, como a Play Kids, que oferece modelo de negócios e
conteúdo alinhado ao que os consumidores daquele segmento buscam”.
Dessa forma, cumprem, como apontado por Salles, apenas um papel de
coadjuvante, não sendo o modelo ideal para os Cord cutters que desejam se
desvencilhar da TV por assinatura, pois é discutível se as plataformas
apresentadas têm conteúdo suficiente para substituir a TV tradicional de forma
sustentável. No entanto, podem atender em parte aos cord plussers50, pessoas
que já tem TV por assinatura e pacotes com todos os canais possíveis e que
contratam serviços OTT, como um serviço adicional.
Por outro lado, compreende-se que assim como empresas OTT como
Enterplay e Meu Filme.TV as próprias operadoras são reféns de uma série de
restrições no que tange as licitações de conteúdo. A competividade em alta não só
entre empresas já muito bem estabelecidas como também start-ups é mais um
agravante em meio a negociações complexas com diversas produtoras,
48 “A plataforma oferece os mais variados conteúdos de entretenimento para crianças, como aplicativos,

jogos, filmes, desenhos e atividades pedagógicas. Semanalmente, o site atualiza seu catálogo com conteúdos
responsáveis, analisados por um time de especialistas para que os pais possam ter tranquilidade e controle no
que seus filhos estão assistindo. Por meio de uma assinatura mensal o usuário pode acessar a plataforma e
fazer download dos conteúdos oferecidos” https://prosas.com.br/editais/1986-selecao-de-conteudo-para-aplataforma-playkids, último acesso em 26 de setembro de 2017. A plataforma foi desenvolvida pela empresa
brasileira Movile. O site oficial da Playkids é https://ww2.playkids.com/lp/br/?vrd=true, último acesso em: 26 de
setembro de 2017.
49Disponível em: https://www.meufilme.tv/inicio, último acesso em 26 de setembro de 2017.
50“Os cord plussers estão na outra extremidade do espectro: são pessoas que já têm o melhor e mais

completo pacote de TV paga, mas ainda adicionam serviços OTT como Netfilx, Hulu e Amazon. ” WOLK, Alan,
Over the top. Como a internet está mudando a indústria da televisão (aos poucos, mas definitivamente). São
Paulo: Nobel, 2016, p. 100.
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distribuidoras, marcas, etc. Todos esses fatores acabam por prejudicar o avanço
de todas as plataformas por tratarem exatamente de constantes intermediações
entre competidores e colaboradores, simultaneamente.
É nesse cenário em que o cord cutting vem crescendo no Brasil, que
juntamente com o México51 são países recordistas na prática. Cord cutting ou
cortando o cabo, em português, é quando alguém decide rescindir o contrato que
tinha com uma TV por assinatura e opta por serviços OTT.
Dados da Anatel indicam que o Brasil terminou Outubro de 2015
com 19,4 milhões de acessos de TV paga. O que significa queda de
255,7 mil acessos em 12 meses, segundo a Teleco. E, pela primeira
vez, queda na comparação anual: - 1,3% em relação à base
instalada de outubro de 2014. 52

É importante manter em mente que tal fenômeno é resultado de um conjunto
de fatores desfavoráveis, dos quais podemos citar a popularização dos serviços
OTT e a crise econômica atual, que acaba por gerar maior audiência para os
canais de TV aberta, que são os mais assistidos no Brasil53.
3. A TV aberta e o OTT
Dentro dos canais abertos analisaremos as estratégias dos cinco maiores,
com mais de um ponto de audiência “estatisticamente relevantes”: Globo, em
segundo lugar SBT54 e TV Record, TV Bandeirantes e Rede TV!.
Líder em audiência, a Globo por meio de sua programadora Globosat vem
desenvolvendo ao longo dos anos sua plataforma GloboPlay. Inicialmente a
plataforma servia apenas como ferramenta de fidelização, pois não gerava lucro a
empresa, mas hoje em dia é bastante divulgada com propagandas em meio a sua
programação e até estreou sua primeira série exclusivamente online “Carcerários”.
51Disponível em: http://www.televisionhispana.news/2016071423573/mexico-y-brasil-dan-alas-al-cord-cuung-

en-america-la-na#axzz4YHtUJBwA/, último acesso em: 21 de agosto de 2017.
52Disponível

em: http://idgnow.com.br/internet/2015/12/07/numero-de-assinantes-de-tv-paga-no-pais-segueem-queda/, último acesso em: 21 de agosto de 2017.
53 Becker, V., Gambaro, D., Souza Filho, G.L. Junio de 2015. O impacto das mídias digitais na televisão

brasileira: queda da audiência e aumento do faturamento. Palabra Clave 18 (2), 341-373. DOI: 10.5294/pacla.
2015.18.2.3 Dísponível em: http://palabraclave.unisabana.edu.co/index.php/palabraclave/article/view/4753/pdf,
último acesso em: 21 de agosto de 2017.
54 Apesar da proximidade dos índices de audiência, o SBT possui mais geradoras. São 98, contra 56 da TV

Record. Op. Cit. (dados referentes a 2014)
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Atualmente a programadora Globosat (que gerencia os canais próprios do
Grupo Globo e alguns sob licença no Brasil), por meio de sua plataforma ainda em
versão beta, Globosat Play, oferece acesso a canais ao vivo e sob demanda,
gratuito e exclusivo para assinantes de operadoras parceiras, de forma similar a
primeira versão do GloboPlay denominada Muu, que serviu como ferramenta para
avaliação de demanda de consumo em VOD, para então gerar o modelo atual. 55
Além de experiências OTT o Grupo Globo vem adotando também estratégias
transmídia em suas produções como descrito abaixo:
Iniciado em 2007, a partir da constituição de grupos internos de
estudo, o processo culminou na criação da fundação de produtor de
conteúdo transmídia. Depois de experiências-piloto desenvolvidas
nos anos seguintes, a emissora passou a explorar, de modo
sistemático, a partir de 2010, estratégias transmídias na
teledramaturgia, de tal modo que, hoje, produtores transmídias já
são incorporados à equipe de cada telenovela produzida.
(FECHINE, 2013, p. 23)

O SBT lançou, assim como a Globo, seu aplicativo TV SBT. O aplicativo
permite ao espectador assistir ao canal ao vivo e acessar um acervo com seus
programas na íntegra, além disso também é possível assistir sua programação ao
vivo através de seu site56. Por meio de seu canal no Youtube, SBT Online, também
é possível acessar seus programas na integra, com outros canais oficiais como o
SBT Jornalismo que concentra o conteúdo jornalístico da emissora e Vlog da Juju,
que é o canal da personagem fictícia Juju Almeida vivida por Maisa Silva na novela
“Carinha de anjo” e que representa um investimento na narrativa transmídia por
parte da emissora.
O canal também lançou o SBT Kids que é uma OTT focada no público
infanto-juvenil. Rodrigo Marti, Diretor de Multiplataformas do SBT, conta que o
conteúdo pode ser assistido nos dispositivos móveis e que o SBT pretende
desenvolver apps específicos para smart TVs, smartphones e tablets. No entanto,
ainda não há uma previsão de lançamento.
55 “Atualmente, a Globosat oferece uma gama de produtos diretamente às operadoras através de marcas

vinculadas, como o Premiere F.C e o Telecine Play. Este último figura ao lado do Telecine On Demand, que
denomina um vasto acervo de filmes TVOD licenciados pela marca junto aos grandes estúdios e
disponibilizados pelas operadoras parceiras. ” MONTES, Wagner Silva. Over the top: O consumo audiovisual
em softwares culturais. Dissertação de Mestrado. Programa de Pós-Graduação em Meios e Processos
Audiovisuais da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, 2014, p. 20.
56Disponível em: http://m.sbt.com.br/aovivo/, último acesso em: 12 de setembro de 2017.
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Temos uma ampla e bem-sucedida programação em nossa grade,
que conquistou a fidelidade de uma legião de fãs que acompanha a
emissora em inúmeras plataformas, com track of records de
audiência e visualizações. O SBT Kids é um modelo de negócio que
unifica grande parte dessas atrações em on-demand, seguindo a
tendência mundial de consumo de conteúdo na web. Estamos
investindo fortemente em nossas plataformas virtuais e cada vez
mais aumentado nossa presença digital.57

O Grupo Record TV também lançou sua plataforma, R7 Play 58, em parceria
com o Youtube e o Google, que dá acesso a conteúdo da emissora. Para Antonio
Guerreiro, diretor de Novas Mídias da Rede Record, “o R7 Play é uma excelente
oportunidade não apenas de levar o conteúdo a múltiplas plataformas, mas
também um excelente canal de distribuição de conteúdo transmídia e exclusivo”. 59
A rede de TV Bandeirantes por sua vez, oferece em seu site a programação
ao vivo de seus canais e em seu app chamado BAND60 disponibiliza a
programação, vídeos, transmissões ao vivo e área de segunda tela para interação
com os programas da emissora. Além disso, o usuário ganha uma área pessoal de
favoritos para acessar facilmente tudo que mais gostar com a opção de assistir os
programas que estão no ar na TV ao vivo pelo celular. A iniciativa de veicular
conteúdo não só em suas plataformas como também no próprio Youtube reflete a
pressão que distribuidoras não só no Brasil, como mundialmente, tem passado
para potencializar seu alcance e diminuir de forma substancial os intervalos de
tempo entre lançamentos em suportes ou países diferentes. Isso se dá em duas
instâncias: inicialmente por meio das redes sociais que ao mesmo tempo em que
divulgam e geram expectativa, propagam spoilers que podem ou não influenciar a
receptividade do produto e, de forma mais agressiva, pode se tornar um ambiente

57Disponível

em: http://nextvnews.com/sbt-lanca-ott-gratuito-para-o-publico-infanto-juvenil-no-brasil/, último
acesso em: 20 de setembro de 2017.
58 O dono da Record também lançou uma plataforma de programação exclusivamente religiosa, a Univer, que

contém filmes, desenhos, programas de TV religiosos por uma mensalidade de 14 reais, o sucesso Os Dez
Mandamentos, no entanto não faz parte de seu catálogo pois já foi negociada a licença para passar na Netflix.
Disponível em: http://nextvnews.com/dono-da-rede-record-lanca-plataforma-ott-de-programacao-religiosa/,
último acesso em 24 de setembro de 2017.
59Disponível em: http://www.panoramaaudiovisual.com.br/2015-06-record-lanca-r7-play-19649, último acesso

12 de setembro de 2017.

60Disponível em: http://www.band.uol.com.br/tv/noticias/100000687845/aplicativo-da-band.html, último acesso

em: 20 de setembro de 2017.
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de circulação de conteúdo ilegal. Isto é, infringir leis de direitos autorais, resultando
em perda de lucros para as produtoras.
Apesar dos dispositivos que filtram e regulam o conteúdo, combatendo o
comportamento citado acima, o dinamismo proporcionado pela internet propicia a
geração de conteúdo de maneira interminável, dificultando seu monitoramento por
ser constantemente alimentado pelos próprios usuários que além de agirem como
receptores também são potenciais emissores de conteúdo.
A pirataria, por vezes toma vantagem dessa característica. Um exemplo
dessa apropriação indevida é no caso do Youtube, que ao ser processado pela
Comcast por ter veiculado conteúdo que era originalmente pago em sua
plataforma foi levado a implementar um sistema de autopoliciamento mais
eficiente. O caso serviu também para levantar mais questionamentos acerca da
Lei dos Direitos Autorais Digitais do Milênio61 (DMCA, a sigla em inglês) e até que
ponto seu caráter liberal seria eficiente para manter a concorrência e a
regulamentação do conteúdo sob controle. É uma consequência diretamente
relacionada ao fato de a Internet ser um meio quente, essa característica,
entretanto, viabiliza também a interação, como um elemento que permite
expansão de uma plataforma, por construção de presença online.
Considerações Finais
O problema quanto aos aplicativos, que Wolk (2016) denomina de a segunda
tela 1.0, é que os telespectadores não acharam muito interessante a ideia de
ocupar mais memória em seus dispositivos e por vezes terem que pagar por
conteúdo adicional. A segunda tela 2.0 trata das plataformas sociais e os dados
que podem ser obtidos com elas. Essa prática parece mais eficiente, pois leva o
conteúdo onde a audiência está, e não o contrário, logo esses dados podem ser

61“ Essa lei de 1998 [..] forneceu um porto seguro para infratores. Se um infrator age de maneira razoável

dentro de um curto período – ou seja, expurga e tira do ar o material [protegido] por direitos autorais - , sua
ficha fica limpa e ele não é punido (o que é muito diferente dos padrões da mídia tradicional, em que qualquer
infração pode envolver danos e indenizações substancias). Na prática, isso exigia bem pouco dos infratores.
O fardo foi colocado sobre o detentor de direitos autorais, que tinha de monitorar e poiliciar seu material e,
então dar um prazo para o ofensor, que não sofria perigo algum tirá-lo do ar – em outras palavras, um estatuto
unilateral com clara desvantagem para os proprietários de conteúdo premium. ” WOLFF, Michael. Televisão é
a nova televisão. São Paulo: Globo, 2015, p. 139-140.
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utilizados para construir e manter um público, tomar decisões mais inteligentes de
programação e criar oportunidades de publicidade mais efetivas.
O Twitter, segundo dados divulgados pela empresa referentes a 2016, atribui
ao Brasil a posição de terceiro colocado no ranking de maior crescimento em
número de usuários chegando a marca de 319 milhões de usuários ativos por
mês62. Desenhando assim, uma perspectiva favorável para a exploração desse
mercado. Sobre essa perspectiva Nathanson, analista e consultor para a mídia
aponta:
O erro que a comunidade de analistas está cometendo é pensar que
a parcela da [publicidade da] TV que vai para a internet é apenas a
do vídeo on-line. E as [redes] sociais? E os dispositivos móveis? E
as buscas? Veja o crescimento do Facebook, do Twitter e do
Google. [...]. Estão faturando dólares com entretenimento de
marca. 63

A segunda tela, ou conteúdo adicional, e as experiências sociais também vão
criar um mercado de publicidade com marcas interagindo com os fãs do programa,
acrescentamos que “resta saber se [...] os novos meios digitais e mobile vão
conseguir impor novos padrões de linguagem. ” (SOUZA, 2015, p. 185). Para
Jenkins:
Ao fornecer um canal de distribuição de conteúdo de mídia amador
e semiprofissional, o Youtube estimula novas atividades de
expressão [...] funciona em relação a uma série de redes sociais, e
seu conteúdo se espalha em blogs, mensagens, publicações e afins.
Poderia ser descrito como “mídia espalhável”, que significa permitir
falar sobre importância de distribuição na criação de valor e
reformulação de sentido dentro da cultura do Youtube. (JENKINS,
2009, p.348-349).

Independente das estratégias traçadas por cada operadora, produtora ou
emissora é preciso reconhecer a imprevisibilidade que está sempre presente no
mercado, e que torna impossível mensurar ao certo o sucesso de uma plataforma,
já que depende de uma série de questões e variáveis de mercado e de
tecnologias. Algumas possibilidades, resultado direto de escolhas da própria

62Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/tec/2017/02/1861175-numero-de-usuarios-do-twitter-no-brasil-

cresce-18-em-2016.shtml, último acesso em: 22 de maio de 2017.
63Ver

entrevista completa de Michael Nathanson ao Deadline Hollywood disponível em: http://deadline.com/
2014/12/tv-ad-sales-slowing-ratings-decline-digital-media-michael-nathanson-1201295025/, último acesso em:
4 de setembro de 2017.
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empresa como: catálogo, interface atraente, facilidade de pagamento e de
cancelamento de assinatura, divulgação; e outras que estão fora de seu alcance.
Em suma, a sobreposição ou substituição de uma tecnologia ou mídia por
outra traz embutido um período de adaptação permeado pelo receio de que a
mídia que a precede perca espaço no mercado e que por fim também seja
abandonada pelos seus consumidores. Ao mesmo tempo, conforme as tecnologias
são substituídas e/ou ultrapassadas novas demandas e oportunidades acabam
surgindo. No nosso caso a televisão passa por um período de transição em que
procura assimilar as novas necessidades de seu público. Esse cenário aumenta a
competitividade tanto interna quanto internacionalmente incentivando maior
produção.
O avanço da tecnologia muitas vezes é acompanhado pelo sentimento de
que resulta em uma perda, seja de posto de trabalho ou material, mas a realidade
é que em geral ela tem a possibilidade de abrir novos postos de trabalho e
melhorar dramaticamente o estilo de vida das pessoas. Um exemplo disso é o fato
de que a velocidade das conexões está aumentando em função da competição
entre operadoras que são forçadas a trabalhar com preços competitivos, tornando
mais fácil e atrativo o consumo de vídeo pela Internet.
Podemos relacionar esse conceito com a proposta da teoria da ecologia das
mídias; em que McLuhan se refere ao potêncial transformador da sociedade
através do desenvolvimento da tecnologia. Em uma rede de intercâmbios entre os
aspectos de sua natureza e como afeta a sociedade, posteriormente
compreendida por Neil Postman como a ecologia das mídias.
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E-mail: belda@faac.unesp.br.

O presente texto é parte de uma dissertação de mestrado, e visa uma introdução à
história das agências de propaganda 64 (SILVA, 1976, p. 25) no contexto mundial, suas
origens e a forma como foram construídas mercadologicamente, abordando uma pesquisa
bibliográfica dialogando entre o tempo, cultura e mercado. Como revisão bibliográfica cabe
citar os primeiros manuais sobre propaganda (SILVA, 1976, p. 150), que aparecerem nos
anos 20. Entre eles duas conhecidas obras de Claude. C Hopkins: Publicidade Científica
(1923) e Minha vida na Publicidade (1927). Os primeiros livros sobre a história da
publicidade são caracterizados por a falta de sistematização (NOGUERO, 2014).
A formatação e desenvolvimento do que vemos hoje como agência de propaganda se
entre principalmente entre os anos de 1900 e 1920 (SOLANAS, 2014) apesar das primeiras
agências, digamos que em caráter experimental e probatório nasceram entre os anos de
1860 e 1880, totalmente focados em mídia e com pouco viés performático, posteriormente,
os papéis das agências de publicidade que culminou na construção de um modelo de
agência pragmático, conhecido como full service – sofrendo adaptações ao longo do século
XX. Antecedendo este período de consolidação, Voley B. Palmer65 criou a primeira agência
de publicidade. Palmer, que ficou conhecido ao planejar a publicidade de vários
anunciantes em 1841, na Filadélfia e em Boston, cobrando dos periódicos 25% do custo dos
anúncios. Com o advento da era industrial, a produção em massa e a consequente
64

Segundo Silva (1976), No sentido comercial e com técnica, é no Brasil, na Argentina e em outros países de
língua latina sinônimo de publicidade, podendo ser usada indiferentemente uma ou outra palavra como
tradução do termo inglês – Adverstising.
65

Edd Applegate, “Palmer, Volney B.,” in History of the Mass Media in the United States: An Encyclopedia
(Chicago: Fitzroy Dearborn, 1998), 491; Donald R. Holland, “Volney B. Palmer: The Nation’s First
Advertising Agency Man,” The Pennsylvania Magazine of History and Biography 98, no. 3 (1974): 353–381;
Holland, “Volney B. Palmer (1799–1864): The Nation’s First Advertising Agency Man,” Journalism
Monographs 44 (1976).
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necessidade de aumentar o consumo dos bens produzidos, a técnica publicitária foi se
aperfeiçoando, mudando as linhas de comunicação entremeadas nas mensagens, passando a
ser mais persuasiva e perdendo, quase que por completo, o seu sentido unicamente
informativo. Com o crescimento mercadológico, outro fator impulsionou o crescimento e a
procura por profissionais que pudessem desenvolver campanhas publicitárias: a
concorrência desenfreada entre as várias marcas, praticamente obrigou o aparecimento de
um tipo de publicidade mais agressiva. (MUNIZ, 2004;VOS 2013).
Antes de Voley, o novo modelo de comercialização de mídia não foi tão bem aceito
e sucedido; os agentes de jornal tinham vendido assinaturas e anúncios em nome de outras
editorias ao longo do século XIX, Volney B. Palmer foi o primeiro a representar com
sucesso mais do que um ou dois jornais ao mesmo tempo. Pelo menos dois predecessores
haviam falhado. Em 1826, um agente da Ilha Rhode, que representava dois jornais de Nova
Inglaterra, e o nova-iorquino George Bourne, lançaram uma curta tentativa de fazer
negócios para múltiplos jornais, ambos não tiveram êxitos. (VOS, 2013).
O fator estrutural torna-se, então, relevante para os surgimentos das primeiras
agências, o agente de publicidade é essencialmente um produto de condições modernas
após a Revolução Industrial, que trouxe a produção em massa de bens, que seriam
anunciados para as massas; a urbanização, o que seria um ambiente fértil para a imprensa e
para a grande circulação de publicidade, e uma nova infraestrutura de transporte, facilitando
o transporte de mercadorias para os novos mercados, ao mesmo tempo, criando um
mercado novo para a publicidade (VOS, 2013). Os veículos de comunicação começaram a
se capitalizar em volume maior, fazendo uso dos agentes comerciais que, mais tarde,
tornaram-se os agentes comerciais das agências. Para preencher necessidades financeiras,
os jornais começaram a pagar para agentes venderem espaço para anunciantes e, assim, deu
à luz um negócio totalmente novo, as agências de publicidade. Como supracitado, o
crescimento e expansão da mídia teve papel fundamental no surgimento do novo negócio.
Para Burt (1940), em American Advertising Agencies, an Inquiry into Their Origin,
Growth, Functions, and Future: “The Miner’s Journal in Pottsville, Pennsylvania, led to the
creation of the first ad agency: His successful efforts convinced him of the unlimited
opportunities for general advertising, at which point Palmer moved to Philadelphia to
launch an agency.”
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Podemos dizer que as agências foram frutos de fatores ideológicos, sociais,
estruturais e midiáticos, que eclodiram no pós-guerra, pulverizando uma onda consumista,
midiatizada e propensa ao que tange ao consumo e acesso à informação de massa. As
agências como negócio surgiram baseadas em inovação mercadológica (POPE, 1983) de
maneira que, a fim de minimizar riscos e perda de potencial de mídia – além de maximizar
o potencial publicitário, os anunciantes procuravam as agências com a promessa de que os
investimentos seriam realizados de forma mais eficaz, com maiores resultados e menor
dispersão financeira. Nasce, nesse momento, o primeiro cerne, o primeiro diferencial de
uma agência, fator preponderante que fez com que o mercado estivesse congruente em
disponibilizar-se financeiramente em uma contratação de prestação de serviço. O modelo de
receita era baseado em acordar a venda de espaços em diversos jornais em troca de um
comissionamento (VOS, 2013).

3.2.2 As primeiras décadas
Entre 1870 e 1910 (SOLANAS, 2014) diversas agências como J. Walter Thompson,
adotaram uma posição diferente frente aos serviços oferecidos por uma agência, deixando
de ver a comercialização dos anúncios como seu core business66 passando a oferecer uma
gestão mais ampla das campanhas.
Além disso, todos os contratos que tomamos recebem a atenção pessoal de
um homem responsável, experiente no tratamento de dotações e na direção
geral da campanha publicitária. Ele será quase o seu representante como se
estivéssemos realmente em seu emprego. Ele se tornará, por enquanto, e
adicionará e valorará parte da sua maquinaria de negócios, enquanto
continua sendo parte do nosso e participando do seu ímpeto constante
( THOMPSON,1904) (tradução nossa67 ).

Outras mudanças vieram a acontecer com este novo posicionamento como, por
exemplo, uma nova orientação para a monetização das agências qual muitas deixaram de
66

É um termo inglês que significa a parte central de um negócio ou de uma área de negócios, e que é
geralmente definido em função da estratégia dessa empresa para o mercado. Este termo é utilizado
habitualmente para definir qual o ponto forte e estratégico da atuação de uma determinada empresa.
67

Moreover every contract we take gets the personal attention of a responsible man, experienced in the
handling of appropriations and the general direction of advertising campaign. He will be almost as much your
representative as if we were actually in your employ. He will become for the time being and additional and
value part of your business machinery, while remaining a part of our and participating in its constants impetus.
(THOMPSON, 1904) (tradução livre).
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receber seu comissionamento dos veículos, passando a receber os valores diretamente do
anúncio. Como foi o caso da agência NW Ayer & Son, precursora da proposta.
Entre as décadas de 1910 e 1920 as agências já apresentavam um organograma e
gestão de departamentos semelhante ao que vemos hoje, divididos basicamente entre gestão
de contas, pesquisa, mídia e criação (SOLANAS, 2014 e SAMPAIO, 2003). Os anos 30
foram marcados pelo desenvolvimento do rádio e consequentemente uma expansão do
negócio, marcado pelo surgimento de novas agências como: McCann-Erickson, DP Brother
e Leo Burnett Co e reavaliações sobre a forma de remuneração das agências, como mostra a
edição de setembro de 2003 da principal revista no segmento publicitário, Advertising Age.
O sistema de comissão, que estava começando a se enraizar, tornou-se um
assunto de grande controvérsia, já que os anunciantes pressionaram suas
agências, bem como a mídia para descontos e descontos profundos.
Muitos não tinham escolha; Se eles não cortassem suas taxas, um
competidor faria. O ex-executivo da JWT, James Webb Young, tomou uma
postura acadêmica na Universidade de Chicago e estudou minuciosamente
a questão da comissão. Em 1933, ele emitiu um relatório, "Compensação
da Agência de Publicidade em Relação aos Custos Totais da Publicidade",
apoiando a comissão existente de 15%. As agências e as empresas de
mídia o aplaudiram; Os anunciantes, no entanto, voltaram para o seu
próprio estudo por A.E. Haase, ex-diretor da Associação de Anunciantes
Nacionais. O relatório Haase, emitido em novembro de 1934, tomou as
medidas para um sistema de taxas negociáveis. O mesmo relatório, no
entanto, concedeu algumas vantagens ao status quo. (MCDONOUGH;
EGOLF, 2002. Tradução nossa)68 .

Os Estados Unidos da América entra na guerra em 1941, provocando uma
paralisação do mercado, mas esta paralisação não afetou avidamente as agências. Após o
final do conflito uma demanda reprimida começa a ganhar pujança, surge o fenômeno baby
boom aumentando consideravelmente o consumo de produtos para mães com bebês. Ao
contrário do que aconteceu com a 1º Guerra, o mercado continuou investindo em
propaganda. A década também marcou as agências pela inclusão e quebra de paradigmas
raciais, nasce a Vomack Advertising, fundada em Inwood, Nova Iorque (JOHNSON, 2010).
Nos anos de 1950 inicia-se a era do consumismo e uso massivo do meio TV, fato que
68

The commission system, which was beginning to take root, became a subject of great controversy as
advertisers pressured their agencies as well as the media for rebates and deep discounts. Many had no choice;
if they did not cut their rates, a competitor would. Former JWT executive James Webb Young took an
academic post at the University of Chicago and thoroughly studied the commission issue. In 1933, he issued a
report, "Advertising Agency Compensation in Relation to the Total Costs of Advertising," supporting the
existing 15% commission. Agencies and media companies applauded it; advertisers, however, turned to their
own study by A.E. Haase, a former director of the Association of National Advertisers. The Haase report,
issued in November 1934, made the case for a negotiable fee system. The same report, however, conceded
some advantages to the status quo. (MCDONOUGH; EGOLF, 2002) (tradução livre).
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elevou sobremaneira os rendimentos no mercado publicitário. Segundo Johnson 2010
“Throughout the decade, advertising expenditures increased to unprecedented levels. J.
Walter Thompson Co., for example, saw its billings increase from $78 million in 1945 to
$172 million69.
Os anos posteriores revelaram um crescimento mundial no consumo de produtos e
serviços. A série de televisão Mad Men, que foi ao ar de 2007 a 2015, apresentou parte
desta era de ouro da publicidade em Nova York: a década de 1960 – momento em que o
negócio se consolidou de fato. Alimentado por álcool e charutos, retratava publicitários que
viviam em um universo ainda em descoberta, ocupado criando campanhas e símbolos que
ainda ressoam como Coca-Cola·. O crescimento do segmento mostra competições acirradas
entre agências e mais uma vez, questionamentos sobre a forma de remuneração das
agências, como mostra o 12º episódio da 5º temporada, Commissions and Fees70 .
Outro fato relevante que marcou as agências durante a década de 60 foi o
movimento conhecido como The "creative revolution”, movimento que estreitou arte e
publicidade, afastando-se de autoritarismo, tradições e crenças, passando a conquistar a
atenção da audiência com anúncios bem humorados, críticos e carregados de criatividade.
A transição entre 50 e 60 trouxe uma nova leva de publicitários de diferentes raças e
etnias, oriundos do Bronx e Brooklyn em Nova Iorque e posteriormente, Chicago (Agência
Leo Burnett). Até então, negros e judeus encontraram dificuldades em entrar na classe
publicitária tradicional – alguns clientes se recusam a trabalhar com profissionais semitas
ou afro americanos. Além do início da quebra de paradigmas culturais, raciais e étnicos, as
agências assistem outra mudança organizacional, para ser mais exato, no organograma
criativo, criando a até hoje estabelecida: dupla de criação – junção do profissional de

69 Ao

longo da década, as despesas de publicidade aumentaram para níveis sem precedentes. J. Walter
Thompson Co, por exemplo, viu seu faturamento aumentar de US $ 78 milhões em 1945 para US $ 172
milhões.
70

Disponível em: <http://www.amc.com/shows/mad-men/video-extras/season-05/episode-12/insideepisode-512-mad-men-commissions-and-fees>
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Redação e profissional de Direção de Arte proposta por William Bernbach, fundador da
DDB, considerado o pai da publicidade moderna71.

3.2.3 A segunda metade do século XX
No Brasil, em 1965 as agências conseguem a Lei No. 4.680, que garante margens
estáveis de criação e fixa a taxa de remuneração sobre os investimentos em mídia em 20%,
superando os 17,65% anteriores à Lei. Na mesma década é criada a agência DPZ – uma das
agências mais premiadas ao longo da história da publicidade brasileira e a criação do IVC –
Instituto Verificador de Circulação.
Na década de 70 as agências se aproximam da ciência, métodos empíricos e
contábeis são utilizados para apontar decisões de mídia e estratégias de comunicação.
Diversas agências tornam-se públicas abrindo o seu capitão e aderindo negócios
secundários, a fim de aumentar dividendos para acionistas e sócios. Os anos subsequentes
foram de ganho financeiro e mudanças organizacionais, o computador ganhou espaço, foi
usado para analisar os consumidores, calcular as eficiências de custo em relação aos
objetivos do cliente outras projeções (TARPLEY, 2002; BRADLEY, 2010).
Outra alteração significativa no negócio foram as intervenções governamentais no
que tange ética publicitária. Muitos anunciantes se beneficiavam de campanhas
publicitárias de difícil distinção entre anúncio ou conteúdo televisivo. Uma pesquisa
realizada em 1976, através da empresa Gallup72, avaliou a honestidade e os padrões éticos
dos envolvidos em 11 áreas profissionais. Os profissionais de propaganda ficaram em
último lugar na lista. Devido a essa desconfiança, a FTC e o próprio Conselho Nacional de
Análise de Publicidade da indústria começaram a mensurar padrões éticos encontrados nas
campanhas (TARPLEY, 2002; JOHNSON, 2010).

Quadro 2 – Volume de contas em milhões de dólares nos anos de 1970, 1975 e 1977.

71

Disponível em: <http://www.meioemensagem.com.br/home/comunicacao/2011/08/12/20110811ocentenario-de-bill-bernbach.html>
72

Disponível em: < http://www.gallup.com/home.aspx>
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Agências

Volume das contas em milhões de dólares
1970

1975

1977

JWT

$ 438

$ 432.8

$ 619.5

YOUNG
RUBICAM

$ 366,4

$ 476,6

$ 619

BBDO

$ 324,4

$ 369,9

$ 456,5

LEO BURNETT $ 283,6

$ 400

$ 575

TED BAKER & $ 254
COMPANY
(UK)

$ 280,2

$ 373,3

Fonte: Elaborado pelo autor e adaptado de McDonough; Egolf, (2002)
A década seguinte atrás os primeiros entraves de desafios gerados pela ascendência
digital, o controle remoto - não que o controle remoto não existisse anteriormente à década
de 80, mas o mesmo ganhou relevância e presença nos lares americanos durante a década, e
os videocassetes se consolidam no mercado, dando opções não muito favoráveis à indústria
da publicidade. Agora, a audiência era capaz de gravar os programas com recursos que
possibilitou que o comercial fosse excluído deixando apenas o que realmente interessava à
audiência. O controle remoto facilitou a troca de canais fazendo com que espectadores
experimentassem diversos canais em busca de atrações, pulando os comerciais de TV.
Os anos 90 se mostraram desafiadores, as estruturas de pessoal, os departamentos e
serviços oferecidos passaram por alterações. Em muitas agências os serviços de mídia
foram separados das agências, dando início a negócios paralelos como: Entre as principais
empresas de mídia independentes a serem separadas de agência como: MindShare (do WPP
Group), OMD Worldwide & PhD (Omnicom Grupo), Zenith Media (Saatchi & Saatchi &
Cordiant), Initiative Media Worldwide and Universal McCann (Grupo Interpublic), Media
Edge (Young &Rubicam), MediaCom (Grey), TN Media (True North) e Starcom and
MediaVest (Bcom3) (Bradley, 2010). Novos serviços foram agregados às agências como
promoção de eventos, desenvolvimento web, relações públicas, promoção de vendas e etc.
Fica claro que as velhas estruturas do modelo de negócio, calcados em fontes de receitas
vindouras de campanhas de massa veiculadas em mídias de massa (PINTO, 2011),
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estruturas organizacionais estabelecidas em um organograma simples, pouco articulável,
pouca estratégia comercial, baixos níveis de gestão financeira e altos tributos.

3.2.4 Indústrias da comunicação e modelos de negócio
Como supracitado, o crescimento e expansão da mídia teve papel fundamental no
surgimento do novo negócio. Para Burt (1940, nossa tradução): “O Miner's Journal em
Pottsville, Pensilvânia, levou à criação da primeira agência de publicidade: seus esforços
bem sucedidos convenceram-no das oportunidades ilimitadas para a publicidade em geral,
ao ponto em que Palmer se mudou para a Filadélfia para lançar uma agência”. 73
Podemos dizer que as agências foram frutos de fatores ideológicos, sociais,
estruturais e midiáticos, que eclodiram no pós-guerra, pulverizando uma onda consumista,
midiatizada e propensa ao que tange ao consumo e acesso à informação de massa.
As agências como negócio surgiram baseadas em inovação mercadológica (POPE,
1983) de maneira que, a fim de minimizar riscos e perda de potencial de mídia – além de
maximizar o potencial publicitário, os anunciantes procuravam as agências com a promessa
de que os investimentos seriam realizados de forma mais eficaz, com maiores resultados e
menor dispersão financeira. Nasce, nesse momento, o primeiro cerne, o primeiro diferencial
de uma agência, fator preponderante que fez com que o mercado estivesse congruente em
disponibilizar-se financeiramente em uma contratação de prestação de serviço. O modelo de
receita baseava-se em acordar a venda de espaços em diversos jornais em troca de um
comissionamento (VOS, 2013).
Antes de Voley, o novo modelo de comercialização de mídia não foi tão bem aceito
e sucedido; os agentes de jornal tinham vendido assinaturas e anúncios em nome de outras
editorias ao longo do século XIX, Volney B. Palmer foi o primeiro a representar com
sucesso mais do que um ou dois jornais ao mesmo tempo. Pelo menos dois predecessores
haviam falhado. Em 1826, um agente da Ilha Rhode, que representava dois jornais de Nova
Inglaterra, e o nova-iorquino George Bourne, lançaram uma curta tentativa de fazer
negócios para múltiplos jornais, ambos não tiveram êxitos. (VOS, 2013).

73

“The Miner’s Journal in Pottsville, Pennsylvania, led to the creation of the first ad agency: His successful
efforts convinced him of the unlimited opportunities for general advertising, at which point Palmer moved to
Philadelphia to launch an agency” (tradução livre).
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A consolidação do negócio da propaganda no formato de agência se deu na época de
ouro da propaganda americana, durante os anos 60, como mostra a série de televisão Mad
Men, que foi ao ar de 2007 a 2015, relatando a idade de ouro da publicidade em Nova York:
1960. Alimentada por Martines e charutos (ECKHARDT; ARVIDSSON, 2016). Passando
para um dos períodos mais criativos da publicidade, especialmente a publicidade brasileira,
as décadas de 80 e 90. Predecessoras da explosão digital, as décadas supracitadas estavam
carregadas de liberdade e com um modelo capitalista consolidado em quase todo o planeta,
cenário perfeito para as agências full-service. Sintetizam Eckhardt e Arvidsson:
No entanto, a era das agências de publicidade de serviço completo
baseado na cultura de consumo está chegando ao fim. Na década de 2000,
a propaganda foi "proletarizada", para usar a expressão de um redator
entrevistado pelo segundo autor no meio dessa década. A multiplicação do
espaço publicitário na Internet reduziu o preço da publicidade e, em geral,
deslocou os orçamentos da televisão e da mídia impressa para a
publicidade digital e, mais recentemente, para dispositivos móveis. Além
disso, o surgimento de agências de mídia especializadas além do
monopólio virtual que empresas de mídia social como o Google e
Facebook exercem sobre a publicidade on-line (e cada vez mais móvel), o
resultado é que as comissões de corretagem de mídia que as agências de
publicidade tradicionalmente viveram foram significativamente reduzidas.
A segunda fonte tangível de renda que as agências de publicidade
tradicionalmente tinham a produção real de anúncios também se
evaporou. Software de gráficos, edição de vídeo, Photoshop e software
semelhante tornaram a capacidade de produzir um anúncio comum:
"qualquer criança com um Macintosh pode fazê-lo", pontua o redator
entrevistado. O resultado foi aumento da concentração de capital, já que
gigantes como o WPP (Wire and Plastic Products - uma empresa que
começou a fabricar cestas de compras) compraram agências para se
tornarem conglomerados de publicidade global e menos espaço para
criatividade e inovação à medida que as margens diminuíram, o clima
ficou mais arriscado e adverso. (ECKHARDT; ARVIDSSON, 2016, p.
169, tradução nossa)74.

74

However, the era of the full service ad agency as the central institution of consumer culture is coming to an
end. In the 2000s, advertising has been “proletarianized,” to use the expression of a copywriter interviewed by
the second author in the midst of that decade. The multiplication of advertising space on the Internet has
lowered the price of advertising and generally shifted budgets away from television and print media to digital,
and more recently mobile advertising. In addition, the rise of specialized media bureaus and the virtual
monopoly that social media companies such as Google and Facebook exercise over online (and increasingly
also mobile) advertising, and the result is that the media brokerage commissions that advertising agencies
traditionally lived on have been significantly reduced. The second tangible source of income that ad agencies
traditionally had the actual production of advertisements has also evaporated. Graphics software, video
editing, Photoshop and similar software have rendered the capacity to actually produce an ad common: “any
kid with a Macintosh can do it,” as the interviewed copywriter put it. The result has been increasing capital
concentration as giants such as the WPP (Wire and Plastic Products – a company that started out
manufacturing shopping baskets) has bought up agencies to become global advertising conglomerates, and
less space for creativity and innovation as shrinking margins have made the climate more risk adverse
(tradução livre).
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Apesar de a TV ser ainda a principal mídia utilizada em campanhas publicitárias, a
fragmentação das mídias, com o advento das mídias digitais, obrigou as agências de
propaganda a repensarem sua posição junto ao mercado, seu cerne e suas formas de receita.
Um dos cenários que relatam bem as reviravoltas que o digital ocasionou em diversos
negócios, principalmente aqueles de cunho intelectual, é a relação entre música e
publicidade (ECKHARDT; ARVIDSSON, 2016). Outrora, as músicas eram
comercializadas para fins publicitários, não que isso não aconteça, mas, todavia, atualmente
nos EUA, bandas fazem o caminho inverso, fazendo uso de campanhas publicitárias como
forma de atingir audiência. O que era fonte de receita virou parceiro, deixou de ser cliente.
É um retrato de como uma mudança comunicacional pode mudar diversas estruturas
comerciais.
Uma das muitas diferenças entre a publicidade tradicional e on-line é o nível de
interatividade que o consumidor pode experimentar com um anúncio. Em comparação à
mídia tradicional, a Internet oferece mais recursos e, assim, mais oportunidades para os
consumidores (DUCOFFE, 1996). Internet mudou o tipo de relação entre anunciantes,
agências de publicidade, mídia e os consumidores, entretanto, financeiramente, a
propaganda digital vem sento tratada como alternativa barata, fato que causa mudanças
drásticas nos negócios da publicidade. Mas, como o número de usuários da web cresce cada
vez mais, como as ferramentas digitais estão cada vez mais atrativas para os que anunciam,
coletando dados e mensurando todos os resultados possíveis (AKTAN; AYDOGAN;
AYSUNA, 2016), as agências se veem norteadas por uma nova forma de comunicação: a
comunicação digital.
Os resultados destas novas ferramentas publicitárias não se dão apenas nos recursos
tecnológicos, sabendo que enormes quantidades de orçamentos são alocados para a
publicidade a cada ano pelas empresas e que as empresas querem obter o melhor resultado
desta grande quantidade de gastos, ou seja, anúncios eficazes que lembram os consumidores
diretos para tomar decisões de compra. As agências, além do desafio estrutural e financeiro,
encontram um desafio técnico de tamanho grau de complexidade, a fim de redirecionarem
suas linhas de comunicação e descobrirem novos caminhos para a composição das
estratégias e peças publicitárias. Segundo (AKTAN; AYDOGAN; AYSUNA, 2016) a nova
comunicação digital deve conter entretenimento, informação, estímulo e credibilidade.
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Mackenzie et al. (1998) definem a credibilidade da publicidade como percepções da
veracidade, confiabilidade dos consumidores, confiabilidade e credibilidade da publicidade.
Mas, o desafio vai além do campo técnico da propaganda, se aprofunda no modelo de
negócio.
Um modelo de negócios conceitua a lógica de negócios subjacente de uma empresa.
Ele revela competências da empresa, a criação de valor através de seus produtos e serviços,
o que posiciona ele e seus esforços além da concorrência, como ele desenvolve suas
necessidades operacionais, como as relações são estabelecidas e nutridas com os clientes e
parceiros, e como a empresa gera receita (PICARD, 2011, p.8). Muitos argumentam que os
modelos de negócios que envolvem publicidade estão quebrados porque eles não produzem
a receita que eles fizeram nas últimas décadas do século 20, e que as novas fontes de renda
deixaram de ser suficientes. Em épocas de vacas magras, muitas empresas optaram pelo que
conhecemos como Publicidade Magra (TEIXEIRA, 2013) - termo citado em seu artigo para
a Harvard Business Review, modelo de gestão de mídia que prioriza meios digitais em
parceria com personalidades capazes de influenciar, criar credibilidade e virilizar
campanhas. Resultado: baixo investimento e alto volume de visualização. Indo mais além,
segundo Teixeira, (2013), empresas multinacionais como Lego e Duracell, voltaram-se para
Tongal, uma empresa com poucos anos de vida e um modelo de negócio baseado na compra
de uma peça publicitária ou campanha junto a um talento criativo freelance, disposto a
trabalhar por um pagamento relativamente baixo, cujo percentual vai para a plataforma que
propicia a intermediação. Isso acontece porque nos últimos quinze anos, surgiu uma nova
infraestrutura na sociedade, a rede (MEIRA, 2013), alterando a forma de se fazer negócio,
destruindo e construindo novos modelos de negócios.
Nesta nova era programática, a busca incessante das corporações é a segmentação
de anúncios (não importa o meio), através de sistemas operados pela gestão de dados. Data
Management Platforms (DMP), que conectam os anunciantes, os radiodifusores e editores
através de uma plataforma Demand Side Platforms (DSP) e Supply Side Platforms (SSP)
(NORJEAN, 2014). Tarefa outrora da agência de publicidade, responsável pelo
planejamento e compra de mídia do cliente.
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A Narrativa Transmídia Como Estratégia Do Planejamento de
Propaganda75
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Resumo
O advento da internet, a chegada da Web 2.0 e o desenvolvimento de tecnologias
da comunicação e informação alteraram as bases em que era desenvolvido o
planejamento de propaganda. Mudanças ocasionadas pela convergência digital e
pela nova ecologia dos meios vêm exigindo novas habilidades e competências dos
planejadores. Desde a geração de insights até a entrega da mensagem
publicitária, o processo dentro das agências têm se modificado de forma rápida,
forçando uma nova visão estratégica de todo esse ecossistema. A narrativa
transmídia é uma possibilidade possível e real para diversas marcas que
pretendem ampliar a sua influência. Por meio de plataformas multimídias,
interação com os fãs e expansão das narrativas, a divulgação de um filme, série
ou qualquer outro produto são amplificadas pelos meios sociais e integram uma
nova estratégia de mercado. Neste contexto, essa narrativa passou a integrar as
estratégias e táticas das agências de propaganda, com objetivo de criar conteúdos
que entreguem mensagem customizada em cada plataforma, de acordo com o
comportamento dos públicos alvos objetivados pelas marcas. Além disso, por meio
da análise de dados e comportamento do consumidor é possível, ainda, criar
campanhas baseadas nas necessidades reais dos consumidores, apresentando
soluções mais eficazes e eficientes para as marcas.
Palavras-chave: Planejamento de Propaganda; Transmídia; Internet; Nova
Ecologia dos Meios; Convergência.
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As Novas Configurações Sociais, Mercadológicas e Tecnológicas
Na sociedade moderna, o advento de novas tecnologias criou Novas
possibilidades de negócios, mas também alguns mitos, como o mito da
democratização da informação - a qual seria possibilitada pelos sistemas de
computadores- como se o acesso à rede permitisse aos usuários um acesso
quase unânime à cidadania e à liberdade de expressão. A tecnologia enquanto
instrumento por mais que amplie o espaço para debates, construção de novos
paradigmas e conhecimentos; ainda é uma rede controlada por um poder
hegemônico movido pelo capital. E é este capital que dita tendências nos modelos
de negócio vigentes, usando os dados e novas linguagens como ferramentas
importantes neste processo.
A nova ecologia dos meios refere-se à relação do uso da tecnologia- mais
precisamente da comunicação- com as novas formas de relacionamento, recursos
e transformações sociais de forma orgânica. Para Scolari (2015), “a interpretação
da metáfora ecológica poderia definir-se como a dimensão ambiental da ecologia
midiática. Nesta interpretação, os meios criam um ambiente que rodeia o sujeito e
modela sua percepção e cognição” (tradução nossa)79 .Neste ambiente criado, a
internet, globalização, meios sociais, tecnologia e mobilidade são peças que se
configuram em redes a partir de uma nova organização histórica, espacial e
temporal.
Para Postman (2015), “um meio é uma tecnologia dentro da qual
cresce uma cultura; isto é, molda a política dessa cultura, sua organização social e
suas formas habituais de pensar” (tradução nossa)80. E neste âmbito, a
comunicação é um dos pilares que sustenta uma nova forma de organizar ideias e
interesses do público, criando novas redes de conhecimento, novas formas de
interação e um novo perfil de consumidores/produtores. Sampaio (2002, p.17)
identifica esse consumidores como “prossumidores”. E tudo está interligado em
79 Esta interpretación de la metáfora ecológica podríadefinirse como ladimensión ambiental de la ecologia

mediática. En esta interpretaciónlos médios crean um ambiente que rodea alsujeto y modela supercepción y
cognición.

80 Un medio es una tecnología dentro de la cual crece una cultura; es decir, molde a la politica de esa cultura,

su organización social y sus formas de pensar habituales.
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um contexto único da globalização que permite que meios, pessoas, informação e
dispositivos estejam conectados como extensões do desenvolvimento tecnológico.
A internet e a globalização como objetos de estudo no debate sobre a
construção de uma sociedade digital são indissociáveis, já que esses elementos
trazem ao debate questões contraditórias em seu âmago, que ao mesmo tempo se
configuram como objetos de alienação/manipulação; e como instrumento de
educação e reconstrução de significados.
Conforme apontado por Renó (20013, p.17) a internet e as tecnologias
digitais modificaram o meio ao qual estamos inseridos, tratando-se não apenas de
de uma mudança tecnológica, mas sim de uma mudança social. Com esse
fortalecimento da internet e promoção do acesso a esse meio, novas formas de
mídia foram criadas, o que possibilitou novas perspectivas de criação em múltiplas
linguagens, entre elas, a narrativa transmídia. Estes novos tipos de linguagem,
quando usados em estratégias de comunicação, podem apresentar diferentes
possibilidades de interação e participação do público dentro de uma mesma
estratégia. A mensagem pode ser a mesma, mas as formas de recepção e
expansão de ideias são diferentes e se desenrolam em diversas redes.
É neste contexto que a narrativa transmídia torna-se uma possibilidade
efetiva. Mais do que uma linguagem, mas como estratégia em um modelo de
negócio ao passo que expande os processos comunicacionais e apresenta dados
importantes para a construção de um planejamento estratégico mais inovador e
multifacetado. A partir da distribuição do conteúdo em plataformas diferentes, do
engajamento do público de forma orgânica ou paga, e o big data criado a partir
desses dados, as estratégias de publicidade e propaganda devem ser repensadas
e contextualizadas a partir não somente de um público-alvo específico, mas
estereótipos sociais mais complexos delimitados por suas escolhas culturais,
sociais e econômicas.
A sociedade está passando por um processo de midiatização, conforme
apontado por Stig Hjarvard (2012), onde os meios de comunicação interativos
proporcionam que as relações humanas e práticas sociais se articulem com as
mídias, resultando em modificações nessas atividades. O autor afirma que:
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No caso da comunicação de massa, os emissores geralmente
mantêm o controle sobre o conteúdo da mensagem, mas têm
muito pouca influência sobre como o receptor faz uso dela; no
caso dos meios de comunicação interativos, tanto o emissor
quanto o receptor podem influenciar o conteúdo da comunicação,
mas ainda assim, a situação não é exatamente como aquela da
comunicação física. (HJARVARD, 2012, p.59)

Conforme abordado por Renó e Flores (2012), estes novos tipos de
linguagem proporcionam novos processos comunicacionais, permitindo diferentes
formatos de mensagens, interação e participação dentro de uma mesma
estratégia, já que cada trecho da narrativa principal é recebido e difundido por
meio de perspectivas diferentes, fazendo com que se tenha um conhecimento
mais amplo da história principal, como suas causas, meios e efeitos, e não
somente a informação factual.
Essas mudanças vêm forçando as agências de propaganda a alterar o
formato conforme as desenvolvem os planejamentos estratégico de seus clientes.
Como mostra Jon Stell (2001, p.23): “Não há dúvida de que os modelos e métodos
que ditaram o desenvolvimento das campanhas por várias décadas não estão
funcionando”.
A internet possibilitou aos profissionais de propaganda não somente
entender os porquês, mas sim, identificar tendências de comportamento do
consumidor. Ao utilizar-se dos motores de busca para encontrar informações de
um determinado termo, como um produto ou serviço, o usuário está demonstrando
muito mais do que dados, ele está mostrando suas intenções, como cita Battelle:
De conexão em conexão, de clique em clique, a busca está
construindo possivelmente o mais duradouro, forte e significativo
artefato cultural da história da espécie humana: a Base de Dados
de Intenções. (...) Uma enorme base de dados de desejos,
necessidades, vontades e preferências que podem ser
descobertas, citadas, arquivadas, seguidas e exploradas para
todos os fins. (BATELLE, 2005, p.5)

Esse novo comportamento desenvolveu novas possibilidades de
comunicação entre organizações e consumidores, e isso também abriu enormes
possibilidades para o mercado publicitário, que enxergou nesse processo um
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encurtamento dos caminhos de relacionamento segmentado, o que permitiu o
desenvolvimento de novos formatos de mídia.
Para Tancer (2009), as ferramentas de inteligência geradas pela internet e
pelos mecanismos de busca permite que as empresas olhem para o
comportamento das pessoas online como um indicativo de o que, quando e como
agem os consumidores, já que os dados revelam “desde a compreensão do fluxo
e refluxo do tráfego a websites até a descoberta de quem são as pessoas que
visitam esses sites, e o que exatamente está por trás de sua decisão de visitá-los”.
(TANCER. 2009, p.25).
Para se manterem relevantes, as agências estão desenvolvendo novas
competências e criando novas maneiras de estar presente na realidade dos
clientes. O fluxo de comunicação foi fortemente modificado, e isso passou a exigir
um planejamento que vá além das técnicas tradicionais de mídia e comunicação.
Como apontado por SALZMAN, MATATHIA e O’REILLY(2003), a estratégia dos
conteúdos de marketing propagados pela internet está em, não apenas transmitir
algum conteúdo ou informação as massas, mas em aliciar efetivamente pessoas
capazes de influenciar outras, garantindo que as mensagem fluam dos
influenciadores, passem pelos disseminadores até chegar ao público-alvo, levando
em conta aspectos mais amplos e subjetivos das escolhas individuais desse
público.
Neste contexto, a linguagem é primordial para a expansão de conceitos
criados pelas estratégias de publicidade e mais do que isso, é uma ferramenta
essencial para os profissionais envolvidos já que possibilita mensurações mais
assertivas e mediação dos dados coletados para estratégias posteriores.
Assim como os avanços tecnológicos vigentes, o Marketing também
reconfigurou suas estratégias a fim de atender às novas demandas
comunicacionais, tecnológicas e mercadológicas. Neste contexto, há o surgimento
do Marketing 3.0 que é uma nova configuração da comunicação baseada na
sinergia entre participação, convergência midiática, novas linguagens e bancos de
dados em que as estratégias são híbridas, tornando produtos e consumidores em
um único alvo. ( KOTLER; KARTAJAYA; SETIAWAN, 2012).
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Novos Meios e Novos Modelos
Paul Levinson usou o termo New new media para explicar a versatilidade e
agilidade de uma nova forma de comunicação emergente: os meios sociais. As
redes tornaram-se voláteis e o fluxo da informação estruturou-se a partir de
inúmeras possibilidades de direcionamento. Para ele, emissor e produtor
assumem um novo papel neste contexto, favorecendo e facilitando os processos
de democratização da informação online:
Facebook ou Twitter, no Youtube ou no Google +, na Wikipedia ou
no blog, qualquer um pode criar, o leitor e o editor são muitas
vezes a mesma pessoa - um consumidor / produtor que conhece
centenas de milhões ao redor do mundo. É por isso que eu chamo
esses meios de comunicação não apenas de novos, mas "novos
novos" meios de comunicação, para distinguir a falta de poder que
as novas mídias como Amazon e iTunes e o New York Times online oferecem aos produtores contra o enorme poder que "novo
novo Mídia ", incluindo Facebook, Twitter e Youtube, colocam a
mão de todos.(LEVINSON, 2012, p.2, tradução nossa)81

O surgimento dos meios sociais introduziu uma nova forma de
distribuição e conexão na era da convergência dos meios. O agrupamento de
grupos sociais com interesses próximos e aspectos culturais semelhantes foi
facilitado pelos espaços digitais e pela hipersegmentação das redes. Porém, essa
facilidade de acesso à rede não significa que há um processo de democratização
da informação vigente. Os algoritmos que delimitam as características dos meios
sociais estão sendo criados para analisar, cada vez mais, os usuários presentes
na rede e lhe entregar produtos que seja de seu interesse, facilitando assim as
estratégias de marketing e publicidade.
Portanto, a importância dos “novos meios” vai aquém da individualização
dos recursos e produção flexível de informação; eles são necessários na
composição de uma nova forma de organização social e uma alternativa a um
sistema midiático mercadológico. A convergência das mídias tradicionais com as

81

Facebook or Twitter, on Youtube, or Google +, on Wikipedia or blog, which anyone can create, the reader
and the publisher are often the same person- a consumer/producer who know numbers in the high hundreds of
millions around the world. This is why I call these media not just “new” but “new new” media, to distinguish the
lack of power that new media such as Amazon and iTunes and the New York Times online give to producers
versus the enormous power that “new new media”, including Facebook, Twitter, and Youtube, put in everyone’s
hand.
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novas mídias digitais criou ambientes totalmente novos, que estão em constante
mutação e desafiam o planejamento de comunicação. Essa convergência gerou
novas subculturas. Johnson (2011, p.84) afirma que “subculturas e negócios
ecléticos geram ideias, interesses e habilidades que se difundem inevitavelmente
através da sociedade, influenciando outros grupos”.
Conforme descrito por Renó (2013), a introdução de gadgets e dispositivos
móveis modificou diretamente a forma com que consumimos informação e mídia.
Em 2015, o estudo Multiscreen Lab Study82, da Ipsos, identificou que 31% das
pessoas que estão assistindo televisão desviam a sua atenção para outros
aparelhos. Quando do intervalo comercial, esse número sobe para 40%, sendo os
celulares e smartphones os maiores responsáveis por esse desvio atenção.Um
outro estudo, o Videowatcher Profile83, revelou que o brasileiro está presente, em
média, em 4,3 redes sociais, e 78% deles declararam ficar com todas elas abertas
ao mesmo tempo. Esses dados apontam cada vez mais uma dependência das
tecnologias da informação e comunicação para realizar tarefas cotidianas, como
expor opiniões; se informar; apoiar causas; estudar; realizar pesquisas; apreender;
entreter-se; fazer compras; entre outras atividades, e esse comportamento tem
causado um impacto direto no planejamento de propaganda.
Esse cenário alterou não somente o planejamento estratégico, mas também
o planejamento de mídia. Os investimentos em mídia vêm sofrendo alterações, e
as mídias de massa perdem, cada vez mais, budget para a mídia digital. Uma
recente pesquisa apresentada pelo IPG Mediabrands Magna84 , aponta que a
compra de mídia digital deve superar a de TV pela primeira vez em 2017,
tornando-se a primeira categoria de publicidade, alcançando market share de
40%. Esse volume representará a movimentação de U$202 bilhões ao redor do
mundo. Os dados mostram que a tendência é que esses números se manterão em
ascensão nos próximos anos.

82

Herranz, Silvia. O grande desafio de reter a atenção dos consumidores. Revista da ESPM. Ano 23. Edição
106. p.44.Jan/Fev/Mar2017.
83

Herranz, Silvia. O grande desafio de reter a atenção dos consumidores. Revista da ESPM. Ano 23. Edição
106. p.45.Jan/Fev/Mar2017.
84

http://www.meioemensagem.com.br/home/marketing/2016/12/06/digital-vai-superar-tv-em-2017.html
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Considerações Finais
O uso dos dados por si só como nova estratégia comunicacional não
configura um novo modelo de negócio sem que outras questões estejam
envolvidas. A utilização da linguagem mas também da estratégia transmídia,
utilizando todas suas ferramentas operacionais de expansão da narrativa,
mediação, interação e interpretação dos resultados são essenciais na formatação
de novas possibilidades mercadológicas.
A estratégia transmídia se configura no momento do planejamento, não
como um recurso meramente ilustrativo, mas como formação ideológica dos
profissionais. O momento de brainstorm, por exemplo, é o momento precursor de
todo o processo em que os profissionais devem partir da conceituação e das
necessidades dos grupos sociais aos quais querem atingir para pensar a narrativa
de forma estratégica. Ou seja, os valores, escolhas e desejos destes grupos
devem estar em primeira instância enquanto que a venda de produto não é mais a
causa, mas uma consequência de todo esse processo mercadológico.
Para ilustrar este novo formato de negócio, pode-se observar as agências
de marketing de conteúdo que vendem serviços de produção de conteúdo. Ou
seja, eles não se comprometem a vender o produto ou serviço em si, mas
garantem maior interação e tráfego do público com o(s) canal(s) de mídia de
determinada empresa. A ideia é aproximar esse público com conteúdos
específicos e que atendam às necessidades reais desses possíveis futuros
clientes. Para isso, delimitam três fases de interação possíveis denominadas de
“estágio do funil” em que cada estágio é pensado para atrair a atenção de
determinado perfil de consumidor. No primeiro estágio, por exemplo, as pessoas
são atraídas pelo interesse no tema ou para procurar respostas para algum
problema, no segundo estágio, as pessoas já detém um prévio conhecimento
sobre o assunto e querem se aprofundar mais sobre a temática abordada; já no
terceiro estágio do funil, essas pessoas já conhecem a empresa que oferece o
serviço ou produto o qual precisa e são consideradas possíveis clientes. Essa
estratégia além de promover interação e engajamento com a marca, ela também
gera uma infinidade de dados valiosos para outras estratégias de marketing já que
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ao conhecer as pessoas que acessam determinado conteúdo, é possível delimitar
formas de atração eficientes e individualizadas por meio de ferramentas de
automação nas mídias sociais, e-mail marketing, e-books e assim por diante.
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RESUMO

Atualmente, as novas mídias deixaram de ser apenas uma ferramenta de
entretenimento e começaram a atingir um grande público com mais rapidez,
eficiência e objetividade através do compartilhamento de informação dos mais
diferentes assuntos em múltiplos canais sociais. Inclusive, essa evolução é
associada e também percebida nitidamente pelas características e funcionalidades
dos aparelhos tecnológicos e das potencialidades da web 2.0. O celular por
exemplo, que antes era apenas um objeto móvel de comunicação verbal, é
considerado hoje mais do que um computador de bolso, podendo, literalmente, ter
o mundo em suas mãos independente do lugar que o usuário esteja.
Com o desenvolvimento das tecnologias, o audiovisual que tem o objetivo
principal de estimular os sentidos da audição e da visão simultaneamente, tem se
destacado nas interfaces das mídias on-line onde impera a instantaneidade da
comunicação e feito parte das estratégias de marketing e venda das empresas.
Com uma linguagem clara e bem definida, esses conteúdos despertam a atenção
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e o interesse de públicos diversos, transmitindo com eficiência a mensagem
desejada, gerando, assim, engajamento e maior interação dos pares nas redes.
Diante da velocidade em que as informações são propagadas no ambiente digital,
podemos identificar a necessidade de uma profunda compreensão no uso destes
recursos e do uso de linguagens do audiovisual para atrair a atenção aos produtos
oferecidos.
Nesse sentido, o objetivo deste trabalho é analisar o perfil social da
empresa americana Netflix na plataforma Facebook. Líder no ramo de streaming
de filmes, documentários e séries, a empresa tem um bom índice de engajamento
nos conteúdos audiovisuais que compartilha com seu público e, dessa forma,
atinge jovens ao discutir alguns temas considerados “tabu” pela sociedade. Além
disso, é contemplada também, uma revisão bibliográfica sobre a linguagem
audiovisual, novas mídias e a evolução da comunicação através dos dispositivos
móveis.
Palavras-chave: Netflix, Facebook, Engajamento, Audiovisual, Comportamento do
Consumidor
INTRODUÇÃO
A ideologia de “prestação de serviços” vem mudando cada vez mais graças
a diversas plataformas digitais que disponibilizam aos seus clientes estímulos
psicológicos, emocionais e afetivos. Anteriormente o entendimento de um serviço
prestado, era identificado como algo mais palpável, com resultados analisados
minuciosamente e fisicamente corrigidos.
Dando embasamento a esse novo conceito de serviço, o audiovisual leva
ao seu consumidor, inúmeros recursos interativos que destina a estimulação dos
sentidos da audição e da visão simultaneamente, transmitindo sua mensagem de
forma clara e objetiva, sendo assim, se tornou um fiel companheiro da publicidade
e de grandes empresas que utilizam este tipo de linguagem. Ao ganhar força com
o passar do tempo e a evolução da tecnologia, deu vida as transmissões nos
cinemas em dezembro de 1895 e em sequência os televisores por volta da década
de 1930.
Para deixar o audiovisual ainda mais presente na vida das pessoas, a
internet e os smartphones chegaram para mudar a rotina de milhares de pessoas,
tornando-os prioridade e, muitas vezes, uma necessidade. Nas mídias online, o
audiovisual está totalmente presente, despertando a atenção e o interesse do
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público. Suas definições se baseiam no objetivo de estimular os sentidos da
audição e da visão simultaneamente na transmissão qualquer comunicação,
mensagem, recurso e material.
A combinação tecnológica com a transmissão de uma mensagem
audiovisual atinge o público de forma sucinta porém, muito objetiva, tornando-a
mais perceptível e criando uma relação entre os estímulos visuais e sonoros com
o momento do seu recebimento e também ao associá-la à simbologia utilizada
com a mensagem transmitida.
A tecnologia contemporânea focada na transmissão audiovisual começa a
se desenvolver no decorrer da década alcançando picos que forçam as empresas
a se adaptarem ao modelo de serviço que viria a ser oferecido, lançando assim o
serviço de streaming.
O streaming é uma tecnologia que foi desenvolvida para facilitar e
monetizar o envio de informações multimídia, por canais de transferência de
dados, utilizando-se de redes como a internet. Esse serviço torna as conexões
mais rápidas no compartilhamento de determinadas mídias, além de criar uma
interação digital da mídia com qualquer público.
Para exemplificar o serviço de streaming, pode-se perceber quando a
ligação de uma rede é banda larga, a velocidade de transmissão da informação é
muito maior, dando a sensação ao usuário de que o áudio e o vídeo são
transmitidos em tempo real. Uma de suas maiores funcionalidades é a
possibilidade de reprodução de conteúdo, como vídeos e filmes, que normalmente
são protegidos por direitos autorais, não violando seus direitos, tornando-a similar
à TV aberta e o rádio.
Duas das plataformas pioneiras e precursoras que usufruíram deste tipo de
tecnologia para proporcionar a melhor experiência a seu público por meio de
transmissão de conteúdo audiovisual via internet foi o Youtube e o Netflix. Porém,
diferente do Youtube, a Netflix, em suma,
Corresponde a um serviço de televisão na internet pago, com valores que
variam de acordo com a quantidade de telas que o usuário está disposto
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a adquirir. Denominada de streaming, a ferramenta permite, por meio de
qualquer tela, seja ela celular, notebooks, desktops, console de
videogames, tablets e televisores com acesso à internet, assistir, voltar e
pausar filmes e séries a qualquer momento. O dispositivo passou a
funcionar primeiramente nos Estados Unidos, expandindo-se,
posteriormente, para os demais países a partir de 2010. (LIMA, 2015 pg.
1)

A Netflix foi fundada em 1997 nos Estados Unidos, por Reed Hastings e
Marc Randolph. O conceito de serviço oferecido pela empresa inicialmente era a
locação de fitas pelo site da marca, onde você pagava uma taxa e recebia um
DVD com um prazo a ser assistido. Em 2007, quando o modelo de vídeo
streaming foi apresentado ao mundo no mesmo momento em que DVDs começam
a ser repensados diante deste avanço, a Netflix bate a marca de mais de 1 milhão
de discos alugados. O ano de 2011, ficou marcado para empresa como o ano em
que começou a utilizar-se do serviço de streaming e abandonou seu foco inicial - o
da locação de filmes.
Hoje, uma referência nesse tipo de mercado, conta com uma plataforma
disponível para acesso em mais de 190 países, com desenvolvimento exemplar
em conteúdos originais, além de disponibilizar conteúdos bem quistos por
determinados públicos, como séries canceladas. No Brasil, sua estréia foi em
2011, onde conquistou seu público pelo grande investimento e atuação na
comunicação da marca no meio online.
Essa combinação da linguagem audiovisual, meios digitais, serviço de
streaming e a marca Netflix, tomou conta do mercado e se tornou um exemplo a
ser seguido de táticas comunicacionais, inclusive, pelo seus resultados,
engajamento e sua presença constante no cotidiano das pessoas do mundo
inteiro. Com isso, este artigo tem o propósito de analisar essas informações
oriundas da linguagem audiovisual e de sua influência de consumo de
entretenimento digital, em específico, os serviços oferecidos pela marca Netflix.
A COMUNICAÇÃO AUDIOVISUAL CONTEMPORÂNEA
A característica que dá forma a comunicação contemporânea é a cultura de
consumo instantâneo, estabelecendo assim uma nova ordem de realidade social.
Esse tipo de consumo, tornou o target e suas relações com a utilização de

!
206

•

Modelos de Negócio em Cenários Digitais

I Congresso Internacional de Mídia e Tecnologia - “Neil Postman“ e a Nova Ecologia dos Meios
Universidade Estadual Paulista – Unesp, Bauru, Brasil, 04 a 06 de outubro de 2017

serviços de entretenimento, marcas e produtos específicos, um objeto de desejo a
ser construído de empresa para público, concebendo estratégias que se utilizam
desse momento uma experiência que antecede a vivência real.
Nesse caso a publicidade contemporâneo que se faz presente nas
estratégias de comunicação, se insere neste contexto e, por consequência, é
submetida à lógica desta época, que se atribui de um público saturado de
abordagens publicitárias tradicionais, surgindo uma oportunidade de mercado e o
uso de uma nova forma de abordagem publicitária.
No mesmo cenário, a comunicação audiovisual se renova como um dos
principais elementos do processo de mudanças que reconfiguram a dinâmica
social de consumo, fenômeno que se refere à criação de produtos audiovisuais
com o intuito específico de alocar a mensagem publicitária, assumindo a forma de
conteúdos de entretenimento.
Este tipo de linguagem, que se classifica como estímulos audiovisuais, são
elementos carregados de semiótica, rica na transmissão dos signos e significados
de elementos visuais e auditivos, porém, a percepção cultural é essencial para a
transmissão desse tipo de mensagem, pois o seu entendimento depende da
cultura do receptor da informação, permitindo-o captar, elaborar, e interpretar a
informação que é absorvida com a função psíquica. Com isso, a comunicação
utiliza os resultados desses estímulos para transmitir a mensagem de forma
assertiva, persuadindo e conquistando a atenção de acordo com o seu públicoalvo.

Alguns autores consideram o audiovisual como uma polifonia de
linguagens, imagem, som musical, palavra e escrita. Avançando em tal
linha de pensamento, o audiovisual deixa de representar apenas dois
caminhos diferentes – o visual e o sonoro – de acesso ao conhecimento.
Passa a ser visto como multidimensional e plurissensorial, integrando
outros órgãos do sentido em formas sofisticadas de comunicação
sensorial. (BETHÔNICO, 2006, p. 60).

Essa ferramenta de comunicação audiovisual a fim de atrelar à marca aos
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valores embutidos em todos esses símbolos de modernidade insere e expressa
por meio de um conjunto visual (signos, imagens e ilustrações) e sonoros (ruído,
voz e música) conteúdo consumíveis e utilizados como ferramenta de atração de
público, onde se faz presente por meio de interação direta de empresa a pessoa,
sendo vista e ouvida simultaneamente, fazendo deste ato uma porta de entrada
para a familiarização e humanização da relação já existente ou buscada.
Considerando a linguagem audiovisual como um conjunto de códigos
compartilhados baseados no som e nas imagens em movimento,
atualmente, a vemos ampliando-se em um processo de convergência de
tecnologias, que culminam na tecnologia digital, enveredando por
diversos caminhos – virtuais, simulatórios, interativos, hipertextuais, etc,
buscando manter através de seus sistemas de signos a possibilidade de
codificação e consequentemente, de sistematização pelo espectador.
(DURAN, 2010, p. 12)

Desta maneira, o audiovisual permite por sua vez um leque de
possibilidades de ligações entre empresa e consumidor, por conta deste uso de
múltiplos sentidos. No qual percebe-se que o mesmo não possui as mesmas
características de anos atrás, que seguiu a evolução tecnológica do mundo
moderno, sendo fiel a seus próprios interesses e exigências.
Uma empresa que se apropriou desta oportunidade notando uma forma de
arrecadar mais clientes foi a Netflix, que esbanja estratégias de comunicação
audiovisual na busca incessante de novas assinantes.
HISTÓRIA DA NETFLIX
A revolução digital transformou a indústria audiovisual em todos os aspectos
da cadeia produtiva, desde a produção de conteúdos e sua distribuição quanto na
exibição destes produtos, como por exemplo, a empresa norte-americana Netflix
que surgiu no ano de 1997 disponibilizando serviços de aluguéis de DVDs através
dos correios, indo na contramão das empresas existentes na época.
Em 1999, Reed Hastings e Marc Randolph, criadores da Netflix foram mais
além e desenvolveram o plano de assinatura mensal, que ofertava locações
ilimitadas de DVDs através do site da empresa. Com o crescimento do mercado, a
evolução tecnológica e a constante procura dos serviços, fez com que os
empresários apostassem, em 2007, no serviço de streaming, disponibilizando seus
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títulos em uma plataforma online, aumentando consideravelmente as visualizações
de filmes e séries na plataforma digital. Em sequência, Hastings e Randolph
focaram em conquistar parcerias que pudessem transformar suas transmissões
simultâneas em diversos dispositivos, como smartphones, tablets, videogames e
TVs conectadas à internet.
Com o intuito de alcançar ainda mais assinantes, a Netflix começou sua
expansão em 2010 por vários países, mas no Brasil a empresa chegou no ano
seguinte, em 2011, com inúmeros títulos de filmes, séries, espetáculos teatrais,
documentários nacionais e internacionais, mas não era o bastante. Em 2013,
adicionou ao catálogo títulos originais, ou seja, produzidos pela própria Netflix,
iniciando com a série House of Cards que no mesmo ano de lançamento já
concorreu e conquistou o Emmy90, se tornando a primeira websérie a ganhar um
troféu na maior premiação da televisão dos EUA.
Atualmente com mais de 75 milhões de assinantes, a Netflix se tornou
indispensável na vida de muitas pessoas, sendo em sua maior parte adolescentes,
e claro que a maior empresa de serviços streaming teria que se adaptar ao público
e utilizar sua linguagem para conquistá-los cada vez mais.
Presente nas redes sociais, o fenômeno Netflix utilizou da linguagem
informal e popular como ferramenta primordial para se aproximar de seu público,
conquistando a atenção e a preferência de muitos internautas, tornando
indispensável o famoso “internetês” e suas vertentes, como é o caso dos memes.
No ano de 2015, em uma pesquisa realizada pela Revista Exame, com mais
de 120 empresas atuantes no Brasil, fez com que a Netflix fosse reconhecida por
5000 participantes como a melhor empresa de entretenimento a manter a
qualidade no atendimento ao cliente, ocupando o 6º lugar no ranking, ficando atrás
apenas das empresas Natura (1º), Outback (2º), Coca Cola (3º), O Boticário (4º) e
Apple (5º)91.

90

O Emmy Award é o maior prêmio atribuído a programas e profissionais de televisão. Fonte:
Wikipedia. Acesso em 25 de setembro de 2017.
91

Link disponível em https://exame.abril.com.br/revista-exame/uber-netflix-e-apple-sao-exemplosbom-atendimento-no-brasil/ Acesso em 25 de setembro de 2017.
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Esse reconhecimento adquirido no decorrer dos anos pelo Netflix, tornou a
empresa referência quando o assunto é a distribuição de conteúdo audiovisual e
as estratégias comunicativas por ser referência em serviço oferecido.
SÉRIES DA NETFLIX - UM ESTUDO DE CASO
Com tanta qualidade no atendimento, interação com o público e estratégia
persuasiva, a Netflix se torna, sem dúvidas a empresa que melhor utiliza os
estímulos audiovisuais para entreter seu público. Sempre inovando e atualizando
seus títulos com temas contemporâneos e polêmicos, mas com o intuito de
beneficiar seu assinante de alguma forma, seja apenas com entretenimento,
informação ou como mudança de hábitos e reflexões sobre temas considerados
“tabus” na sociedade - como na série original “Os 13 Porquês” (13 Reasons Why).
Lançada em março de 2017, a série conta a história de uma adolescente,
vítima de bullying e abuso sexual, que após se deparar com diversos
acontecimentos em sua vida, acaba dando um fim ao sofrimento, cometendo
suicídio. Antes do ato, a garota gravou 13 fitas que contam os principais motivos
que a levaram a tirar a própria vida.
Segundo a psiquiatra Deisy Porto, da ACP (Associação Catarinense de
Psiquiatria), a série teve uma excelente aceitação do público, por abordar muitas
situações vivenciadas pela maioria dos jovens, sendo a dificuldade de
entrosamento e problemas familiares, quanto a seriedade presente na trama,
falando sobre temas que acontecem com frequência, mas que as pessoas
preferem não encarar, como é o caso do abuso sexual92.
Coincidência, ou não, a série foi lançada na época de um jogo que incentiva
os participantes a se suicidarem. Conhecido como Baleia Azul, o jogo é dissipado
e encontrado em redes sociais, onde um desafiador passa algumas situações que
o participante deve cumprir, documentando todas as realizações e publicando-as
no grupo de uma rede social. A última etapa dos desafios leva o participante
literalmente ao fim, não apenas do jogo, mas sim de sua própria vida.
92 Incluir a fonte aqui
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Após o lançamento da série, houve um aumento de 455% nos e-mails com
pedidos de ajuda ao CVV (Centro de Valorização da Vida), que também oferece
serviços através do telefone e do Skype, não é confirmado que o motivo da
procura por ajuda seja resultado da mensagem transmitida pela série, mas 13
Reasons Why coleciona críticas positivas desde o seu lançamento, fazendo com
que o público ficasse ansioso esperando uma continuação e um melhor
entendimento sobre a história, com isso, a 2ª temporada da série está com
lançamento previsto para outubro de 2017.
Os estímulos audiovisuais se tornam ainda mais perceptíveis quando o
Netflix coloca em suas ações publicitárias personalidades de alto grau de
influência gerando conteúdo a fim de captar possíveis públicos, no qual podemos
citar a estratégia utilizada no momento de divulgação da série Strangers Things,
onde a empresa cria um vídeo viral disponibilizado em meios on-line.
Uma declaração de amor aos clássicos sobrenaturais da década 1980,
Stranger Things é a história de um menino que desaparece sem deixar vestígios.
Ao procurar por respostas, a família, os amigos e a polícia gradualmente
mergulham num mistério envolvendo experimentos ultrassecretos do governo,
forças sobrenaturais em um mundo paralelo e uma estranha garotinha.
Conhecida por inovar na comunicação e na publicidade, a Netflix então
contrata a apresentadora e cantora Xuxa Meneghel, que já vem de uma história
regada a memes por parte do público em meios digitais e, naquele momento,
voltava a fazer sucesso na Rede Record. Essa contratação buscava fazer uma
referência de maneira cômica às polêmicas passadas em que o nome da mesma
foi veiculado e envolvido, como por exemplo, a Boneca Xuxa - que diziam que a
boneca comercializada era possuída por um demônio, e o disco musical que,
segundo boatos, se rodasse ao contrário, ouviria a personalidade fazendo um
pacto por meio de mensagens subliminares.
Outra ação que podemos citar foi a divulgação da série Orange is the new
Black, que é baseado em uma história real de Piper Chapman, uma mulher cuja
vida aparentemente perfeita é virada de cabeça para baixo, quando deve cumprir
pena em um presídio feminino por crime de tráfico de drogas cometido há anos. A
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ação também utilizou personalidades midiáticas presentes em memes como
Valesca Popozuda e Inês Brasil.
Além disso, em outubro de 2015 a número um em serviço de streaming,
lançou a campanha “Mandamentos Netflix”, estrelado por vários atores
protagonistas de suas séries originais, como: Orange Is The New Black, Sanse8,
Narcos e Club de Cuervos.

"
Figura 1: Imagem do vídeo produzido pela empresa “Mandamentos Netflix”

A lista dos “Mandamentos Netflix”:
1. Não recomendarás séries em vão;
2. Não assistirás nenhum episódio antes da pessoa amada, e nem mentirás sobre
isso;
3. Amarás filmes e séries, e os tratarás com respeito;
4. Guardarás os dias de chuva ou de calor infernal para colocar tua lista em dia;
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5. Horar spoilers, revelando somente o necessário para recrutar amigos para sua
série preferida;
6. Terás paciência com os mais velhos na hora de ensiná-los a usar Netflix;
7. Não usarás o perfil de outra pessoa para assistir aos filmes de que você tem
vergonha;
8. Não abandonarás tua maratona;
9. Não usarás tua senha da Netflix como arma de sedução;
10. Não avançarás para descobrir o final sem ter assistido a história inteira;
O bom humor presente na campanha transmite mais uma vez que a Netflix não
está preocupada apenas em conseguir assinantes, mas em fazer com que usem
seus serviços de como forma de reunir amigos, família e se tornar um “programa
de casal”, como descreve o segundo mandamento do vídeo.
A relação da campanha com os princípios bíblicos demonstra de forma
intuitiva, que o usuário deva seguir os mandamentos relatados como se fosse um
“termo de boa convivência” entre os assinantes e com isso acaba utilizando a
promoção “boca a boca” para a divulgação dos serviços.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com base no estudo realizado, é possível concretizar o pensamento de que
a Netflix é uma empresa destinada ao público jovem, utilizando sempre os
métodos de linguagem característicos de seu target.
Os memes, personalidades midiáticas, temas e conceitos presentes em
seus serviços fortalecem a aproximação e cria uma intimidade do usuário com a
plataforma, tornando-o de certa forma dependente e se sentindo na obrigação de
consumir seus serviços.
Essa relação é tão nítida que atualmente é comum observarmos em rodas
de conversas e em redes sociais que a plataforma se tornou uma grande
companheira de adolescentes introspectivos e até mesmo fazendo os jovens
optarem por passar um fim de semana “maratonando” uma série ao invés de ir
para baladas e barzinhos.

!
213

•

Modelos de Negócio em Cenários Digitais

I Congresso Internacional de Mídia e Tecnologia - “Neil Postman“ e a Nova Ecologia dos Meios
Universidade Estadual Paulista – Unesp, Bauru, Brasil, 04 a 06 de outubro de 2017

Assim, concluímos que a forma como a empresa Netflix se comunica e
tornando o seu principal diferencial, tanto na fidelização de seu público criando
engajamento de seus conteúdos produzidos muitas vezes pelo próprio usuário de
meios sociais, quanto na maneira que administra o atendimento ao cliente.
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RESUMO
Qualquer empresa busca hoje o crescimento e, arduamente, seu equilíbrio
financeiro. Para isso, há a necessidade de um planejamento que tem como base a
conservação monetária e/ou a elevação das vendas. Dessa forma, a fidelização
dos clientes em relação à empresa, seus produtos, serviços e sua marca é de
demasiada importância para se destacar em relação aos concorrentes e dar
continuidade aos negócios. Diante de um mercado dinâmico e da instabilidade
econômica mundial, onde os clientes estão diariamente mais exigentes e o tempo
é um bem precioso, é necessário usar de toda a criatividade para encontrar novas
formas de atendimento e interação com seus pares. Diante desta busca
incessante, devemos considerar as características individuais da empresa, seu
estágio de conhecimento e de utilização dos recursos tecnológicos disponíveis no
mercado. É necessário ficar atento para oferecer um atendimento que venha ao
encontro da realidade em que vivem seus clientes.
Nesse sentido, este trabalho tem como objetivo apresentar um estudo de
caso com a empresa Netflix que utiliza as plataformas Facebook e Twitter para se
relacionar com seus clientes e, assim, obter a sua fidelização através do
93 Trabalho apresentado na Mesa 8 - Audiovisual na Nova Ecologia dos Meios
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engajamento de seus conteúdos. Torna-se pertinente também, discutir as técnicas
e ferramentas usadas para diferenciar-se das demais fontes de entretenimento e
uma breve discussão do porquê atualmente é a plataforma favorita de streaming
entre outras opções no mercado. O trabalho contempla também uma pesquisa
bibliográfico sobre instrumentos de marketing, fidelização de clientes e novos
modelos de negócio.
Palavras-chave: Netflix, Fidelização, Negócios, Clientes, Instrumentos de
Marketing
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INTRODUÇÃO
A publicidade está diretamente ligada à evolução e crescimento das
empresas, é utilizada como um dos principais meios para trabalhar a imagem da
marca na mente do consumidor para que haja reconhecimento, empatia e desejo
de compra.
Neste sentido, é importante destacar algumas ferramentas que trabalham
diretamente com o público, na qual provocam os seus interesses e desejos de
compra. Uma das técnicas importantes que é de extrema necessidade ser
trabalhada, é a fidelização de clientes: essa ferramenta possui como finalidade a
repetição de compras daquele que já obteve experiência com o produto ou serviço
oferecido pela empresa, que a partir de uma necessidade escolheu a marca,
praticando a experimentação e a aprovação, para que por fim, com o trabalho
publicitário e suas táticas de marketing, seja realizado uma segunda compra, o
fidelizando.
Habitualmente a estratégia adotada pelas empresas para progressão de
vendas, é o aumento de clientes (novos usuários) para seu produto ou serviço.
Mas é importante destacar que muitas vezes a preocupação com o público já
existente e momentaneamente conquistado pela marca, é ainda mais importante
do que dar atenção a uma nova massa de consumidores.
A fidelidade não é uma questão de jogar dinheiro em programas de
marketing, produzir revistas, criar clubes ou lançar cartões de crédito na
vaga esperança de que a fidelidade seja estabelecida. A fidelidade será
desenvolvida ao longo do tempo, se os parâmetros do relacionamento
forem planejados e implementados corretamente. (STONE, 1998, p.95)

Visto que um cliente fidelizado não se preocupa com preço aplicado e
investido, e em casos de experiências não satisfatórias, entra em contato com a
empresa para que o problema seja reparado, agregando sua confiança na marca e
em sua filosofia.
A partir do momento em que o cliente passa a comprar com frequência a
mesma marca (produto ou serviço) o mesmo cria empatia com a empresa.
Portanto inicia-se a indicação; (conhecida como publicidade boca a boca) onde
outros consumidores serão impactados pela divulgação feita por seus próprios
clientes.
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Algumas empresas preferem o uso de programas de incentivo como
benéficos, brindes e sorteios. Gerando engajamento e movimentação que levarão
consequentemente a um crescimento de vendas.
O atendimento ao cliente também deve ser trabalhado com atenção, desde
seu planejamento. É importante reconhecer o público-alvo, suas informações
demográficas (idade, sexo, cidade) seus gostos, costumes, práticas e
principalmente sua linguagem e expressão. Para que seja linear com a empresa,
dirigindo-se de forma clara e concisa todas as informações para que não haja
ruídos na comunicação.
Desta forma é imprescindível a implantação de ouvidorias, para trabalhar na
construção da marca através de seus elogios, críticas e sugestões, tornando-se
forças para o anunciante. Através dessa ferramenta será possível a identificação
de suas fraquezas, que serão utilizadas para manusear a aplicação de estratégias
corretas e diretas que irão sanar as variáveis obtidas por problemas internos e
externos.
Uma maneira eficaz de levantar quais são as necessidades dos clientes é
comunicar-se com eles; uma boa parte dessa comunicação ocorre com a
iniciativa dos clientes; em se tratando dos clientes externos ocorre sobre
forma de reclamação, reivindicação (incluso processos legais). (JURAN,
1990, p.45)

Pesquisas de campo são utilizadas para o mesmo motivo, ouvir o público e
reconhecer suas necessidades. Apresentando sua linha de serviços e produtos,
contudo trazendo satisfação aos consumidores. No fim de uma pesquisa de
campo a empresa obtém informações de tudo aquilo que o cliente busca, para a
criação de um plano de marketing, e melhoraria em sua linha de produtos e
serviços de acordo com o que o seu público necessita.
Existem estímulos aplicados diretamente ao psicológico do consumidor para
atraí-lo e persuadi-lo a realização de compras. Na psicologia do consumidor é
possível encontrar questões como: A necessidade vinculada ao desejo, a vontade
de inserção em um determinado círculo social, ou afetivo, assim como influencias
internas e externas que determinam a compra.
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Ainda refletindo na área da psicologia, encontramos fatores e estímulos que
estão diretamente ligados a decisão de compras, alguns exemplos a citar são: O
iniciador (primeira ideia, necessidade de efetuar uma compra), o decisor (pessoa
que toma a decisão final da compra), influenciador (pode ser alguém do ciclo
social, familiar, vendedor ou algum ídolo), comprador (quem efetua o pagamento,
e não necessariamente será o dono do produto) e por fim o usuário (que irá
usufruir da compra).
Portanto no campo da propaganda, tais técnicas são primordiais para que
haja vendas da parte do anunciante.
Uma empresa que se utiliza desse tipo de serviço, e exemplifica
comprovando a importância da fidelização da relação entre cliente e marca é a
Netflix.
Oriunda do ano de 1997, e criada pelos empresários Reed Hastings e Marc
Randolph nos Estados Unidos. A Netflix teve suas operações iniciadas a partir da
disponibilização do serviço de vendas e alugueis de filmes e jogos, onde eram
entregues DVDs fisicamente para o consumo do cliente por meio de funcionários
da mesma. No ano de 2007 a marca lança sua plataforma digital de streaming
acompanhando a evolução do mercado audiovisual, e se estabelece no Brasil em
2011.
O que torna essa empresa um modelo a ser seguido de estratégia de
comunicação e fidelização é a forma com que ela apresenta uma multiplicidade
em seus meios midiáticos, ou seja, o conjunto de táticas que a Netflix realiza após
o seu pós-venda e até mesmo o que antecede, buscando despertar o interesse
por seus conteúdos. O pós-venda coloca o cliente dentro da empresa. Todos apreciam um
trabalho de continuidade e de resultados (ROSA, 2004, p.59)

Essas táticas de fidelização buscam tornar o vínculo do consumidor mais
eficiente tornando a mensagem passada pela marca mais objetiva e clara através
de ações publicitária planejadas, além de obter um Feedback na construção de um
caminho seus erros nas próximas missões.
Seu potencial comunicativo de eficácia foi o trabalho incessante na busca
da linguagem a ser transmitida por meio de suas mídias para que o público fosse
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atingido erroneamente, pois a comunicação hoje em dia se reinventa a todo
momento por conta da influência da internet.
Este artigo tem como objetivo um estudo de caso sobre a empresa Netflix,
com o intuito de investigar suas técnicas de comunicação utilizadas na fidelização
de seus clientes por meio de sua multiplicidade em suas mídias e na captação de
novos e possíveis, além de analisar as ferramentas usadas para diferenciar-se das
demais fontes de entretenimento para que por fim possa-se compreender o
favoritismo do público em seu segmento e conteúdo oferecido.

A IMPORTÂNCIA DA PUBLICIDADE PARA EMPRESAS

A Publicidade é uma ferramenta usada para a comunicação, promoção,
informação, identificação e transmissão de mensagens de uma empresa, marca,
produto ou serviço. Sua maior função é trabalhar o nome e a imagem de uma
corporação ou produto na mente do consumidor, fazendo com que seja
reconhecido.
Uma ferramenta que se muni de técnicas de planejamento, criação,
avaliação situacional, pesquisas, coordenação e processos estratégicos, cria e
idealiza afim de promover produtos, serviços ou marcas, de maneira efetiva,
tornando-se o diferencial na hora de obter uma maximização de lucros dentro do
seu segmento de atuação.
Se, de um lado, a publicidade pode ser reduzida a uma mensagem com a
função de produzir e divulgar informações para vender bens, de outro, ela
pode ser entendida como um processo comunicativo, cujas mensagens
persuasivas são produzidas e recebidas em contextos contraditórios
implicados tanto pelo sistema hegemônico da estrutura econômica,
quanto pelas práticas culturais dos sujeitos. (PIEDRAS, JACKS, 2006, p.
3)

Desta forma trabalha-se com o uso de inserções de peças nas quais serão
repetidas por um período de tempo considerável, para que haja memorização. A
mensagem é enviada pelo emissor e recebida pelo receptor, na qual decodifica a
mensagem de acordo com o seu repertório, e comunica posteriormente como
forma de entendimento e feedback.
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Uma empresa pode precisar de tal recurso desde sua inserção naquele
segmento, para que aconteça a divulgação de seu serviço. Posteriormente com a
concorrência, a crise econômica e diversas variáveis que afetarão diretamente seu
negócio, poderá fazer a aplicação da Publicidade para que consiga destacar-se e
ser lembrado por seu produto e qualidade.
Portanto é uma ferramenta importante não somente para o âmbito
competitivo, em destacar-se dentre outros em seu segmento, mas, para a criação
de seu próprio lugar na mente do consumidor. Um elemento usado para fazer com
que a empresa possua uma boa imagem e lembrança na mente do público;
juntamente a sua filosofia que será trabalhada com a propaganda institucional.
Propaganda Institucional é a divulgação da empresa, instituição ou
conceito, visando à fixação ou à mudança de sua imagem pública. Este
tipo de propaganda não visa à venda, e sim à predisposição favorável do
público em relação ao produto, serviço, marca ou instituição que a
patrocina. (BLESSA, 2006, p.5)

Contudo trata-se de técnicas utilizadas para a ampliação de valores de uma
corporação, campanhas institucionais não tem como objetivo a promoção de
vendas, mas sim, trabalhar com valores, princípios e crenças que a empresa quer
transmitir.
Visto que existem diversas ferramentas que podem ser trabalhadas para o
crescimento de uma marca, é importante reconhecer que nem sempre deve-se
olhar apenas para lucros e massas de consumidores, assim como no exemplo da
Campanha Institucional, que visa passar um valor, uma filosofia, ao invés de
venda, é de extrema relevância que haja a preocupação em atentar aquele que já
passou pela experiência de compras de seu produto.
A FIDELIZAÇÃO
Partindo deste princípio é interessante destacar a fidelização de clientes,
que se insere como uma ferramenta de marketing muito utilizada, esse meio é
capaz de em meio a concorrência, a economia, entre outros problemas,
desvencilhar e não permitir declínio.
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Seu foco central é zelar (manter) o cliente existente e potencial, enfatizar e
passar total credibilidade para que aconteça a repetição de compras. Quando esta
ação ocorre, a probabilidade de aceitação é maior, pois acontece a
experimentação e o retorno, sendo que seu maior objetivo é fazer com que estes
continuem, com frequência, comprando e consumindo determinado produto,
serviço e marca.
Conforme Omar Souki, fica cinco vezes mais barato manter os clientes que
já conquistamos do que sair à procura de novos.Em outras palavras fidelizar é
tornar sua marca algo que inconscientemente faça a pessoa precisar por mais
vezes do seu serviço, sem que eles pensem no preço, e visem a sua qualidade
oferecida, graças a uma boa experiência já oferecida, e assim por consequência
tornem-se fiéis a você.
O PROCESSO DE FIDELIZAÇÃO
O atendimento prestado, descontos especiais, campanhas de promoção de
vendas, sorteios, e técnicas que podem incentivar o público a escolher por aquela
empresa. O segredo para a fidelização é a satisfação do consumidor em relação
ao produto ou serviço prestado.
O processo demanda a comparação entre outras empresas e marcas do
mesmo segmento, o que constitui a percepção daquilo que é bom, dentre os
outros, pois decorre do acumulo de experiências positivas.
As implantações de estratégias competitivas devem ser adotadas pelas
empresas, para que conheçam o seu lugar e o lugar de seus concorrentes; como
trabalham, como se relacionam com os consumidores, quais são suas forças e
fraquezas. Conhecendo o mercado e o público quando adotar uma estratégia de
campanha/vendas terá maior chance de serem assertivos em suas escolhas.
Visto que a fidelização possui um campo de diversas estratégias e tipos, é
importante visar algumas técnicas que unidos ao seu marketing e sua publicidade,
realizaram resultados satisfatórios para a empresa.
Como por exemplo a empatia com a marca ou comercial, trata-se de tornar
o produto amigável ao público, fazer com que a pessoa se identifique com a
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marca. Algumas empresas fazem o uso de um mascote, é uma das técnicas de
empatia, fazendo com que aquele personagem seja simpático ao consumidor.
Partindo desse conceito, podemos vinculá-lo a memória afetiva. Tal fator
advém do emocional do público.

A memória afetiva denomina tudo aquilo que

quando entramos em contato nos remete a algum novo significado. Por exemplo,
um cheiro, que remeta à infância, uma música que te faz lembrar de algum
momento importante, uma cor ou objeto que te faz lembrar-se de alguém ou algo.
O custo benefício também faz parte de tal pensamento. O preço pode ser
um fator influenciador que direciona a pessoa a adquirir algo, porém, um produto
que apenas seja “barato” dificilmente será fidelizado. É importante que traga uma
boa experiência de compras, que seja viável consumi-lo.
É a partir desse momento que entra o custo benefício que não se trata
apenas de um produto acessível, mas sim, de um bom produto, que atenda toda a
necessidade da pessoa, e que seu preço faça valer a pena ser entregue.
Quando um indivíduo faz uma compra de um determinado objeto e aplica
um valor um pouco maior em algo que acredita que irá trazer uma durabilidade
duradoura e qualidade. Essa alternativa de gastar um pouco mais em algo um
pouco melhor, é ferramenta de custo benefício, aplicar um valor justo, de acordo
com que aquilo que o produto pode oferecer.
Além de tais fatores, o comportamento do consumidor também é
influenciado por “Grupos de referência” (grupos de influência direta). Existe o
grupo primário, que diz respeito a família, amigos e conhecidos, tais pessoas
fazem algum tipo de interação (direta) com aquele indivíduo. Grupos secundários
(profissionais, colegas de sala, religiosos); grupos de aspiração (que a pessoa
sonha em fazer parte, passa a comprar os mesmos itens, ir aos mesmos lugares,
cria hábitos parecidos) e grupos de dissociação (rejeição por seus valores e
conteúdo, repudio, não pretende pertencer).
O comportamento de compra do consumidor é influenciado por fatores
culturais, sociais, pessoais e psicológicos. Os fatores culturais exercem a
maior e mais profunda influência (KOTLER, 2005, pg.123)
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Com base no valor e satisfação buscado pelo cliente para sua compra, o
histórico de experiências e seu próprio repertório de compras terá influências em
suas decisões, as indicações de um familiar ou amigo também o farão decidir.
Valor e satisfação são metas a serem cumpridas.
Toda a interação entre empresa e consumidor deve ser registrada, para
autocontrole e estratégia para quando precisar criar um novo projeto, ouvir as
críticas, as necessidades, a aceitação e rejeição do público.

Para empresas centradas no cliente, a satisfação de clientes é ao mesmo
tempo uma meta e uma ferramenta de marketing. Empresas que
alcançam altos índices de satisfação de clientes fazem questão que seu
mercado alvo saiba disso. (KOTLER, 2000, p.59)

Dentre várias ferramentas usadas na busca da fidelização de clientes, o
marketing de relacionamento entra como uma estratégia a acrescentar dentre
esse processo.
ESTRATÉGIA DE MARKETING DE RELACIONAMENTO
Se equiparando a fidelização e somando-a o marketing de relacionamento
vem como uma estratégia, tal que tem intuito de manter um relacionamento
próximo entre marca e consumidor. A maior função e objetivo deste tipo de
marketing é criar e estabelecer clientes fiéis, que venham a confiarem e
acreditarem no seu serviço da marca ao ponto de se tornarem defensores da
mesma, levando a recomendações e escudo na proteção contra possíveis
difamações, entre outras situações.
Suas ações além de ajudar no processo de fidelização, contribui para
empresa em inúmeros aspectos. Entre eles podemos citar: feedbacks constantes
por meio de seus clientes, diminuição no custo, diminuição de erros, otimização de
processos de qualidade, e uma melhora contínua.
Em estudo de caso foi escolhido uma empresa que atualmente é líder em
seu setor, a qual disponibiliza filmes, séries, desenhos e documentários. Grande
exemplo de fidelização do público e marketing pessoal.
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A HISTÓRIA DA NETFLIX
A Netflix foi criada em 1997 no dia 29 de agosto, pelos empresários Reed
Hastings e Marc Randolph, em Scotts Valley nos Estados Unidos. Lançou o
primeiro site de vendas de DVDs e alugueis, no dia 14 de abril de 1998.
Em 1999 cria o sistema de assinaturas, onde o consumidor podia fazer uma
locação (ilimitada) de Dvd’s por um preço mensal. Primeiros indícios de
fidelização.
O serviço que conhecemos atualmente foi criado em 2007, onde a empresa
iniciou a transmissão de séries e filmes online, para seus assinantes. Logo
começaram as parcerias entre outras marcas, como Xbox, Blu-ray e conversores
de tv.
Em 2009 a 2010 passou a ser transmitida em outros meios eletrônicos
conectados à internet. (Videogames, tvs, celulares, tablets). E no ano de 2013
recebeu mais de 31 indicações a prêmios, por suas séries independentes
(exclusivas da própria Netflix). Outro fator que a faz diferente de seus
concorrentes.
Finalmente em 2016 a empresa alcança o mundo todo com seu conteúdo
exclusivo, atendimento diferenciado e sua publicidade.
A linguagem da empresa em suas peças publicitárias é jovem, e atende à
demanda do público. Costuma usar a descontração e o humor para que as
pessoas sejam impactadas e se sintam mais próximas da empresa.
Ao usar tal ferramenta de comunicação o impacto é certeiro, suas
mensagens são rápidas, de fácil leitura, sempre se inserindo no cotidiano de seu
público, fazendo o uso de brincadeiras e piadas principalmente em lançamento de
séries.
Hoje não há quem não conheça a empresa Netflix, e é baixa a porcentagem
de não assinantes. Ela se tornou comum no cotidiano, é como a televisão, falar de
Netflix é familiar, algo palpável a maioria das pessoas possuem.
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O encantamento das “maratonas de série” é justamente a repetição de um
só meio em que você pode acompanhar toda uma história, por um período de
tempo. Outra função relevante é que você pode assistir a sua serie favorita
quando quiser, onde, e no seu tempo, pausando e continuando quando achar
viável.
Seu nome se tornou objeto de interesse, por mais que determinadas series
e filmes podem serem encontradas em outras plataformas, e as vezes até grátis,
ainda sim, a maioria das pessoas optam pelo uso da Netflix.
Claro, não é difícil de compreender quais fatores a colocaram no alto do
pódio. Seu relacionamento com o cliente, tanto virtual como em ligações; o design
e peças publicitárias claramente persuadíveis a seu público, o conteúdo entregue
tanto de produtos mundiais como seus próprios trabalhos (series da própria
Netflix), a rapidez em seus serviços, o preço acessível, a facilidade de manuseio, e
a publicidade boca a boca.
A empresa também se tornou referência no mercado de trabalho, hoje o
desejo de fazer parte do corpo de contratados é um sonho de consumo de muitos.
Justamente pela imagem de uma incrível corporação, que foi implantada na mente
de cada consumidor.
ESTUDO DE CASO DO NETFLIX.
Esse reconhecimento e destaque que a Netflix vem adquirindo ao longo de
seus anos no mercado de entretenimento, dá-se por suas estratégias de
comunicação e sua gestão de relacionamento com suas plataformas de mídias
sociais, fidelização de clientes, e a busca na captação efetiva de possíveis.
Estratégias que são frutos de ideias de uma equipe devidamente
capacitada, que demanda ações metodológicas, manobras e estratagemas que
alcançam um objetivo, metas e resultados específico. Esses resultados por sua
vez, potencializam a visibilidade da empresa, além de gerar uma aproximação
consequente e interação com o target. Ou seja, a Netflix busca com sua
comunicação uma relação duradoura e principalmente fidelizada com o seu
público, especialmente por meio online.
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A Netflix percebeu que uma ferramenta que contribuiria de maneira
favorável para sua fidelização de sua clientela eram as redes sociais, pois é por
meio desta que ambas consegue criar uma interação e se relacionar intimamente,
interação que se torna um reflexo social do indivíduo.
Suas ações comunicativas englobam e se derivam por meio do gosto do
seu próprio público, que por meio de análises e pesquisa percebem a ascensão de
personalidades midiáticas e utilizam-se dela para se comunicar diretamente com o
público na divulgação de seus conteúdos oferecidos para mesmo.
Segundo Ítalo Monteiro e Lígia Sales (2017) a quarta temporada de Orange
Is The New Black estreou no dia 17 de junho de 2016. E para divulgar a série no
Brasil, a Netflix convocou a Inês Brasil, uma cantora, que ficou conhecida pelos
seus vídeos para uma inscrição do reality show Big Brother Brasil, mas também
ficou conhecida pelos seus memes e bordões nas redes sociais. A Netflix na
temporada passada contratado uma personalidade para fazer a divulgação da
série.
Logo a empresa percebeu uma possibilidade de engajamento e a obtenção
de um lucro superior por meio de sua relação com o público pelas mídias sociais,
meio comum utilizado por ambas as partes, onde envolvimento e a fidelização se
tornou algo natural que veio com o resultado desse ato de se comunicar
assertivamente pelas influências que este meio fornecia para a Netflix.
Entre suas estratégias a serem destacadas pode-se citar seu planejamento
estruturado que a empresa elaborou de acordo com a característica dos usuários
do serviço de entretenimento oferecido pela Netflix, tornando seu conhecimento do
seu público-alvo uma maneira de direcionar suas estratégias evitando erros. Os
conteúdos criativos, relevantes, e muitas vezes cômicos transformou a Netflix a
"galinha dos ovos de ouro", quando citamos empresas em entretenimento e de
conteúdo audiovisual.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Entretanto com base nas pesquisas realizadas este artigo propõe uma
reflexão sobre a importância da fidelização fazendo referência com a empresa
Netflix baseando em tais recursos mencionados.
O primeiro passo foi apresentar o uso e aplicação da publicidade dentro das
empresas, para que posteriormente fosse possível compreender sobre sua
atuação, necessidade e relevância. Abordamos em sequência a questão da
fidelização, que é o objetivo desta pesquisa.
A partir disso, acredita-se no poder dessa ferramenta de marketing para o
crescimento de uma corporação; sua importância não se limita dentre outras
fontes de vendas, e é uma estratégia que possui uma altitude de forte impactov ao
supor que o público uma vez impactado volte a comprar o produto, e, com sua
repetição, venha tornar-se um cliente fiel.
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Resumo

No Brasil, o ensino à distância (EAD) é uma modalidade de comunicação estratégica na formação
e especialização dos jovens e adultos que não têm condições de se deslocar para uma escola e/ou
pagar por um curso presencial. De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios
(PNAD) de 2014, estimou-se em 85,6 milhões (49,4% da população) as pessoas que utilizaram a
Internet, pelo menos uma vez, nos últimos três meses antes da pesquisa. Com isso, 50,6% da
população não tem acesso à internet, seja por indisponibilidade do serviço, impossibilidade de
aquisição do produto e/ou complicações no uso dos computadores e dispositivos móveis. A
televisão digital com seu canal de retorno pode ser explorada para essa finalidade de educação,
bastando para isso que ao controle remoto seja acoplado um cartão SIM (conhecido por chip de
celular), utilizando uma comunicação via 2G já existente e difundida no país, sem precisar da
internet.
Palavras-chave: EAD; televisão

digital; canal de retorno; 2G; cartão SIM.

1. Introdução
O Ensino à Distância (EAD) tem aumentado no Brasil com a implantação de
cursos de educação corporativa, escolas profissionalizantes, programas de
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graduação e de pós-graduação, etc, atingindo marcas superiores a 7 milhões de
usuários que utilizam o EAD - sempre em conjunto com a internet - para seu
aprimoramento, seja ele acadêmico ou profissional.
Diante desta realidade surgiu a ideia de um estudo para analisar a
aplicabilidade do canal de retorno (também conhecido como canal de
interatividade) na educação via ondas eletromagnéticas com sinal 2G8 (GSM9) no
sistema de televisão digital brasileira, utilizando para isso uma tecnologia já
existente no Brasil para os aparelhos de telefonia móvel (celular).
O sinal do canal de retorno será gerado pelo próprio controle remoto da
televisão, através de um cartão SIM 10 de identificação do aluno, que será adquirido
ao realizar a matrícula no curso. Este cartão será individual e intransferível.
Este dispositivo gerará um sinal com ondas eletromagnéticas no sistema
padrão GSM 2G que permite o envio de mensagens de texto e dados (futuramente
3G11 para vídeos).
Na outra ponta deste sinal temos na escola/instituição de ensino, uma torre
receptora particular do tipo ERB 12 que converterá o sinal enviado em informações
para utilização como resposta e interação dos alunos em seu próprio canal de
cursos.
Esta tecnologia visa a interação aluno-escola sem a necessidade da
internet e as complicações que sua utilização pode gerar, como por exemplo:
interação com o sistema operacional, melhorias do equipamento para uma melhor
conexão (processadores, memória, placa de vídeo, etc), dente outros.
Em um futuro próximo podemos ter no controle remoto uma identificação
biométrica para reconhecimento do aluno, bem como a integração de uma câmera
para gravação de vídeos e envio de imagens.
2. Revisão de literatura
8 2ª geração da telefonia móvel.
9 Global System for Mobile Communications ou Sistema Global de Comunicações Móveis (em tradução livre).
10 Subscriber Identity Module ou Módulo de Identificação do Assinante (em tradução livre).
11 3ª geração da telefonia móvel.
12 Estação rádio base.
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1. Situação do ensino a distância (EAD) no Brasil
Para agregar valor aos mais diferentes tipos de produtos, a sociedade atual tem
utilizado a geração e o uso de inteligência e inovações em ciência e tecnologia.
São recursos que funcionam como base para tornar uma nação mais competitiva
economicamente e que também possa se desenvolver na área social (ROSSINI,
2007, p. 3). Além disso, este avanço tecnológico faz crescer a procura pela
educação à distância (EAD), uma vez que o estudante pode adequar o
aprendizado ao seu próprio tempo e ritmo (ROSSINI, 2007, p. 64)
O EAD permite ainda que o usuário tenha acesso a técnicas como
hipermídia, redes de comunicação interativas e tecnologias da cibercultura, as
quais podem ser consideradas um novo estilo de pedagogia. Se por um lado a
aprendizagem é personalizada, por outro passa a ser também coletiva por estar
em rede. (LÉVY, 1999, p. 157).
A educação à distância conduz a um novo modelo de comunicação, onde o
emissor além de transmitir a mensagem também colabora no processo de diálogo
e participação. Embora educação e comunicação tenham muitos aspectos
convergentes, levam a caminhos alternativos, seja no modelo de ensino presencial
ou à distância. Essa interatividade presente nas relações humanas, incluindo a
educação, não tem os seus pressupostos abordados com frequência, uma vez que
é complexa e passa por áreas como sociologia, psicologia, linguística e semiótica.
(LÉVY, 1999, p. 181)
Diante do avanço tecnológico, que tem favorecido o aumento do uso da
educação online, as universidades de todo o mundo tenderam a privilegiar esta
forma de ensino. Ao observarem que o ensino tradicional perdeu espaço,
educadores e administradores passaram a investir numa nova formação
educacional, buscando ensino de qualidade através dessas novas tecnologias e
modelo pedagógicos. Esse processo passa por mudanças nas formas de
organização de trabalho das instituições de ensino, pois o EAD pressupões a
multidisciplinaridade (PIVA JR, 2011).
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Baseado no relatório do Cetic13, Sanchez (2016) contesta os números de
usuário de cursos de EAD, pois as pesquisas até então efetuadas pelos órgãos do
governo deixavam de fora os cursos profissionalizantes (Senai, Senac, Sabre), de
educação corporativa, os projetos paralelos de educação (Fundação Roberto
Marinho e Fundação Oi Futuro) e os cursos livres, de línguas, preparatórios para
concurso.
Com isso Sanchez (2016) relata que o número de usuário de EAD “chegou
a 11% dos usuários de internet, ou quase sete milhões de brasileiros [...]”, sendo
que este número pode “[...] estar subestimado, e o número de usuários ser maior
ainda”.
2.2 Encerramento da televisão analógica no Brasil
A ANATEL (2016) elaborou um calendário que estabelece o fim das transmissões
analógicas da TV aberta no Brasil para o dia 25 de novembro de 2018, quando a
programação só estará disponível em formato digital. As vantagens desta
mudança seriam: maior qualidade de som e imagem, suporte à recepção móvel,
multiprogramação e interatividade.
2.3 Situação da televisão digital no Brasil
De acordo com Albino et al. (2013):
A TVD poderia ser a precursora de um ambiente de mídia
unificado. Se a TVD conquistar papel dominante no que definimos
como um espaço de serviços único, onde várias atividades possam
ser executadas pelo telespectador em um só local (compras, lazer,
etc.), o próximo passo, a imersão (através de realidade
aumentada, por exemplo) provavelmente será criado utilizando a
televisão como alicerce básico.

Já Azevedo (2012) informa que: “Muito embora a televisão digital já seja
uma realidade, sua evolução tecnológica não está acontecendo na velocidade que
o mundo da televisão e dos negócios necessita [...]”. Afirma ainda que: “É preciso
buscar soluções para este novo contexto social, se tornar usuário da televisão
digital e difundir seus dispositivos adicionais”.

13 Centro de Estudos sobre Tecnologias da Informação e da Comunicação (Cetic), órgão do Comitê Gestor da

Internet no Brasil.
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A informação publicada pelo PNAD (2016) mostra que: “Em 2014, o País
tinha 67,0 milhões de domicílios particulares permanentes, dos quais 65,1 milhões
(97,1%) possuíam aparelho de televisão [...]”.

!
Gráfico 1 - Percentual de domicílios com recepção de sinal digital de televisão aberta – 2014
Fonte: PNAD (2016)

O Gráfico 1 apresenta o percentual de domicílios com recepção de sinal
digital de televisão aberta, no total de domicílios particulares permanentes com
televisão, segundo as Unidades da Federação – 2013-2014.
O total de domicílios com acesso ao serviço de televisão digital aberta em
2014 atingiu 39,8% (26,7 milhões), frente a 60,2% (40,39 milhões) sem essa
cobertura (PNAD, 2016), porém isso representa um aumento de 8,6% com relação
a 2013.
4. Situação da internet no Brasil
Segundo Albino (2008), no Brasil: “[...] apenas 10 a 11% da população têm contato
com computadores e internet. Cerca de 89% dos brasileiros são excluídos digitais,
pois apenas 8% da população acessa à Internet a partir de casa”.
Azevedo (2012) afirma que: “Uma emissora [...] é bastante interativa
através de recursos e aplicativos da internet, [...], mas que em um futuro próximo
possa utilizar o canal de retorno de forma segura, intuitiva e inclusiva”.
Sobre este assunto, o PNAD (2016), apresenta um resumo de seu relatório e
informa que:
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Além de ser investigado o acesso à Internet no domicílio, também
foi estimada a utilização da Internet na população com 10 anos ou
mais de idade. Em 2014, estimou-se em 95,4 milhões (54,4% da
população) o contingente de pessoas de 10 anos ou mais de idade
que utilizaram a Internet, pelo menos uma vez, no período de
referência dos últimos três meses (últimos 90 dias que
antecederam ao dia da entrevista), o que representa um aumento
de 5,0 pontos percentuais em relação ao ano anterior.
[...]
Observa-se o crescimento da proporção de usuários até 2011,
quando alcançou 46,5% da população. Em 2013, contudo,
registrou-se uma retração para 45,3% e o crescimento da
importância de outros dispositivos para a utilização da Internet. Em
2014, o movimento de retração permaneceu, com a proporção
reduzindo-se para
43,9%.

!
Gráfico 2 - Percentual de pessoas que utilizam a internet – Brasil, 2005/2014 Fonte: PNAD (2016)

O Gráfico 2 apresenta o percentual de pessoas que utilizaram a Internet por
meio de microcomputador e somente por outros equipamentos, no período de
referência dos últimos três meses, na população de 10 anos ou mais de idade do
Brasil, no período de 2005/2014.
3. Procedimento
3.1 Estabelecendo uma comunicação
A finalidade do estudo é conseguir uma resposta simples entre o aluno e a
emissora de televisão. Para isso, será utilizado uma tecnologia já existente e
difundida no Brasil. A tecnologia 2G (GSM) que fará sua comunicação com a
estação rádio-base (ERB) instalada na escola, através de um cartão SIM inserido
no controle remoto da própria televisão.
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O televisor será identificado pelo seu número de série. A interação entre o alunoescola será feita através das teclas do controle remoto (Imagem 1).

!
Controle remoto LG original e cartão SIM de celular (esq.) e controle remoto modificado para
receber o cartão SIM (dir.)
Imagem 1 – Controle remoto com cartão SIM – protótipo Fonte: Autor (2015)

4. Considerações finais
Seria de muita valia se o canal de retorno da televisão digital fosse uma maneira
de comunicação entre discente e docente. Com a possibilidade dessa interação,
seria possível vislumbrar conforme exposto pela Ciência em Curso (2016) que:
“[...] a indústria, as companhias telefônicas, de informática e fornecedores de
software multiplicarem a oferta dessas possibilidades tecnológicas e dispositivos
técnicos contribuindo assim com o avanço do EAD”
Diante de todo o exposto, tratam-se de tecnologias já existentes que, com
algumas adaptações, passarão a melhorar a forma como interagimos com a
televisão (sem a necessidade da internet), diminuindo a distância gigantesca que
existe hoje entre a interação da televisão e dos computadores e dispositivos
móveis.
Cada escola deverá ter receptores instalados junto à antena transmissora,
formando várias células de acordo com a capacidade de pontos fixos (residências)
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e pontos móveis (celulares, notebooks, computado, etc) em uma determinada
região.
Devido à dificuldade em se estabelecer um número exato de equipamentos,
faz-se necessário um estudo estatístico em cada região de ação dos receptores,
para que não existam equipamentos subdimensionados ou superdimensionados
devido ao custo inicial de sua implantação.
Todo o sistema deve ser projetado para atender a expansão dos celulares
que têm acesso à televisão digital, conexão que independe da internet.
Em um futuro próximo, poderemos ter no controle remoto uma identificação
biométrica para personalização de usuários (idade, sexo, gênero, etc) e da
integração de uma câmera de vídeo e um cartão de memória.
Existem outas utilidades para esta tecnologia, como uma maior interação
em enquetes com os canais de televisão sem a total dependência da internet.
Esta tecnologia pode ser utilizada também para a coleta dos dados
censitários, sendo as informações transmitidas através de uma enquete na
televisão, evitando o envio de pessoas a cada residência do país, economizando
R$ 2,6 bilhões, conforme valores apresentados pelo governo.
Lembrando ainda que neste estudo não há a pretensão de transformar a
televisão em uma espécie de computador, com acessos a aplicativos bancários,
mídias sociais, sistemas para consultas médicas, etc. A ideia é criar um meio mais
fácil e descomplicado de aprender.
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Resumo
Este artigo tem a finalidade de realizar análise fundamentada na influência
cognitiva que propaganda exerce nas pessoas. Para isso é utilizado um tipo de
propaganda escolhido dentre todos os tipos utilizados pela mídia. Essa
propaganda é constituída por uma imagem sem movimentação ou qualquer tipo de
animação. A propaganda em questão é analisada com o intuito de verificar o
possível impacto da propaganda no estímulo para que as pessoas possam adquirir
ou fazer uso dos produtos anunciados pela mídia por meio dos aspectos
cognitivos das pessoas ao visualizarem os anúncios. Os aspectos cognitivos são
descritos e fundamentados na teoria das Inteligências Múltiplas propostas
originalmente por Howard Gardner e a propaganda foi escolhida aleatoriamente,
mas está relacionada ao comércio de computadores. A análise apresentada nesse
artigo pode vir a ser aplicada a qualquer tipo de propaganda e não somente
àquelas relacionadas à área de produtos de informática. Esse segmento foi
escolhido como forma de delimitar o campo de pesquisa. Essa análise pode vir a
contribuir para a melhoria dos modelos de referência aplicados ao planejamento,
organização e implementação de novos negócios, processos e produtos de
comunicação para distribuição por meios digitais, sendo inserido a esses o uso da
cognição.
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Palavras-chave: Propaganda; Inteligências Múltiplas; Cognição; Mídia.
1. Introdução
Hoje em dia a propaganda está inserida na vida das pessoas e pode ser
visualizada nos muros e outdoors espalhados pelas cidades e rodovias além de
serem transmitidas por emissoras de rádio e televisão entre outros. Até mesmo os
panfletos e o fato de pessoas falarem umas para as outras sobre determinados
produtos não deixam de ser uma forma de propaganda.
Segundo Giacomini (1991) o termo propaganda ou publicidade tem várias
definições, isso se deve talvez por ser uma área de muita abrangência de funções.
Uma das polêmicas está na diferença entre publicidade e propaganda, alguns
autores citam diferenças e outros escrevem que ambas podem ser a mesma
coisa. Outro ponto discutível é relativo à extensão de sua atividade, ou seja, se
seu uso é limitado aos meios de comunicação de massa ou não, e se abrange
formas de promoção tais como: merchandising e peças de promoção de vendas.
Dentro do contexto desse artigo, segundo Giacomini (1991) um dos
conceitos que pode ser mais adequado para propaganda é a forma de
comunicação identificada e persuasiva empreendida, de forma paga, por meio de
canais de comunicação em massa.
A propaganda pode ser utilizada como um meio para auxiliar as pessoas na
tomada de decisões no processo de compra de determinados produtos ou mesmo
fazer despertar nas pessoas o desejo de aquisição do produto anunciado. O
processo de persuasão e de tendenciar as escolhas por meio da propaganda pode
se tornar cada vez mais difícil, complexo e custoso para os anunciantes. Estas
considerações levaram à necessidade de melhorar a forma de apresentar a
propaganda às pessoas. Além do uso de pessoas famosas, associar o produto
anunciado a objetos caros e desenvolver logomarcas que chamam a atenção das
pessoas pelas formas geométricas e pela combinação de cores, outras
alternativas podem ser inseridas tais como: mensagens subliminares ou mesmo
estimular o desejo de compra por meio de aspectos cognitivos, fazendo com que
as pessoas tenham o desejo de adquirir os produtos anunciados por meios
psicológicos e não tanto por necessidade.
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Segundo Gardner (1994) todas as pessoas possuem um perfil cognitivo que
pode ser constituído de até nove tipos de aspectos cognitivos, sendo alguns mais
aflorados em relação aos outros em cada pessoa. Hoje em dia, podem existir
propagandas que fazem uso de aspectos cognitivos para chamar a atenção de
forma subconsciente despertando o interesse na aquisição de um determinado
produto nas pessoas; não por necessidade, mas por afinidade, por prazer, ou por
simplesmente passar à pessoa boas sensações.
Pensando nesse contexto, esse artigo apresenta estudo realizado em um
tipo de propaganda estática contendo imagens e dizeres que têm o intuito de
chamar a atenção do leitor. A partir dessa propaganda pretende-se detectar a
presença de algo que possa fazer com que as pessoas sintam o desejo em
adquirir tal produto, mesmo sem a necessidade real de fazer uso do produto
anunciado e associar esse desejo ao estímulo de um ou mais aspectos cognitivos
que pertençam ao perfil cognitivo da pessoa os quais podem ter sido estimulados
por algo pertencente à propaganda.
Essa análise contribui para a melhoria dos modelos de referência aplicados
ao planejamento, organização e implementação de novos negócios, processos e
produtos de comunicação para distribuição por meios digitais, sendo inserido a
esses o uso da cognição. Antes de apresentar esse estudo é realizado um breve
levantamento bibliográfico que foi utilizado para nortear esse artigo.
2. Teoria das Inteligências Múltiplas
Os conceitos fornecidos por Gardner (1995) contribuíram para entender a
teoria das inteligências múltiplas, bem como possibilitaram análise da propaganda
de forma a determinar quais aspectos cognitivos podem estar presentes nela. A
teoria das inteligências múltiplas segundo Gardner (1994) possibilita trabalhar com
estímulos específicos e com isso incentivar de forma adequada determinados
desejos em cada indivíduo. São utilizados para analisar a propaganda os aspectos
cognitivos: linguístico; lógico matemático; espacial visual. Porém, no total segundo
Gardner (1995) existem nove aspectos cognitivos. São eles: Linguístico, Lógico e
Matemático, Espacial Visual, Corporal Sinestésico, Musical, Interpessoal,
Intrapessoal, Naturalista e Existencial.
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3. O Método Utilizado e Testes Realizados
Foram elaborados dois questionários fundamentados na Teoria das
Inteligências Múltiplas. Um deles foi utilizado para determinar o perfil cognitivo de
cada indivíduo que participou dos testes e outro para determinar qual ou quais dos
aspectos cognitivos presentes no indivíduo foram utilizados de forma instintiva
para o estímulo de compra ou não do produto apresentado por meio da
propaganda.
Os questionários foram aplicados a um grupo de alunos pertencentes ao
Curso Técnico de Manutenção e Suporte em Informática oferecido por uma Escola
Técnica Estadual. Todos os alunos visualizaram a mesma propaganda e tiveram o
mesmo tempo para responder aos questionários. Os resultados obtidos foram
tabulados para ambos os questionários aplicados aos indivíduos.
A partir dos resultados tabulados para o primeiro questionário é realizada
análise dos dados com o intuito de tentar determinar o perfil cognitivo de cada
indivíduo.
Para o segundo questionário, sendo esse referente à propaganda analisada
pelos indivíduos, foi possível determinar por meio da tabulação dos resultados e
posterior análise dos dados obtidos, que um ou mais aspectos cognitivos os quais
estavam inseridos na propaganda apresentada ao grupo de indivíduos
participantes dos testes, podem ter influenciado na decisão do indivíduo em
adquirir o produto oferecido na propaganda ou não.
Uma das formas de poder determinar se o aspecto cognitivo influenciou na
decisão é comparar o perfil cognitivo do indivíduo com os aspectos cognitivos
utilizados para a tomada de decisão sobre a compra ou não dos produtos
anunciados. E verificar se os aspectos cognitivos mais aflorados foram os mesmos
que mais incentivaram o indivíduo a adquirir o produto apresentado por meio da
propaganda.
1. Testes Realizados
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Inicialmente foi escolhida uma propaganda para fazer parte dos testes.
Logo em seguida foi definido o grupo de indivíduos, sendo que todos os indivíduos
que participaram dos testes responderam a um questionário contendo nove
questões.
Para cada um dos aspectos cognitivos selecionados para os testes existem
três questões com quatro opções de resposta para cada questão. As respostas
obtidas foram utilizadas para determinar o perfil cognitivo de cada indivíduo.
Logo em seguida o segundo questionário foi aplicado ao mesmo grupo de
indivíduos para determinar a influência dos aspectos cognitivos na tomada de
decisão sobre a compra ou não de produtos anunciados por meio de propaganda.
Os resultados obtidos para o segundo questionário foram tabulados, associados e
comparados aos resultados obtidos no primeiro questionário.
Por fim, a comparação entre os resultados obtidos para cada questionário
aplicado aos indivíduos possibilitou determinar a influência dos aspectos
cognitivos na tomada de decisão dos indivíduos com relação à compra ou não de
produtos anunciados por meio das mídias digitais.
2. Propaganda utilizada
A propaganda utilizada pode ser visualizada por meio da figura 1. Essa
propaganda foi escolhida aleatoriamente por meio da Internet. As informações que
identificam a empresa, tais como razão social, telefone e endereço, foram
excluídas. Elas não são relevantes para esse tipo de teste além de preservar os
possíveis direitos de imagem. A justificativa para a escolha dessa propaganda é
que ela possui elementos que estão relacionados aos aspectos cognitivos que
estão sendo analisados.

!
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Figura 1: Imagem da propaganda utilizada para os testes.
3. Questionários utilizados
São apresentados os dois questionários utilizados para os testes. O
primeiro foi utilizado para determinar o perfil cognitivo dos indivíduos e o
segundo para determinar qual ou quais aspectos cognitivos mais influenciaram
no desejo de adquirir o produto anunciado.
3.1.Questionário utilizado para determinar o perfil cognitivo dos indivíduos.
Fundamentando-se na teoria proposta por Gardner (1995) foi desenvolvido
um questionário contendo nove questões, sendo três questões para cada aspecto
cognitivo, não ficando explícito para os indivíduos que responderam o questionário
qual o objetivo do questionário e quais questões representam cada aspecto
cognitivo para que as respostas não fossem influenciadas.
É importante ressaltar que as questões utilizadas no questionário foram
elaboradas pelos próprios autores desse artigo e que elas foram desenvolvidas
após análise de questionário utilizado para a descoberta do perfil de indivíduos por
Inteligências Múltiplas proposto por Gardner disponível em:

http://

www.businessballs.com/howardgardnermultipleintelligences.htm.
As Inteligências Múltiplas analisadas nesse questionário são algumas das
utilizadas por Gardner, são elas: linguística, lógica matemática, e espacial e visual,
sendo estas relacionadas aos aspectos cognitivos que serão utilizados como
parâmetros de classificação dos indivíduos.
A diminuição no número de questões de setenta para nove reduz o tempo
para responder o questionário. Esta alteração foi realizada após apresentação do
questionário original a alguns indivíduos selecionados para os testes. Os mesmos
realizaram críticas em relação ao questionário ser extenso e cansativo para
responder.
Os indivíduos responderam ao mesmo questionário. Para cada resposta o
utilizou-se um número de um a quatro, sendo esses números utilizados para
representar a resposta escolhida por indivíduo para cada questão. Por meio da
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tabela 1 observa-se as opções de respostas do questionário utilizado para
determinar o perfil cognitivo dos indivíduos.
Tabela 1: Respostas correspondentes a cada valor numérico respondido.
Valor da resposta

Representação da resposta

1

Nunca

2

Quase nunca

3

Quase sempre

4

Sempre

Fonte: Elaborada pelos próprios autores, 2017.
Por meio da tabela 2 podem ser visualizadas três das nove questões
aplicadas a todos os indivíduos que participaram do teste e os aspectos cognitivos
que cada uma delas representa. Para a coluna resposta os indivíduos
responderam numericamente de um a quatro de acordo com a tabela 1 que
fornece a representação de cada resposta por um valor numérico. A coluna dos
aspectos cognitivos foi omitida durante o procedimento de aplicação do
questionário para não influenciar nas respostas.
Tabela 2: Modelo do questionário.
Número da
questão

Questão

Respost
a

Aspecto
cognitivo

1

Quando você vai ler revistas, livros ou até mesmo visitar
sites na Internet, com que frequência você olha primeiro
as imagens e depois lê o texto?

Espacial
visual

2

Quando você vai realizar alguma tarefa sozinho(a) você
costuma ser detalhista mesmo que isso possa fazer você
perder muito tempo em detalhes pequenos?

Lógico
matemático

3

Para se manter atualizado com relação as notícias do
cotidiano, com que frequência você busca notícias
escritas em jornais, revistas e na Internet?

Linguístico

Fonte: Elaborada pelos próprios autores, 2017.
3.2.Questionário para determinar os aspectos cognitivos utilizados pelos
indivíduos ao visualizarem a propaganda.
Foi elaborado um questionário pelos próprios autores desse artigo com o
intuído de tentar determinar a influência dos recursos utilizados no leiaute da
propaganda para chamar a atenção do leitor por meio do estímulo dos aspectos
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cognitivos. O questionário se resume em sete perguntas relacionadas às imagens
disponibilizadas, aos dizeres e às formas de publicidade descritas na propaganda.
As perguntas de um a três são de múltipla escolha com possibilidade de
escolha para uma das alternativas. As perguntas quatro e cinco são respondidas
de acordo com o grau de influência de cada resposta no poder de decisão do
indivíduo, ou seja, são três opções de resposta onde o indivíduo responde
atribuindo pesos para cada alternativa, sendo o número 1 (um) para determinar a
primeira opção de resposta e 3 (três) para a última opção de resposta. As
perguntas seis e sete são de múltipla escolha com possibilidade de resposta para
uma alternativa somente. O modelo de questionário utilizado pode ser visualizado
por meio da figura 2.

!
Figura 2: Modelo de questionário utilizado para determinar a influência
cognitiva que a propaganda exerce sobre os indivíduos.
4. Análise estatística das amostras.
Para a realização dos testes, foi utilizada uma pesquisa quantitativa, de
caráter descritivo. Segundo Gil (1999) as pesquisas descritivas têm como objetivo
a descrição das características de determinada população ou fenômeno, ou então
o estabelecimento de relações entre variáveis.
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O total de indivíduos matriculados na Escola Técnica Estadual – Etec de
Lins no Curso Técnico em Manutenção e Suporte em Informática era de 18
(dezoito) alunos quando a coleta de dados foi realizada.
Segundo Gil (1999) para que se possam fazer inferências para uma
população utilizando-se resultados obtidos a partir de uma amostra é necessário
que essa amostra seja coletada com alguns cuidados, como a atenção ao seu
tamanho mínimo e à forma de coleta, que deve ser probabilística, ou seja, deve
obedecer ao padrão AAS (amostragem aleatória simples). Existem várias formas
de se determinar o tamanho de um espaço amostral, a opção utilizada nesse
artigo está descrita pela equação (1):
!

equação (1)
!

Considerando a equação (1) tem-se “Z”=1,645 sendo que “Z” é o desvio do
valor médio aceitável para alcançar o nível de confiança desejado. Em função do
nível de confiança que se pretende alcançar deve ser utilizado um valor
determinado, que é dado pela forma da distribuição de Gauss.
O nível de confiança adotado é de 90% (noventa por cento). Assim, o valor
de “Z” deve ser igual a 1,645; justificando desta forma o valor adotado. E “E” é a
margem de erro máximo admitido, considerando que o número total de indivíduos
é relativamente baixo por causa da dificuldade de se conseguir entrevistar 100%
dos indivíduos.
Devido a alguns alunos estarem matriculados, mas não frequentarem as
aulas, foi adotado que a margem de erro é de 10% (dez por cento). “n” é o total de
amostras que devem compor o espaço amostral, e “N” é o tamanho da população.
Por meio da tabela 3 é possível observar as informações que representam o
espaço amostral.
Tabela 3: Informações referentes ao espaço amostral.
Áreas do
conhecimento

Curso

Total de
alunos

Nº necessário
de alunos

Nº de alunos
analisados

Exatas

Técnico em Manutenção
e Suporte em Informática

18

10,59

11

Fonte: Elaborada pelos próprios autores, 2017.
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5. Resultado da classificação dos indivíduos por aspectos cognitivos
Por meio da tabela 4 pode ser visualizado o resultado da classificação dos
indivíduos um, dois e três por aspectos cognitivos.
Tabela 4: Resultado da classificação dos indivíduos por aspectos cognitivos.
Indivíduos que responderam ao questionário

Classificação por aspectos cognitivos

Indivíduo 1

Lógico matemático 39%
Espacial visual 31%
Linguístico 30%

Indivíduo 2

Espacial visual 38%
Lógico matemático 34%
Linguístico 28%

Indivíduo 3

Linguístico 37%
Lógico matemático 33%
Espacial visual 30%

Fonte: Elaborada pelos próprios autores, 2017.
Na figura 3 pode ser visualizado o gráfico referente à tabulação dos dados
obtidos a partir das respostas fornecidas pelo indivíduo 1.

!
Figura 3: Gráfico referente ao perfil cognitivo do indivíduo 1.
6. Resultados dos testes para a propaganda
Na tabela 5 pode ser visualizado o resultado da utilização dos aspectos
cognitivos pelos indivíduos um, dois e três para a tomada de decisão de compra
dos produtos anunciados por meio de análise da propaganda.
Tabela 5: Resultado da análise a respeito do aspecto cognitivo utilizado
para a decisão de compra de um determinado produto.
Indivíduos que responderam ao
questionário
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Indivíduo 1

Lógico matemático 50%
Espacial visual 31%
Linguístico 19%

Indivíduo 2

Espacial visual 45%
Linguístico 41%
Lógico matemático 18%

Indivíduo 3

Espacial visual 43%
Linguístico 29%
Lógico matemático 28%

Fonte: Elaborada pelos próprios autores, 2017.
Na figura 4 pode ser visualizado o gráfico referente à tabulação dos dados
obtidos a partir das respostas fornecidas pelo indivíduo 1 para o questionário
referente a análise da propaganda.

!
Figura 4: Gráfico referente ao perfil cognitivo do indivíduo 1.
7. Análise comparativa do perfil cognitivo em relação ao teste realizado
Ao término da tabulação dos resultados obtidos em ambos os testes é
realizada a comparação entre as tabelas 4 e 5 contendo os dados de todos os
indivíduos de um a onze. Por meio da tabela 6 pode ser visualizado o resultado da
comparação entre as tabelas 4 e 5.

Tabela 6: Comparativo do perfil cognitivo dos indivíduos em relação aos
aspectos cognitivos utilizados para estimular o desejo de compra do produto
anunciado.
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Perfil cognitivo para cada indivíduo
Indivíduos

Percentual dos aspectos
cognitivos

Aspectos cognitivos que influenciaram o
desejo de compra
Indivíduos

Percentual dos aspectos
cognitivos

Indivíduo 1

Lógico matemático 39%
Espacial visual 31%
Linguístico 30%

Indivíduo 1

Lógico matemático 50%
Espacial visual 31%
Linguístico 19%

Indivíduo 2

Espacial visual 38%
Lógico matemático 34%
Linguístico 28%

Indivíduo 2

Espacial visual 45%
Linguístico 41%
Lógico matemático 18%

Indivíduo 3

Linguístico 37%
Lógico matemático 33%
Espacial visual 30%

Indivíduo 3

Espacial visual 43%
Linguístico 29%
Lógico matemático 28%

Indivíduo 4

Logico matemático 39%
Espacial visual 31%
Linguístico 30%

Indivíduo 4

Lógico matemático 47%
Espacial visual 29%
Linguístico 24%

Indivíduo 5

Lógico matemático 36%
Espacial visual 32%
Linguístico 32%

Indivíduo 5

Espacial visual 34%
Lógico matemático 33%
Linguístico 33%

Indivíduo 6

Lógico matemático 38%
Linguístico 33%
Espacial visual 29%

Indivíduo 6

Lógico matemático 40%
Linguístico 33%
Espacial visual 27%

Indivíduo 7

Linguístico 36%
Espacial visual 36%
Lógico matemático 28%

Indivíduo 7

Espacial visual 38%
Linguístico 31%
Lógico matemático 31%

Indivíduo 8

Lógico matemático 36%
Espacial visual 36%
Linguístico 28%

Indivíduo 8

Espacial Visual 40%
Linguístico 33%
Lógico matemático 27%

Indivíduo 9

Lógico matemático 38%
Linguístico 31%
Espacial visual 31%

Indivíduo 9

Lógico matemático 40%
Linguístico 33%
Espacial visual 27%

Indivíduo 10

Lógico matemático 39%
Espacial visual 33%
Linguístico 28%

Indivíduo 10

Lógico matemático 44%
Espacial visual 31%
Linguístico 25%

Indivíduo 11

Lógico matemático 38%
Espacial visual 33%
Linguístico 29%

Indivíduo 11

Lógico matemático 34%
Espacial visual 33%
Linguístico 33%

Fonte: Elaborada pelos próprios autores, 2017.
4. Resultados Obtidos
A análise da tabela 6 possibilita determinar quais dos indivíduos utilizaram o
aspecto cognitivo mais aflorado para decidir sobre a compra ou não de um
determinado produto. Por meio de análise da tabela 7 é possível visualizar os
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indivíduos que utilizaram o aspecto cognitivo mais aflorado em seu perfil cognitivo
para a decisão de compra.
Tabela 7 – Indivíduos que utilizaram o aspecto cognitivo mais aflorado para
a decisão de compra de um determinado produto.
Perfil cognitivo para cada indivíduo
Indivíduos

Aspectos cognitivos que influenciaram o
desejo de compra

Percentual dos aspectos
cognitivos

Indivíduos

Percentual dos aspectos
cognitivos

Indivíduo 1

Lógico matemático 39%
Espacial visual 31%
Linguístico 30%

Indivíduo 1

Lógico matemático 50%
Espacial visual 31%
Linguístico 19%

Indivíduo 2

Espacial visual 38%
Lógico matemático 34%
Linguístico 28%

Indivíduo 2

Espacial visual 45%
Linguístico 41%
Lógico matemático 18%

Indivíduo 4

Logico matemático 39%
Espacial visual 31%
Linguístico 30%

Indivíduo 4

Lógico matemático 47%
Espacial visual 29%
Linguístico 24%

Indivíduo 6

Lógico matemático 38%
Linguístico 33%
Espacial visual 29%

Indivíduo 6

Lógico matemático 40%
Linguístico 33%
Espacial visual 27%

Indivíduo 9

Lógico matemático 38%
Linguístico 31%
Espacial visual 31%

Indivíduo 9

Lógico matemático 40%
Linguístico 33%
Espacial visual 27%

Indivíduo 10

Lógico matemático 39%
Espacial visual 33%
Linguístico 28%

Indivíduo 10

Lógico matemático 44%
Espacial visual 31%
Linguístico 25%

Indivíduo 11

Lógico matemático 38%
Espacial visual 33%
Linguístico 29%

Indivíduo 11

Lógico matemático 34%
Espacial visual 33%
Linguístico 33%

Fonte: Elaborada pelos próprios autores, 2017.
Sete dos onze indivíduos que participaram dos testes utilizaram o aspecto
cognitivo mais aflorado como fator influenciador para a decisão de compra de um
determinado produto. Isso resulta em 63,5 % dos indivíduos que participaram dos
testes.
5. Conclusão
O objetivo proposto nesse artigo foi atingido, ou seja, por meio dos testes
realizados foi possível concluir que os aspectos cognitivos podem vir a influenciar
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de forma instintiva na decisão de compra ou não de produtos anunciados por meio
de mídias digitais.
O número de amostras coletadas para os testes é relativamente pequeno
diante do espaço amostral total de indivíduos que realizam compras de produtos
via análise de propagandas divulgadas por meio de mídias digitais. Porém, ele
fornece uma perspectiva que pode vir a ser explorada como parâmetro durante o
processo de análise para a melhoria dos modelos de referência aplicados ao
planejamento, organização e implementação de novos negócios, processos e
produtos de comunicação para distribuição por meios digitais.
Foram utilizados somente três aspectos cognitivos devido à complexidade
de se obter um modelo de propaganda, bem como de se obter questionários para
que os nove aspectos cognitivos pudessem ser avaliados e analisados; sendo
essa, uma das dificuldades encontradas nos estudos realizados.
Por fim, considera-se satisfatório o índice de 63,5% dos indivíduos fazerem
uso do aspecto cognitivo mais aflorado para decidir sobre a compra ou não de
produtos anunciados por meio de mídias digitais. Este índice pode sofrer
alterações de acordo com testes realizados no futuro.
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Interações, Diálogo e Engajamento: Análise do Twitter do Fórum
Nacional pela Democratização da Comunicação (FNDC) 18
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Resumo
O presente trabalho apresenta resultados parciais de pesquisa bibliográfica e
pesquisa empírica sobre uso do Twitter do Fórum Nacional pela Democratização
da Comunicação (FNDC)21, articulação nacional de organizações e movimentos
sociais que atuam na defesa do direito à comunicação. A proposta central do
diagnóstico foi identificar características e especificidades no uso das tecnologias
da informação e comunicação nas ações políticas pelo direito à comunicação,
considerando as especificidades da agenda de luta e mobilização empreendida
por essa articulação de organizações e movimentos sociais. Permeiam o trabalho
fundamentos conceituais envolvendo a Sociedade da Informação, como cenário
para pensar a relação entre uso de tecnologia e ação política nas redes sociais; o
conceito de movimentos sociais e as perspectivas comunicacionais para observar
a ação coletiva. Metodologicamente apresentam-se os resultados monitoramento
dessa rede social do FNDC ao longo do mês de maio de 2016. O percurso
metodológico adotado a coleta de dados, por meio de monitoramento (mês maio
de 2016) de todo o conteúdo divulgado na página oficial do FNDC no Twitter.
Neste recorte, foram observados na coleta de dados a interação e participação
(uso dos recursos de interação disponível em cada mídia analisada); conteúdo da
interação (verificar tipo de comentários: analíticos, meramente opinativos,
informativos com reprodução de informação de outras fontes) e lógica da interação
(aberta, monitorada, com regras, dialógica, responsiva).
Palavras-chave: Ativismo em rede; Twitter; Fórum Nacional de Democratização
da Comunicação (FNDC); Engajamento; Interação
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Introdução
Diante de um ambiente sem fronteiras, totalmente interativo, cujo
cooperativismo é facilitado e viabilizado pelo mesmo, além de ser um local
descentralizado, partidos, sindicatos, organizações não governamentais entre
outros, viram na internet, a oportunidade de disseminar e expandir seus protestos
e exigências, promovendo o compartilhamento de ideias e interação com seus
apoiadores de causa. Ao contrário da mídia de massa, observa-se que ao invés de
tentar atingir um público extremamente grande, os movimentos sociais online
buscam interagir com aqueles que possuem afinidade com seus ideais e
correspondem com suas expectativas e auxiliam na promoção desses.
A rede comunicacional global, acabara de surgir, aproveitando de sua
desenvoltura para permitir a possibilidade de disponibilizar conteúdos diversos e
inimagináveis, onde aproveitou-se da internet, a capacidade de trazer à tona
novamente lutas e movimentos sociais.
No ambiente virtual, a possibilidade de interação entre os núcleos ativistas
evidencia a conexão de atores predispostos a explorar os fluxos da web. Esse
ambiente ainda permite ficar uma vertente comunicacional enraizada por diversas
organizações.
Para Lemos (2013a), a cultura contemporânea, associada às tecnologias
digitais (ciberespaço, simulação, tempo real, processos de virtualização etc.) vai
criar uma nova relação entre a técnica e a vida social. A cibercultura pode ser
entendida como o conjunto de saberes, hábitos e discursos (sociais, políticos,
econômicos, históricos, artísticos) que se assentam em torno de três princípios
básicos: a liberação do polo da emissão da informação, o crescimento da conexão
aberta e planetária e a reconfiguração de práticas associadas à indústria cultural
de massa. Como toda cultura, é derivada de processos dinâmicos, fruto das
dimensões sociais e técnicas presentes no contexto histórico de seu
desenvolvimento. (LEMOS, 2014, p. 413).
Primo (2003, p. 61-62) trata de dois tipos de interação nesse contexto: a
interação mútua, caracterizada por relações interdependentes e processos de
negociação, em que cada interagente participa da construção inventiva e
cooperada da relação, afetando-se mutuamente e; a interação reativa, limitada por
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relações determinísticas de estímulo e resposta. Ele defende que a interação
social mediada por computador sempre será mútua e dialógica. Tais
características da Web 2.0 e da internet remetem também ao conceito de
participação.
Nesse contexto, os movimentos sociais também redesenharam suas formas
de articulação. Por movimentos sociais entendem-se as ações sociais coletivas de
caráter sociopolítico e cultural que viabilizam formas distintas de a população se
organizar e expressar suas demandas e, em geral, “possuem identidade, têm
opositor e articulam ou fundamentam-se em um projeto de vida e de sociedade”.
Tais formas adotam diferentes estratégias que variam da simples denúncia,
passando pela pressão direta (mobilizações, marchas, concentrações, passeatas,
distúrbios à ordem constituída, atos de desobediência civil, negociações etc.) até o
que ela chama de pressões indiretas (GOHN, 2011, p. 335-336).
Os movimentos sociais são definidos como articulações da sociedade civil
constituídas por segmentos da população que se reconhecem como portadores de
direitos e que se organizam para reivindicá-los. Eles podem assumir configurações
dependendo de suas motivações, do lugar, do tempo histórico e da conjuntura em
que se movem. (PERUZZO, 2013)
Scherer-Warren (2014) criou uma tipologia que permite distinguir
movimentos sociais históricos de manifestações de rua conjunturais na tentativa
de verificar como e quando os movimentos sociais organizados se expressam
politicamente através das manifestações públicas e em que medida as
manifestações de rua excedem o espaço discursivo e politicamente estabelecido
pelos movimentos sociais e abordar se os movimentos sociais organizados vêm
sendo impactados pelas

manifestações de rua e incorporando ou

consolidando demandas transversais em suas agendas políticas.

A autora

identifica diferentes modalidades de organizações do ativismo na sociedade civil
contemporânea, cada qual com suas formas de lutas cidadãs coletivas, dinâmicas
políticas internas e papel político na sociedade. O primeiro grupo chamado de
movimentos sociais organizados caracteriza-se pela organização com algum
arranjo institucional que garanta sua continuidade temporal, objetivos definidos ou
em construção pelos militantes e um projeto ou utopia de mudança social, política
e cultural. São grupos que se utilizam manifestações públicas periódicas para
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reivindicações e protestos para dar visibilidade a suas lutas na esfera pública. As
manifestações ou marchas dos movimentos sociais, que constituem a segunda
tipologia, buscam visibilidade pública de suas pautas específicas e referem-se a
manifestações históricas vinculadas aos movimentos sociais ou à sociedade civil
organizada, como o Grito dos Excluídos. O terceiro grupo, denominado
manifestações amplas da cidadania e/ou indignados, agregam múltiplos coletivos
com reivindicações conjunturais e protestos heterogêneos, mobilizando-se
principalmente através das redes sociais e/ou virtuais, como as manifestações
pelas Diretas Já, Caras Pintadas e Manifestações de Junho de 2013.22 Outra
tipologia refere-se às manifestações-bloqueio ou “formas de ação nas ruas” que
apresentam táticas ou estratégia de lutas de grupos “oportunistas” que seguem
princípios ideológicos de anarquismo, como, por exemplo, Black Blocs e
Anonymous. Por fim, a quinta tipologia, é denominada ação-manifesto
sociocultural e apresenta expressão coletiva em espaços públicos para afirmar
direitos socioculturais de segmentos da população, em geral, excluídos ou
discriminados, assim como a Marcha das Vadias e Rolezinhos.

(SCHERER-

WARREN, 2014, p 14-15).
Movimentos sociais e ativismo
Com as TICs, os coletivos sociais e organizações civis conseguem mais
amplitude ou divulgação. Tais organizações tendem a ser cada vez mais
horizontais, descentralizadas, integradas em rede, flexíveis e menos hierárquicas.
As causas tendem a se universalizar ou particularizar para atender a uma ou a um
conjunto de aspirações de coletivos sociais pequenos e específicos ou ampliar-se
para lutas com aceitações universais (desenvolvimento sustentável, direitos
humanos, direito à autodeterminação dos povos, combate ao racismo e formas de
discriminação, democracia, liberdade de expressão, etc.).
Os movimentos sociais se caracterizam pela forma de ação denominada
ativismo, que pode ser entendido como tomar parte de uma ação objetivando uma
transformação social. Participar, atuar, discutir, deliberar e executar ações
22

Scherer-Warren (2014) trata aqui das manifestações enquanto fenômenos em si e não dos
grupos ou coletivos que as mesmas envolvem. Para mais informações sobre Junho de 2013,
recomenda-se a leitura de CARRASCO, Vinicius; BERTOLLI FILHO, Cláudio. #descontent@mento:
o que comunicam os protestos brasileiros de 2013. São Paulo: Cultura Acadêmica, 2017.
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defendendo uma ideia, uma causa ou ideologia. Essa ideia pode ser política,
social, religiosa. A utilização de recursos tecnológicos é apenas um dos aspectos
ligados aos movimentos contemporâneos, que possuem particularidades em
relação aos movimentos que os antecederam. Uma das características destes
movimentos é o fato de estarem articulados em rede, nascerem das conexões dos
indivíduos e de suas trocas informativas, utilizarem-se das redes sociais digitais
para se articular, marcar protestos e ações, mas também, ao ganharem as ruas,
elas se tornam plataformas que dão vozes ao que está ocorrendo através das
postagens de fotos, comentários etc. Seguem o princípio da mobilidade em redes
em suas conexões no que se refere às reivindicações. As causas, em geral,
sempre são motivadas por uma injustiça social.
Di Felice (2013a; 2013b) identificou algumas características comuns que
marcaram as ações net-ativistas em diversos países e sistematizou tais
características dos movimentos sociais contemporâneos contrapondo-as as dos
movimentos modernos. Para o autor, a primeira característica refere-se à
“particular ecologia de tais ações e nas suas múltiplas localidades”, que têm como
origem as redes digitais e continuam nas ruas das cidades, sem deixar a sua
dimensão informativo-digital, sendo filmadas, transmitidas, fotografadas, postadas
e comentadas on-line. Nesta perspectiva, conforme o autor, uma localidade,
portanto, não mais expressa as contraposições real/virtual, público/privado, mas
se refere a questões conectivas. A imprevisibilidade, temporalidade sincrônica e
não linearidade de suas ações que se apresentam como o conjunto de ações não
apenas humanas, isto é, não apenas expressões da vontade de um sujeito ator, de
movimentos sociais ou de opinião, mas resultado da sinergia de diversos
actantes23 (circuito informativo, dispositivos, smarthphones, câmaras digitais,
gravadores, redes sociais, como movimentos sociais, indivíduos, etc.) também são
apontadas como características destes movimentos. Outras características
também observadas: o formato organizativo em rede a-hierárquico; a valorização
do anonimato e a recusa de uma identidade política (o que chamo apartidarismo),
ideológica ou sintetizada em figuras carismáticas ou em líderes (ausência de

23

Di Felice (2013) refere-se ao conceito usado por Bruno Latour e a teoria do Ator-Rede,
pela qual é possível definir ator como qualquer membro, humano ou não, que contribui para o
desfecho de uma ação.
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liderança); recusa da institucionalização, expressa seja na comum aversão aos
partidos políticos de qualquer tendência, seja na recusa, de se tornar uma força
política institucional.
Castells (2013) classifica os movimentos sociais em rede contemporâneos
como “arautos da mudança social no século XXI” e reforça o caráter de
propagação dos mesmos ao afirmar que eles se espalharam “por contágio num
mundo ligado pela internet sem fio e caracterizado pela difusão rápida, viral, de
imagens e ideias”(2013, p. 8). Castells apresenta aqui a crença otimista no poder
de transformação iniciado com esses movimentos em rede.
Scherer-Warren (2014) sintetiza que esses processos mobilizatórios têm a
identidade como essência organizadora, a vontade de transformar valores
culturais, o descrédito nas instituições do Estado e a utilização das TICs para
convocar, organizar, articular, registrar e partilhas informações sobre suas causas.
A luta pela democratização da comunicação
A defesa do direito à comunicação, associada a demanda por democratizar
os sistemas midiáticos, originalmente foi a demanda que reuniu grupos e atores
sociais em torno de um movimento pela democratização da comunicação.
Em 1991, o MNDC se estrutura e ganha corpo em um movimento social
com agendas, estratégias e identidades mais delineadas, constituindo
formalmente, em 1995, como Fórum Nacional de Democratização da
Comunicação (FNDC). A agenda que organizou a ação política do movimento foi
a defesa da radiodifusão comunitária, regulamentação da cabodifusão, reforma da
Lei de Imprensa e criação de conselho de comunicação social do Congresso
Nacional. A denúncia da concentração de propriedade dos meios de comunicação
e a defesa de uma nova lei

para regular a concessão de radiodifusão pública

estiveram incluídos nas ações do movimento. Com a histórica e pioneira
Conferência Nacional de Comunicação (CONFECOM), convocada pelo governo
brasileiro para discutir políticas públicas para o setor, a luta pelo direito e
democratização da comunicação ganha uma visibilidade na agenda de outros
grupos e movimentos sociais e na pauta da política pública, agregando novas
demandas associadas ao cenário digital e tecnológico do setor de comunicação na
contemporaneidade, como regulação e acesso à internet.
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Essa agregação/ampliação de atores e agendas de mobilização em torno
da democracia para o exercício ao direito à comunicação torna o movimento de
democratização pela comunicação, nucleado em torno do Fórum Nacional pela
Democratização da Comunicação (FNDC), com capilaridade em outros coletivos e
movimentos sociais historicamente atuantes no sindicalismo, na reforma agrária,
no movimento de políticas urbanas, no campo cultural e acadêmico, além de
movimentos de luta por direitos de grupos como mulheres, negros, homossexuais
entre outros. Atualmente, o FNDC conta com 69 organizações nacionais filiadas e
está organizado em comitês regionais em 19 estados brasileiros. 24
Materiais e Métodos
O monitoramento da rede social Twitter, para coleta de dados, foi o
percurso metodológico escolhido, para análise das estratégias comunicacionais a
partir de todo conteúdo divulgado no mês maio de 2016, pelo FNDC. Neste
recorte, serão apresentados dados e considerações acerca da interação e
participação do público na referida rede social.
A proposta central da análise que permeia a pesquisa empírica é identificar
e descrever as características e natureza de uso e apropriação dos recursos
técnicos disponíveis nas redes e espaços digitais, em especial o twitter

do

movimento de democratização da comunicação–representado pelo Fórum
Nacional de Democratização da Comunicação - FNDC. O Fórum Nacional pela
Democratização da Comunicação criou sua conta no Twitter (@fndc_br ) em maio
de 2010.No início do monitoramento, possuía 3.665 seguidores e seguia 408,
tendo postado 9.901 tweets (mensagens instantâneas de até 140 caracteres com
ou sem imagem). Atualmente, a página no microblog conta com 3.843 seguidores,
segue 409 perfis de usuários do Twitter e já publicou mais de 10 mil mensagens25.
A proposta é observar as características e natureza de uso e apropriação
dos recursos técnicos disponíveis nas redes e espaços digitais (twitter) pelo
movimento de democratização da comunicação, como se relacionam as ações
comunicativas do FNDC nas três dimensões sugeridas por Vizer (2007) para

24

Informação disponível em http://fndc.org.br/forum/entidades-associadas/. Acesso em 28
jun 2016.
25

Dados de 29 de junho de 2016.
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observar a dimensão comunicacional das práticas sociais do movimento social: a)
como referenciação e construção simbólica do mundo dos objetos (realidade
externa); b) como função de inter-referenciação entre atores sociais (interação
social); c) dimensão autorreferencial (marcas de identidade e identificação). Ao
analisar a interação dos usuários de acordo com seu tipo observa-se que os dias
com maior frequência de tweets tiveram também uma maior interação.
DATA

POSTAGENS

RETWEETS

RESPOSTAS

CURTIDAS

02/05/2016

6

5

0

5

03/05/2016

5

6

0

7

04/05/2016

20

48

0

21

05/05/2016

32

305

4

251

06/05/2016

0

0

0

0

07/05/2016

1

0

0

0

08/05/2016

0

0

0

0

09/05/2016

0

0

0

0

10/05/2016

0

0

0

0

11/05/2016

1

6

0

3

12/05/2016

5

8

0

6

13/05/2016

3

13

0

11

14/05/2016

0

0

0

0

15/05/2016

1

4

1

6

16/05/2016

1

0

0

0

17/05/2016

9

31

0

22

18/05/2016

17

23

2

16

19/05/2016

6

14

1

7

20/05/2016

4

17

0

20

21/05/2016

0

0

0

0

22/05/2016

0

0

0

0

23/05/2016

10

21

0

9

24/05/2016

6

11

2

12

25/05/2016

0

0

0

0

26/05/2016

4

6

0

2

27/05/2016

1

3

0

1

28/05/2016

1

0

0

0

29/05/2016

0

0

0

0

30/05/2016

9

4

1

5
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31/05/2016

7

18

1

14

149

543

12

418

Quadros 1: Tipo de interação nas postagens por data

Uma das formas de mensurar tal interação são os retweets usados por
usuários que querem divulgar uma publicação feita por outras pessoas em seu
perfil pessoal, como se estivessem compartilhando (antes os usuários do Twitter
colocavam as iniciais RT (re-tweet) no início da mensagem para simbolizar a
reprodução da informação, uma espécie de “repostagem” e depois o microblog
passou a incorporar o com tal funcionalidade. No período analisado, foram 543
retweets de publicações na página do FNDC. Nos quadros a seguir são
apresentados os compartilhamentos de usuários por data nas postagens diárias e
incidência de retweets por postagem no dia 05 de maio.
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!
Figura 1: Retweets por data - 01 a 31 de maio de
2016

!

Figura 2: Incidência de retweets nas postagens de
5 de maio

No quadro anterior que alimenta a figura 01, observa-se que o dia de maior
compartilhamento de publicações foi o dia 5 de maio, aquele com maior tweets,
data na qual o FNDC realizou a ação contra o que o movimento chamou de
“golpismo da mídia”. Os 305 retweets do dia 5 representam 57,22% do total do
período analisado. Através dos dados infere-se que a ação foi significativa com
relação à interação dos usuários na página durante o mês de maio, motivo pelo
qual tal dia será analisado de forma particularizada.
Na data mencionada, o FNDC conseguiu entrar para os trendtopics no país,
o chamado tópico em tendência também conhecido como “assunto do momento"
que entra para um ranking do Twitter com os assuntos mais populares no Twitter
na ocasião. O FNDC publicou 32 tweets e no quadro ao lado, figura 02, são
apresentados a quantidade de retweets por postagem. Observa-se que a décima
postagem foi a que apresentou maior compartilhamentos dentre os inscritos na
página do movimento, correspondendo a quase três vezes mais que o total de
retweets da mensagem 25 que teve 33 compartilhamentos e aparece em segundo
colocado em termos quantitativos neste quesito. O conteúdo deste tweets que
registrou o maior número de compartilhamentos é uma arte assinada pela
cartunista transexual Laerte Coutinho, que acompanha a mensagem “Sem mídia
democrática não há democracia! #GolpismoDaMídia”, conforme se observa na
figura a seguir.
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!
Figura 3 – Postagem do dia 5 de maio com 98 compartilhamentos, o maior do período.

A mesma postagem também teve duas respostas, observadas na figura
acima, e também foi responsável por 90 curtidas, o maior número do período do
tipo de interação em que há uma sinalização de aprovação dos usuários com
relação à mensagem.
Feitas tais análises, adotou-se também um critério para tentar verificar qual
a relação entre gênero das identidades ou seguidores da rede social do FNDC e
suas respectivas interações. Para tanto recorreu-se à contagem manual das
postagens do período analisado por categoria de interação.
Vale lembrar que nos dias em que as postagens ultrapassaram 25 para
cada categoria, como nos dias em que foram registrados 98 retwittes e 90 curtidas
apenas foram computadas as visualizáveis para a definição desta análise, uma
vez que o Twitter possui essa limitação. São considerados indefinidas as
identidades de usuários que solicitam ao microblog que não divulguem sua
identidade, as identidades vinculadas a instituições e aquelas que não permitem
distinguir os gêneros dos usuários.
Com base nas análises, observa-se que 55% dos usuários que interagem
por meio de retweets são do sexo masculino (238 postagens), seguidos por 36%
do gênero feminino (157 retweets) e 9% dos
usuários de 40 compartilhamentos não foram
passíveis de identificação, conforme já especificado
nos critérios de análise.
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!
Figura 5: Retweets - Interações por gênero

Figura 6: Retweets - percentual por gênero

Com base nas análises, observa-se que 55% dos usuários que interagem
por meio de retweets são do sexo masculino (238 postagens), seguidos por 36%
do gênero feminino (157 retweets) e 9% dos usuários de 40 compartilhamentos
não foram passíveis de identificação, conforme já especificado nos critérios de
análise.

Considerações
Os dados analisados indicam que no período de coleta houve um aumento
de 178 seguidores do FNDC na página no Twitter e o próprio Fórum passou a
seguir um outro perfil ligado aos seus interesses.
Com relação às interações dos seguidores do Twitter do Fórum, observouse uma predominância das curtidas e compartilhamentos, por se tratarem de
formas de interação dinâmicas e rápidas que demandam pouco esforço do usuário
ao apoio de causas. O mesmo pode apenas replicar as mensagens ou sinalizar
sua apreciação diante das mesmas com um simples click do mouse, sem
necessariamente aderir fisicamente aos eventos propostos. Contudo, deve-se
considerar seu aspecto de propagação deste conteúdo. No período analisado, o
dia que mais concentrou interações foi o dia 5 de maio, data que concentrou as
ações contra o chamado “golpismo da mídia”. Na ocasião, das 32 postagens foram
305 retweets, 4 respostas e 251 curtidas. Dentre as formas de interatividade, cada
uma representa um grau de comprometimento com a causa ou ideias defendidas

!
263

•

Inovações em Ambientes Digitais

I Congresso Internacional de Mídia e Tecnologia - “Neil Postman“ e a Nova Ecologia dos Meios
Universidade Estadual Paulista – Unesp, Bauru, Brasil, 04 a 06 de outubro de 2017

pelo movimento. Há de se considerar que um retweet ou compartilhamento
demonstra maior apoio a causa, pois reflete a chancela do usuário ou seguidor
que passa a replicar tais mensagens em seu próprio perfil. Já as curtidas, por sua
vez, endossam concordância com o conteúdo divulgado, enquanto as respostas
demandam mais tempo para interação e podem efetivamente expressar opiniões
particulares, mesmo que discordantes da postagem original. Para o Fórum, as
respostas são feedbacks mais conduzidos do trabalho desenvolvido. A resposta se
configura como uma forma mais opinativa aberta e democrática do que as demais
interações, embora o compartilhamento permite também a veiculação de
impressões pessoais sobre o assunto, mas majoritariamente o que se observa
como prática no Twitter, inclusive no período e corpus analisado, é puramente a
reprodução do conteúdo, sem manifestação expressa de ponto de vista.
A estratégia de criar um evento para discutir a temática da concentração
midiática no país foi positiva. Segmentada por capitais teve adesão significativa,
impactando nos números de interação do movimento com os usuários,
promovendo mais visibilidade para a causa, que chegou a estar entre os assuntos
mais comentados (trendtopics) do Twitter na ocasião.
De maneira geral, no mês de maio de 2016, a forma de interação com maior
adesão foi o retweet (55% das postagens) seguidas pelas curtidas (44%) e 1% de
respostas. O perfil do usuário ou seguir, impacta na forma de interação mais
utilizada. Observou-se que, majoritariamente, o seguidor da página do Fórum no
microblog é mais engajado nas discussões do grupo. Observa-se uma presença
significativa de pessoas com nível universitário ou pós-graduação dentre aquelas
pessoas que interagiram. Profissões como jornalistas, cientistas sociais e
profissionais da área de humanas são alguns dos exemplos observados no
período de análise entre os seguidores e cadastrados na página.
Outro aspecto a observar é a interação com relação a gênero dos usuários.
No recorte considerando os compartilhamentos, predominantemente a forma mais
usual de interação no período analisado, tem-se maior manifestação por parte de
indivíduos com perfis do sexo masculino (55% dos retwittes) se comparado ao
público feminino (36%) e aos perfis não identificados quanto ao gênero ou que
inclui instituições ou organizações (9%). Mesmo apontando maior expressividade
do gênero masculino que concentra a maior parte dos usuários do Twitter no país,
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os dados demonstram um equilíbrio, expressando inclusive uma
representatividade significativa da participação da mulher nas discussões de
interesse público, considerando toda uma herança histórica exclusiva.
Com base na análise observa-se que, embora o Twitter seja um importante
canal de comunicação entre os usuários e seguidores do FNDC e do movimento,
as estratégias de divulgação parecem não ser voltadas exclusivamente para este
tipo de rede social. Muitas das publicações são semelhantes as utilizadas para o
Facebook repetindo os mesmos hiperlinks. Observa-se também que não há um
cuidado exclusivo na elaboração de conteúdos próprios para o Twitter e há uma
apropriação de conteúdos externos, como já destacado. Mesmo diante de tais
ressalvas, há de se considerar que o papel positivo das postagens do Twitter como
forma de divulgação das ações e eventos, da discussão de temáticas significativas
e da publicização de ideias e pontos de vista do movimento.
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TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO (TICS) E CULTURA DE
INOVAÇÃO: ESTUDO SOBRE AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE BAURU 26
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Resumo
Este artigo tem como proposta compreender como as Tecnologias da
Comunicação e da Informação (TICs) estão presentes nas micro e pequenas
empresas (MPEs) e se, de alguma forma, o reconhecimento sobre sua
importância se relaciona à cultura de inovação nessas empresas. Para atingir
ao objetivo proposto, foram desenvolvidas uma pesquisa teórica (levantamento
bibliográfico) e uma pesquisa aplicada (questionário eletrônico), ambas de
caráter exploratório. Os resultados apontam que as micro e pequenas
empresas se mostram abertas à inovação e às TICs, mas ainda precisam
entender como tal inovação pode ser aplicada no cotidiano por meio da
construção de uma cultura de inovação potencializada pelas tecnologias de
informação e comunicação.
Palavras-chave: comunicação; inovação; cultura de inovação; micro e pequenas
empresas; tecnologias da informação e da comunicação.

Introdução
Este estudo parte do pressuposto de que a apropriação das Tecnologias de
Informação e Comunicação (TICs) pelas micro e pequenas empresas (MPEs)
pode apoiar o desenvolvimento de uma cultura de inovação necessária à
perenidade dessas organizações, sabendo que a inovação é um dos diferenciais
que mais vem sendo valorizados de forma estratégica nas últimas décadas.

26 Trabalho apresentado na mesa 6: Cultura, arte e tecnologia, no Primeiro Congresso Internacional de Mídia
e Tecnologia.
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28 Pós-doutoranda pela ECA/Usp, Doutora e Mestre pela Unesp, Docente do curso de Relações Públicas e do

Programa de Pós-graduação em Comunicação da Faac-Unesp, Coordenadora do grupo de pesquisa “Núcleo
de Comunicação, Inovação e Gestão” – CNPq/Unesp. E-mail: meporem@faac.unesp.br .
29 Doutoranda e Mestre em Comunicação pela FAAC/UNESP, professora em cursos de graduação e pós-

graduação e membro do Grupo de Pesquisa CIG (Comunicação Inovação e Gestão) da mesma instituição. Email: tainah.veras@gmail.com
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Entende-se que, quando relacionada às MPEs, a inovação, além de ativo
importante para o crescimento, pode propiciar, mesmo que de forma incremental,
melhores processos, produtos, serviços, e aperfeiçoar a rotina e a performance
organizacionais. Tal afirmação parte do princípio de que a inovação, sob o ponto
de vista da cultura, pode ser incorporada ao cotidiano dessas organizações por
meio de mudanças comportamentais dos agentes organizacionais, mudanças
essas facilitadas pelas TICs.
Diante do exposto, este artigo tem o objetivo de compreender como as tecnologias
da comunicação e da informação estão presentes nas micro e pequenas
empresas (MPEs) e se, de alguma forma, o reconhecimento sobre sua importância
se relaciona à cultura de inovação nessas empresas.
Para atingir ao objetivo proposto, foram desenvolvidas, de forma exploratória: uma
pesquisa bibliográfica, que conforme Fonseca (2002, p. 32) é realizada [...] a partir
do levantamento de referências teóricas já analisadas, e publicadas por meios
escritos e eletrônicos, como livros, artigos científicos, páginas de websites”; e uma
pesquisa aplicada, feita a partir de um questionário eletrônico.
Para apresentar a temática definida, o artigo está dividido em quatro partes:
inicialmente é apresentado o contexto no qual as tecnologias de informação e
comunicação estão inseridas. Então, são compartilhadas algumas características
das micro e pequenas empresas. Na sequência, o artigo traz uma reflexão sobre
inovação e cultura de inovação e, por fim, são apresentados os resultados da
pesquisa aplicada realizada.
Tecnologias de Informação e Comunicação
Vive-se atualmente uma ampla mudança dos fluxos de informação e comunicação,
que se tornaram fundamentais para a sobrevivência e o desenvolvimento das
organizações. Castells (1999, p. 39) corrobora com essa perspectiva afirmando
que “[...] uma revolução tecnológica concentrada nas tecnologias da informação
está remodelando a base material da sociedade em ritmo acelerado”.
Atualmente, informações podem ser disseminadas por territórios distantes em um
curto período de tempo, tornando-se acessíveis a diversos públicos.

Isso é

possível já que o número de indivíduos conectados à internet aumenta a cada ano,
como demonstrado no gráfico 1.
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Gráfico 1: Porcentagem da população mundial no uso da internet com o passar dos anos

!
Fonte: elaborado pelo autor com base em Internet World Stats 30.

Ainda que o acesso cresça de forma desigual, em 1995 somente 0,4% da
população mundial estava presente na rede, e, em 2016, metade da população
passou a usufruir da internet. Com essa expansão, o desenvolvimento dos meios
de comunicação se tornou uma consequência. As mídias sociais são um exemplo
disso, uma vez que as pessoas obtêm um espaço de fala para emitir opiniões e
compartilhar ideias, construindo um ambiente heterogêneo e possibilitando, a
partir dele, gerar inovação.
Portanto, com a internet, é possível viabilizar a conexão de interesses entre
culturas diferentes, transformando o meio de vida social e o modo como a
produção em si é realizada:
[...] quando o ritmo da transformação tecnológica tornou obsoletos
os equipamentos de produção com objetivo único, o sistema de
produção em massa ficou muito rígido e dispendioso para as
características da nova economia. O sistema produtivo flexível
surgiu como uma possível resposta para superar essa rigidez.
(CASTELLS, 1999, p. 213)

A produção em larga escala advinda do período de industrialização concedeu
vantagens às organizações que possuíam um grande maquinário, propiciando que
seus produtos fossem fornecidos em larga escala. No entanto, o surgimento das
TICs trouxe a possibilidade de flexibilizar ofertas, e os indivíduos passaram a
almejar produtos cada vez mais específicos. Com isso, as organizações de menor
30Disponível

em: <http://www.internetworldstats.com/emarketing.htm> . Acesso em: 07 mar. 2017.
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porte começaram a ganhar espaço, e os incentivos para a abertura do próprio
negócio aumentaram.
Atualmente, 76% dos brasileiros desejam ter a própria empresa (ENDEAVOR
2013, p. 26), e o crescimento do número de empreendedores pode ser entendido
a partir da teoria de Estágio de Desenvolvimento, representada no gráfico 2.
Gráfico 2: Relação entre empreendedorismo e desenvolvimento econômico

!

Fonte: Porter (1998, apud ÁCS; SZERB. 2009, p.351).

A teoria representada no gráfico atesta que o empreendedorismo se modificou
com o tempo à medida que a economia foi se desenvolvendo, passando por três
estágios:
1. Fatores – organizações com base econômica agrícola e produção de baixo
valor agregado com menos desenvolvimento.
2. Eficiência – produção em larga escala e desenvolvimento industrial elevado.
3. Inovação - atividades voltadas à informação e ao conhecimento,
caracterizando a atividade empreendedora contemporânea.
Como é possível observar, o cenário atual viabilizado pelas tecnologias da
informação e da comunicação pode ampliar o potencial de crescimento e a
perenidade de organizações com diferentes especificidades, como é o caso das
micro e pequenas empresas.
Micro e Pequenas Empresas
Atualmente, há cerca de 9 milhões de MPEs ativas no mercado brasileiro, e elas
são responsáveis por 27% do PIB, ou seja, mais de um quarto do faturamento
bruto, sendo que, no setor de comércio, elas representam 53,4% do PIB, na
indústria elas contribuem com 22,5%, e, no setor de serviços, 36,3% da produção
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nacional é oriunda de MPEs. Além disso, essas organizações empregam 52% dos
profissionais que trabalham com carteira assinada no Brasil, e respondem por 40%
da massa salarial brasileira (SEBRAE, 2014). Esses dados tornam clara a
importância das MPEs31 para o cenário econômico vigente, e o motivo de
estimular pesquisas nessa área.
Segundo Leone (1999) essas organizações apresentam algumas especificidades
em seu perfil, conforme destacado no quadro 1:

Quadro 1: Características das MPEs brasileiras
Especificidades
Organizacionais
▪
▪
▪
▪
▪

▪

Especificidades
Decisionais

pobreza de recursos;
gestão centralizadora;
situação extra-organizacional
incontrolável;
fraca maturidade
organizacional;
fraqueza das partes no
mercado;
estrutura simples e leve;
ausência de planejamento;
fraca especialização;
estratégia intuitiva;
sistema de informações
simples.

▪

▪
▪
▪

tomada de decisão
intuitiva; horizonte
temporal de curto
prazo;
inexistência de
dados quantitativos;
alto grau de
autonomia
decisória;
racionalidade
econômica, política
e familiar.

Especificidades Individuais
▪
▪
▪

▪
▪

onipotência do proprietário/
dirigente; identidade entre
pessoa física e jurídica;
dependência perante
certos funcionários;
influência pessoal do
proprietário / dirigente;
simbiose entre patrimônio
social e pessoal;
propriedade dos capitais;
propensão a riscos
calculados.

Fonte: Adaptado de Leone (1999).

Entende-se que, dentre essas características, especialmente a gestão
centralizadora, a ausência de planejamento e a pobreza de recursos podem
dificultar a perenidade das MPEs fazendo com que sejam tomadas decisões em
curto prazo que nem sempre serão compartilhadas com todos e tampouco serão
embasadas em um olhar abrangente sobre o mercado, as particularidades dos
públicos e as potencialidades do negócio.

31 Uma MPE pode ser caracterizada dessa forma tendo em vista: o faturamento – que deve ser igual ou

inferior a R$ 360.000,00 para micro empresas e estar entre R$ 360.000,00 e R$ 3.600.000,00 para pequenas
empresas; ou ainda conforme o número de empregados, sendo que uma microempresa pode empregar até 09
pessoas nas áreas de serviço e comércio, e até 19 pessoas na indústria e, quanto à pequena empresa, ela
pode contemplar de 10 a 49 empregados no serviço e no comércio, e de 20 a 99 pessoas na indústria
(SEBRAE, 2014).
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No entanto, o porte reduzido dessas organizações pode ser uma vantagem; isso
porque, segundo Pusch (2016)32 , por terem um número menor de empregados, e
consequentemente menos segmentações de cargos, essas organizações podem
otimizar os processos de comunicação de maneira mais simples, realizando
encontros e iniciativas para o compartilhamento de percepções, por exemplo, afim
de promover olhares comuns sobre os pontos mais relevantes do negócio como os
objetivos almejados, as opiniões dos clientes, entre outros. Acredita-se que essa
otimização dos processos de comunicação pode ocorrer com o apoio das
tecnologias de informação e comunicação, cuja apropriação pode se dar por vários
motivos. Em uma pesquisa realizada com MPEs de São Paulo, Lunardi e Dolci
(2006) identificaram quatro fatores preponderantes que motivam a implantação de
tecnologias de informação e comunicação:
1. Necessidade interna: a inserção ocorre quando a MPE compreende a falta
de TICs na empresa, realizando assim o investimento.
2. Pressão externa: a empresa incorpora TICs por perceber a falta que elas
fazem frente aos motivadores externos, como outras empresas ou o
governo, geralmente levando em conta o diferencial que isso pode trazer.
3. Ambiente organizacional adequado: há infraestrutura e equipe preparada na
MPE para receber novas tecnologias.
4. Utilidade percebida: a MPE entende em qual tecnologia deve investir em
relação à realidade da organização.
Acredita-se que, independente dos fatores que motivem a ampliação do uso de
tecnologias de informação e comunicação, isso pode impactar diretamente no
potencial de inovação.
Inovação e Cultura de Inovação
Segundo Trías de Bes e Kotler (2011, p. 15), “diversas pesquisas a respeito de
como as empresas inovam revelam que há um amplo consenso sobre a
necessidade de inovação, mas também existe um descontentamento difundido em
relação a como a inovação é realizada”. Alinhado a isso, os autores também
mencionam que muitas vezes o conceito é restringido a um olhar tecnológico e
32 Disponível em: <https://www.rkw-kompetenzzentrum.de/fachkraeftesicherung/fachkraefte-blog/kleine-

unternehmen-in-der-grossen-social-media-welt/> . Acesso em 14 mar. 2017.
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parcial, como algo possível apenas para um departamento específico, apesar da
capacidade de inovar estar ligada à essência humana de buscar mudanças e
melhorias por meio do conhecimento continuamente construído nas experiências
cotidianas, experiências essas que podem ser otimizadas com as TICs.
A perspectiva de relacionar inovação e conhecimento se conecta com a visão de
Bravo-Ibarra e Herrera (2009, apud ANPAD, 2014), como ilustrado na figura 1:
Figura 1: Modelo da Capacidade de Inovação .

!
Fonte: Bravo-Ibarra e Herrera (2009, apud ANPAD, 2014, p. 381).

É importante destacar que, no modelo de Bravo-Ibarra e Herrera (2009, apud
ANPAD, 2014), a capacidade de inovação de uma organização é sustentada por
quatro pilares:
1. Atores: são as pessoas que fazem parte da empresa, e precisam tanto
compreender o significado de inovação quanto estarem atualizadas do que
acontece no dia a dia para propor novas ideias.
2. Liderança: diz respeito ao estabelecimento de responsabilidades e à
distribuição de tarefas aos empregados. Afinal, quanto mais pessoas na empresa
tiverem acesso às potencialidades que a inovação pode gerar, mais inovativa será
a organização.
3. Estrutura e sistemas: é a infraestrutura necessária na organização para
idealizar e implementar inovações, que pode ser facilitada inclusive com
tecnologias de informação e comunicação.
4. Cultura: a inovação deve se desenvolver sustentavelmente na
organização, ou seja, estar intrínseca ao cotidiano organizacional, mantendo-se de
forma contínua ao longo do tempo.

!
273

•

Inovações em Ambientes Digitais

I Congresso Internacional de Mídia e Tecnologia - “Neil Postman“ e a Nova Ecologia dos Meios
Universidade Estadual Paulista – Unesp, Bauru, Brasil, 04 a 06 de outubro de 2017

Para que a inovação seja constante na organização, os pilares citados devem
estimular a busca pelo conhecimento sobre a capacidade de inovar, tendo em
vista: o crescimento desse conhecimento, ou seja, a ampliação de reflexões sobre
o que significa inovar, que pode se realizar em diferentes canais; a reconfiguração
com base no que foi aprendido, para que o ambiente se torne mais propício à
inovação; a integração da equipe à novas perspectivas, estruturas e sistemas; e,
então, a absorção efetiva do conhecimento sobre a inovação, quando há o
estabelecimento de uma cultura organizacional que propicia uma consciência
inovativa, ou seja, quando se constrói uma cultura de inovação.
Apesar da necessidade de potencializar a capacidade de inovação, o que pode ser
feito a partir da perspectiva de Bravo-Ibarra e Herrera (2009, apud ANPAD, 2014),
algumas barreiras podem dificultar a existência de atividades inovadoras nas
organizações. Segundo Trías de Bes e Kotler (2011), essas barreiras envolvem,
principalmente: dificuldades para entender o conceito e confusão entre o que é
criatividade e o que é inovação; atribuições imprecisas de responsabilidades sobre
o desenvolvimento da inovação; falta de subsídios para refletir sobre o conceito;
falta de controle e coordenação, falta de foco nos clientes, entre outras. A pesquisa
aplicada procurou investigar de que maneira essas barreiras interferem no
universo das micro e pequenas empresas, além de propor outras reflexões a partir
do objetivo delineado para o estudo.
Apresentação e resultados da Pesquisa Aplicada
A pesquisa foi realizada por meio da aplicação de um questionário eletrônico com
um universo de 13 micro e pequenas empresas do setor imobiliário da cidade de
Bauru, definidas por meio de amostra não probabilística e por conveniência. A
escolha do setor imobiliário deu-se tendo em vista que o município se destaca
como um centro universitário, que atrai um grande número de pessoas para
cursos de graduação e pós-graduação.
Visando estabelecer conexões entre a inserção de TICs e a inovação de maneira
estratégica, a pesquisa foi direcionada a proprietários, sócios, diretores e gerentes;
em relação ao perfil dos respondentes, 46,2% declarou ter entre 26 e 35 anos, o
que demonstra uma significativa parcela de pessoas com menos de 40 anos em
cargos de gestão nas micro e pequenas empresas envolvidas no estudo. Em
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relação ao gênero, destaca-se uma leve predominância de mulheres,
correspondente ao percentual de 53,8%. Quanto ao nível de escolaridade, 61,2%
possui ensino superior, dentre os quais 30,8% têm graduação completa e 30,8%
têm pós-graduação completa.
Supõe-se que o nível de escolaridade esteja relacionado ao entendimento que os
respondentes possuem sobre TICs, uma vez que eles afirmaram utilizar com
frequência celular, computador, acessar sites em geral, enviar e-mails, navegar por
mídias sociais e utilizar softwares de gestão.
Apesar de utilizarem com frequência diversas tecnologias de informação e
comunicação, boa parte dos respondentes (8 pessoas – 61,5%) mencionou que o
que dificulta a ampliação dessa apropriação por toda a empresa é a falta de uma
equipe treinada para utilizar as tecnologias de formas variadas, como pode ser
visto na tabela 1.

Tabela 1: Dificuldades para ampliação do uso de TICs na empresa

Item

Nº pessoas

Falta de equipe treinada para utilizar essas tecnologias de formas variadas

8

Investimento financeiro a ser realizado

5

Falta de conhecimento sobre maneiras de utilizar essas tecnologias no meu
negócio para além do que já é feito

4

Dificuldade em planejar ações para utilizar essas tecnologias na empresa de
forma diferente

4

Falta de infraestrutura para ampliar o uso dessas tecnologias

1

A maior dificuldade está não na utilização e sim na evolução, ao tentar utilizar
tecnologias mais novas, há conflito com as antigas, causando perda de
informações.

1

Não dificulta

1

Não sei/não quero responder

1
Fonte: elaborado pelos autores.

Especificamente com relação às mídias sociais, todas as empresas pesquisadas
utilizam facebook e whatsapp, e a comunicação nesses meios tem se voltado ao
público externo – todas as treze organizações participantes do estudo afirmaram
interagir com clientes; entretanto, apenas 6 (46,2%) utilizam as mídias sociais para

!
275

•

Inovações em Ambientes Digitais

I Congresso Internacional de Mídia e Tecnologia - “Neil Postman“ e a Nova Ecologia dos Meios
Universidade Estadual Paulista – Unesp, Bauru, Brasil, 04 a 06 de outubro de 2017

se comunicarem com empregados e candidatos a uma vaga, e somente 4 (30,8%)
mantêm contato com fornecedores por esses meios. Entende-se que a interação
com diversos públicos poderia favorecer o surgimento de novas ideias e, com isso,
a construção de práticas inovativas facilitadas por diferentes plataformas.
Com relação inclusive à inovação, identificou-se que, apesar de 7 (53,8%) dos
respondentes afirmarem que inovam frequentemente em suas organizações,
somente 2 pessoas (15,4%) costumam investir em capacitações e no
compartilhamento de conhecimentos sobre o tema. Isso pode demonstrar que, por
mais que existam práticas inovativas, elas acabam sendo isoladas, não se
consolidando em uma cultura de inovação que se fortalece no cotidiano por meio
dos processos comunicacionais.
Isso se comprova quando os envolvidos com a pesquisa são questionados sobre
os obstáculos que enfrentam para realizar inovações no negócio; entre as
respostas que se destacam, 5 deles (38,4%) afirmam que é a dificuldade de
entender como as pessoas podem se envolver com inovação, enquanto 3 (23%)
indicam que o problema é a falta de compreensão sobre o que inovação realmente
significa. A tabela 2 apresenta essas e outras respostas.
Tabela 2: Dificuldades enfrentadas para ampliar a inovação na empresa
Item

Nº
pessoas

Dificuldade de entender como as pessoas podem se envolver com
inovação.

5

Falta de compreensão sobre o que inovação realmente significa.

3

Falta de acesso a informações e ferramentas que me ajudem a gerar
inovação.

2

Dificuldade de gerenciar a inovação.

2

Dificuldade de fazer com que a inovação circule na empresa.

2

Problemas para entender a inovação como algo que traz valor aos clientes.

2

Dificuldade de enxergar que a inovação pode surgir da ideia de clientes.

2

Dificuldade de se adaptar a inovação.

1

Dificuldade de diferenciar o que é e o que não é inovação na minha
empresa.

1

Tempo disponível dos funcionários e sócios.

1

Procuramos sempre estar acompanhando a inovação no mercado

1
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Fonte: elaborado pelos autores.

Entende-se que as percepções dos respondentes da pesquisa sobre as
dificuldades para a inovação reforçam diversas barreiras citadas por Trías de Bes
e Kotler (2011) como comuns, tais como dificuldades para entender o conceito;
atribuições imprecisas de responsabilidade; e falta de controle e coordenação,
sendo que todos esses itens demonstram a importância de todos os públicos da
empresa estarem envolvidos nos processos de inovação de forma coerente,
consciente e constante.
Em outras palavras, não basta reconhecer a importância das tecnologias de
informação e comunicação e da inovação; é preciso que os gestores incorporem
uma visão colaborativa, planejada, que reconheça a heterogeneidade entre os
indivíduos envolvidos, valorize os processos de aprendizagem e possibilite o fluxo
e a implantação de ideias de forma contínua. Para isso, é importante questionar
hábitos vigentes que costumam estar presentes nas micro e pequenas empresas
conforme abordado por Leone (1999), como a gestão centralizadora, a falta de
planejamento e a falta de investimentos em capacitações.
Compreende-se que incorporar práticas inovativas e processos pautados nas
tecnologias de informação e comunicação à cultura organizacional envolve
aproximar todos os integrantes da MPE dessa realidade, proporcionando um
ambiente no qual as pessoas possam se apoiar e de desenvolver em conjunto,
para além de questões relativas apenas aos próprios cargos.
Considerações finais
Com a pesquisa, foi possível observar que a apropriação das tecnologias de
informação e comunicação já é uma realidade nas micro e pequenas empresas,
assim como a consciência dos gestores dessas organizações quanto à
importância de promover inovações. No entanto, é fundamental que haja, além
desses entendimentos, uma predisposição deliberada e compartilhada por todos
para que as TICs e a inovação façam parte do cotidiano e sejam gerenciadas no
dia a dia, com alinhamento à cultura organizacional.
Entende-se que o modelo de gestão das MPEs apresenta características como
ausência de planejamento de ações, falta de reserva financeira e dificuldades na
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capacitação da equipe.

Essas questões impactam na forma com que os

responsáveis pelas micro e pequenas empresas tomem suas decisões. É válido
reforçar que se o conhecimento e a mudança não forem buscados continuamente,
não será possível construir uma cultura de inovação, que demanda rotinas,
estruturas e fluxos de ideias que envolvam a todos. Dito isto, vê- se, então, que a
comunicação é essencial para que a inovação seja viabilizada, pois ela não está
ligada somente a um departamento, mas sim à empresa como um todo. Portanto,
a gestão colaborativa e o estímulo ao novo são fundamentais para criar uma
consciência inovativa nas MPEs, ampliando a diferenciação dessas organizações
no cenário da sociedade da informação.
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Corrida de Rua, Lazer e Consumo. Análise da Campanha
Publicitária “Vem Junto” da Marca Nike1
Mikael Corrêa dos SANTOS2
José Carlos MARQUES 3
Universidade Estadual Paulista – Unesp, Bauru, SP
Resumo
O objetivo principal deste estudo é ampliar a compreensão acerca do crescimento
do esporte corrida de rua no Brasil nos últimos anos, tanto no número de provas
oferecidas quanto no total de participantes, e verificar como a publicidade se
relaciona com este fenômeno. A partir da análise da campanha publicitária “Vem
Junto” da marca de artigos esportivos Nike (veiculada em território nacional no
período que antecedeu os Jogos Olímpicos Rio 2016), procura-se discutir
questões que envolvem a relevância social do esporte e a importância da
publicidade como produção midiática que reflete elementos culturais e simbólicos
por meio de suas representações sociais. Como abordagem metodológica, serão
empregados os fundamentos da Análise do Discurso de linha francesa, em diálogo
com os conceitos da sociologia do esporte.
Palavras-chave: comunicação; esporte; corrida de rua; publicidade; análise do
discurso.
Introdução - Estabelecendo Conceitos
A corrida de rua tem se mostrado um dos esportes com maior crescimento
no Brasil nos últimos anos, e apesar de não haver dados registrados em
pesquisas atuais sobre o número exato de praticantes que contemple todo o
território nacional, sabe-se a partir de um levantamento realizado e divulgado pela
FPA - Federação Paulista de Atletismo (2016), que no período de uma década,
entre os anos de 2005 e 2015, foi constatado um aumento de mais de 147% no
montante de provas realizadas e um crescimento de mais de 245% no total de
participantes de corridas oficiais realizadas pela Federação. Ou seja, enquanto no
ano de 2005 foram realizadas pelo órgão 168 provas no estado de São Paulo e
1 Trabalho apresentado na mesa 07 – Esporte e mídia, no Primeiro Congresso Internacional de Mídia e
Tecnologia.
2 Mestrando no Programa de Pós-graduação em Comunicação da Universidade Estadual Paulista (Unesp/

Bauru). email: mikaelcorrea@gmail.com

3 Doutor em Ciências da Comunicação pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo.

Docente do Programa de Pós-graduação em Comunicação da Faculdade de Arquitetura, Artes e
Comunicação da Universidade Estadual Paulista (Unesp/Bauru), email: zeca.marques@faac.unesp.br
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em 2015 este número aumentou 415 provas oficiais. Neste mesmo período houve
um aumento no número de corredores, que foi de 209.501 em 2005 para o total de
724.130 participantes no ano de 2015.
Embora muitas conclusões possam ser obtidas através de uma
investigação que contemple os aspectos quantitativos destes dados, um
aprofundamento de caráter qualitativo parece ainda um caminho pouco explorado
nas pesquisas acadêmicas até a presente data – possivelmente por se tratar de
um fenômeno ainda recente – o que nos motiva a buscar compreensões acerca do
crescimento deste esporte no Brasil e verificar como a publicidade se relaciona
com este fenômeno.
Na busca de caminhos que elucidem essa compreensão, faz-se necessário
logo de início, uma definição ainda que prévia do objeto em questão: a corrida de
rua. Desta forma, frisa-se que que a modalidade componente do atletismo
denominado corrida de rua, ou pedestrianismo, de acordo com as regras oficiais4
sob critério da Federação Internacional das Associações de Atletismo/IAAF, recebe
a definição de corridas pedestres, de caráter competitivo, praticadas por homens e
mulheres, realizadas exclusivamente em ruas pavimentadas, podendo porém
ocorrer a saída e a chegada em estádios, e com distâncias que podem variar de 5
km a 100 km, sendo as medidas padrões os percursos de 10 km, 15 km, MeiaMaratona (21 km) e Maratona (42,195 km).
Entretanto, para além dos impressionantes números de crescimento, regras
e características técnicas da corrida de rua, é preciso considerá-la primeiramente
como um esporte, e por assim ser, destacar sua importância e relevância como
prática sociocultural. De acordo com o sociólogo do esporte Ronaldo Helal (1990),
para compreender sociologicamente o esporte no mundo moderno, devemos
encará-lo como um fato social, ou seja, algo que existe e compõe a "consciência
coletiva", e que se coloca como um profundo influenciador de hábitos e costumes
dos indivíduos ao penetrar em suas instâncias do cotidiano. O professor doutor em
Educação Física Manoel Tubino (1993) por sua vez, considera o esporte como um
dos fenômenos socioculturais mais importantes do final do século XX, e embora
existam divergências conceituais sobre o que é de fato o esporte, não há dúvidas
4 Regras Oficiais da IAAF que Tratam de Corridas 2014 / 2015 Regra 240 Corridas de rua – disponível em:

http://www.cbat.org.br/normas/Regras_IAAF_de_Corridas.pdf. Acesso em 12 out. 2015.
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de que se trata de um fenômeno profundamente humano, no qual se transmite
significados e valores, e portanto de grande relevância histórica e cultural na
sociedade moderna.
No cotidiano da maioria dos brasileiros, e em grande parte do mundo, a
relação entre esporte e mídia se manifesta de maneira notória, a familiaridade
que a população tem com o esporte se deve em boa parte pelo contato direto
com conteúdos midiáticos. Assim, a relevância da discussão aqui levantada se
mostra na medida que ao compreender a conexão entre mídia e esporte é
possível inferir sobre como esses discursos manifestam-se na sociedade.
Entre todas as produções midiáticas, em suas diversas formas existentes,
este estudo se atenta em especial à publicidade, ao entender que, além do
caráter mercadológico – inegavelmente presente em seu discurso –, também é
ela portadora de elementos sociais, culturais e simbólicos. É da relação entre as
forças do mercado e os aspectos culturais da sociedade, que surge o produto
publicitário, demonstrando sua determinação material mas também simbólica em
sua constituição. Ao se apropriar de elementos culturais de um determinado
grupo, a publicidade viabiliza a identificação e o entendimento do público em
busca de um objetivo, assim, se a mensagem for percebida e aceita por seus
destinatários, pode transformar, contestar ou recompor o contexto cultural de sua
origem. (PIEDRAS, 2005, p.4-5).
A publicidade seria, portanto, um discurso repleto de sentidos que
orientam as identidades de determinados grupos e interferem nos hábitos e
comportamentos de uma cultura, utilizando-se da construção de representações
sociais. A comunicação, de maneira ampla, é essencial no processo de
representação social, ela é o meio pelo qual se transmite a linguagem, que por si
só carrega representações, e é também uma forte influência no processo de
formação do pensamento social, ao gerar processos de interação social de
consenso ou dissenso. Através da comunicação, as representações produzem
versões da realidade, que quando compartilhadas, funcionam como forma de
afirmação de vínculo social e de solidificação da identidade. (JODELET, 2001).
Sendo a publicidade, portanto, um meio pelo qual se constrói
representações sociais através do simbólico, e o esporte um elemento cultural de
grande relevância para o entendimento de uma realidade social, propõe-se a
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partir deste estudo ampliar a compreensão sobre o fenômeno do crescimento da
corrida de rua como esporte no Brasil, através da análise da campanha
publicitária "Vem Junto" da fabricante de material esportivo Nike.
Corpus de Pesquisa e Abordagem Metodológica
A campanha "Vem Junto", criada pela agência brasileira Wieden+Kennedy
São Paulo para a marca de materiais esportivos Nike, teve sua primeira veiculação
com o filme publicitário de 120 segundos "Corre Junto" no dia 6 de dezembro de
2015, nos canais de TV aberta, canais a cabo, cinema e internet. A campanha
ainda contou com a plataforma digital "Vem Junto", um espaço online disponível
no site da marca5 que possibilita ao usuário criar, organizar e divulgar seus treinos
e corridas ao público interessado.
A escolha pelo corpus de pesquisa, campanha publicitária da Nike, se
justifica pela representatividade que a marca estadunidense tem nos hábitos de
consumo do grupo social analisado (pessoas que praticam esportes) em escala
nacional e mundial. Em aspectos monetários, a Nike destaca-se atualmente como
a marca de material esportivo mais valiosa do mundo6 , com um valor de mercado
estimado de 27 bilhões de dólares. Já no que se refere ao público nacional, a Nike
também se destaca como líder e ocupa a posição número um no ranking como a
marca mais lembrada pelos brasileiros 7. De acordo com pesquisa realizada pelo
Instituto Datafolha (2016), entre todas as categorias de marcas de produtos ou
serviços existentes, a Nike figurou na primeira posição como a marca mais
lembrada pelos entrevistados. Pode-se afirmar portanto, que a relevância da
marca é reconhecida pelo público consumidor praticante de esportes, se
destacando como a principal marca do mercado esportivo na lembrança do
mercado nacional e com o maior valor de marca mundialmente.
5 disponível em: http://www.nike.com.br/vem-junto. Acesso em 15 jun. 2016
6 Segundo pesquisa Forbes Fab 40 que mensurou o valor das marcas que mais se destacaram no ano de

2016, disponível em: https://www.forbes.com/sites/mikeozanian/2016/10/24/forbes-fab-40-the-worlds-mostvaluable-sports-brands/#61577d589beb (acesso em 01/02/2017, às 11h37).
7

De acordo com a pesquisa Folha Top of Mind, realizada pelo Instituto de Pesquisas Datafolha que tem por
objetivo detectar quais são as marcas mais lembradas do país. A categoria de pesquisa "Top do Top" visa
identificar a primeira marca que vem à cabeça do entrevistado quando se fala em produtos ou serviços, sem
especificar alguma categoria. A marca Nike liderou a pesquisa no ano de 2016, dividindo a primeira posição
com as marcas Coca-Cola, Omo, Samsung e Nestlé.
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Para análise das peças publicitárias que compõem a campanha em questão
será utilizado como método de pesquisa a Análise do Discurso (AD) de linha
francesa, relacionando os aspectos levantados com os conceitos da sociologia do
esporte.
A AD de linha francesa é o referencial teórico adotado por estabelecer um
processo que proporciona verificar os efeitos de sentido presentes no discurso
verbal e não verbal do texto, e aprofundar em questões que envolvam o dito
(explícito) e não dito (silêncio e implícito). Parte-se da compreensão de que as
principais questões da análise do discurso não estão na busca pelo sentido do
texto, mas nas dinâmicas de produção de sentido levando em conta o contexto
sócio-histórico. Dito de outra maneira, a Análise do Discurso visa “compreender a
língua fazendo sentido, enquanto trabalho simbólico, parte do trabalho social geral,
constitutivo do homem e da sua história.” (ORLANDI, 2009, p. 15).
Busca-se através da análise do corpus de pesquisa estipulado, realizar
leituras críticas para além dos aspectos linguísticos e suas indicações sintáticosemânticas, mas que proporcione a investigação das manifestações ideológicas
presentes no discurso. A linguagem é entendida aqui, não como um mero
instrumento de comunicação ou suporte de pensamento, mas como interação, ou
seja, a materialização de um modo de produção social que não é neutra, natural,
tampouco inocente, sendo assim um lugar ideal para manifestação das
representações ideológicas. (BRANDÃO, 2004)
Portanto, este estudo se justifica à medida que, ao compreender a maneira
com que a comunicação midiática de caráter publicitário, opera com as questões
de representação dos corredores de rua em seu discurso, pode-se contribuir para
o entendimento de uma realidade social e também no avanço do debate sobre o
esporte como prática significativa socialmente.

Análise
Formação Discursiva: A Corrida de Rua como Lazer e Fuga do Cotidiano
A narrativa do filme "Corre Junto"8 , principal peça componente da
campanha "Vem Junto" da marca Nike, baseia-se na representação de corredores,
8 disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=rR1aUtQyySQ. Acesso em 02 jul. 2016
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entre os quais os atletas olímpicos Neymar Jr., Anderson Varejão, Fabiana Murer,
Ana Cláudia Lemos, além do skatista Luan Oliveira, do atleta paralímpico
Fernando Fernandes, da modelo Izabel Goulart, do cantor Seu Jorge e da
corredora amadora Isabela Delfim, que figuram como personagens principais. As
cenas com cortes rápidos apresentam estes sujeitos correndo pelas ruas das
cidades brasileiras Rio de Janeiro e São Paulo, além de Barcelona, capital da
Catalunha (comunidade autônoma espanhola) e Cleveland, nos Estados Unidos
da América, sugerindo a partir da edição que apesar da distância eles disputam
uma corrida entre si.
Os sujeitos, durante a "virtual" disputa, percorrem as ruas de suas
respectivas cidades, interferindo no cotidiano urbano dos pedestres, motoristas,
trabalhadores e crianças, realizando provocações descontraídas e brincadeiras
entre si, até a cena final, onde a corredora Isabela Delfim percebe-se diante do
momento largada de uma corrida promovida pela Nike, no Rio de Janeiro, e ao
olhar para trás sorridente, observa os atletas que seguem na mesma direção. O
filme encerra com o enunciado que dá título à campanha "Vem Junto", seguido da
assinatura "swoosh" (Símbolo da Nike) e com o endereço do site: "nike.com".
Para análise da peça acima descrita, cabe salientar que para a Análise do
Discurso de linha francesa, há de se atentar ao texto e para além dele, ou seja,
considerar também o seu contexto – que pode ser imediato, ao examinar as
circunstâncias da enunciação, ou amplo, ao observar as condições de produção e
a relação dos dizeres com sua exterioridade, condição sócio-histórico e ideológico
(ORLANDI, 2009, p.30) – propõe-se considerar portanto, qual é a condição
histórica do esporte na atualidade.
Ao percorrer este contexto amplo, relacionando o dizer à exterioridade
sócio-histórica, os sociólogos do esporte apontam há tempos sobre o declínio da
valorização do caráter lúdico na prática esportiva. O esporte moderno tende a se
aproximar da especialização técnica, da evolução tecnológica e da informatização,
e devida a esta secularização e racionalização, acaba por se distanciar cada vez
mais do universo lúdico da brincadeira, da criatividade e da improvisação (HELAL,
1990).
Contudo, através da análise do filme, foi possível verificar que há uma
tentativa de restauração desses valores, ficando demarcado em seu discurso o
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aspecto da ludicidade como principal Formação Discursiva presente no texto.
Entende-se Formação Discursiva a partir da noção introduzida por Michel
Foucault, em A Arqueologia do Saber (2008), que é possibilidade de agrupar um
certo número de enunciados, pelas suas semelhanças ou diferenças, que definem
uma regularidade quanto ao tipo de enunciação, conceitos e escolhas temáticas.
Sabe-se que para a AD, não são apenas as palavras (discurso verbal) que
produzem sentido;

assim como outros elementos não verbais, um fator a ser

considerado é a expressão corporal dos sujeitos – sua postura, gestos e feições
são também pistas para o posicionamento do enunciador. Na narrativa analisada,
em diversos momentos quando os sujeitos "ultrapassam" os outros corredores,
realizam movimentos corporais provocativos, dirigindo-se uns aos outros em tom
de zombaria. Isso pode ser visto na ocasião em que Anderson Varejão "cruza" por
Neymar

Jr., que interrompe a corrida para olhar a televisão em uma loja de

eletrônicos que reflete sua própria imagem, e acena para o jogador de futebol com
um "tchauzinho", e também no instante em que Isabela Delfim ultrapassa Fabiana
Murer, e ao correr de costas olhando para a atleta faz um gesto com as duas mãos
chamando-a, com a intenção de provocá-la, ou quando Neymar Jr. ao ultrapassar
um corredor aplica um leve "tapa" em sua cabeça e ao encará-lo faz uma "careta"
mostrando a língua como um gracejo, ou ainda na ocasião em que Isabela Delfim
atravessa a rua em movimento, e ao passar em frente ônibus que impede a ação
dos outros corredores, retoma o olhar aos mesmos e realiza uma "dancinha", mais
uma vez remetendo à práticas jocosas e de diversão. Nestas circunstâncias, os
corredores ocupam a posição já marcada pela memória discursiva da brincadeira,
e consolidam através do gestual a Formação Discursiva da ludicidade como
principal marca deste discurso.
As regularidades do discurso que instalam os efeitos de alegria, diversão e
brincadeira e estabelecem a Formação Discursiva de ludicidade, estão inscritas
principalmente no discurso não verbal pelos gestos dos sujeitos, sempre
sorridentes como descrito acima, mas também são discursivizados pelos efeitos
sonoros e pela música "Não vá se perder por aí" da banda "Os Mutantes" que
compõe a trilha sonora e confere um tom descontraído e divertido ao filme.
No que tange a trilha sonora, considerando-a parte significativa da análise,
nota-se que ela é interrompida durante dois momentos expressivos no decorrer da
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narrativa: quando Anderson Varejão passa correndo em frente a uma barbearia e
surpreende o trabalhador que realiza cortes de cabelos semelhantes ao jogador de
basquetebol, em três rapazes que lá estão, neste momento a trilha sonora "Não vá
se perder por aí" dá lugar ao refrão "Fígaro..." – processo parafrástico que retoma
pela memória o trecho integrante da ópera de Gioacchino Rossini "O Barbeiro de
Sevilha", cujo personagem Fígaro compartilha a mesma profissão do sujeito
representado no filme analisado –, e também quando Isabela Delfim se projeta em
frente a um ônibus em movimento, atravessando a rua antecipando-se aos demais
corredores em uma manobra de despiste, neste instante a trilha sonora é
interrompida pelo efeito sonoro da buzina do ônibus que alerta a corredora sobre o
perigo do movimento executado na possibilidade de um atropelamento.
Nestes momentos do filme, fica registrada uma clara oposição entre o
universo do trabalho/vida cotidiana e do lazer/diversão proporcionado pela corrida.
O professor e historiador holandês Johan Huizinga, em sua obra Homo Ludens
(1990), destaca o papel da atividade lúdica na sociedade, para ele a liberdade e a
utilização da atividade como “fuga” do cotidiano são as principais características
do jogo9 :
Visto que não pertence à vida "comum", ele se situa fora do
mecanismo de satisfação imediata das necessidades e dos desejos
e, pelo contrário, interrompe este mecanismo. Ele se insinua como
atividade temporária, que tem uma finalidade autônoma e se realiza
tendo em vista uma satisfação que consiste nessa própria
realização. É pelo menos assim que, em primeira instância, o ele se
nos apresenta: como um intervalo em nossa vida quotidiana.
(HUIZINGA, 1990, p.10)

Na mesma linha que Huizinga, o professor doutor em Educação Física
Valdir Barbanti (2006) ressalta que o caráter lúdico, ou da brincadeira, refere-se ao
comportamento individual que se compromete somente com a dinâmica da própria
atividade e contrapõe-se à "seriedade", aos interesses materiais, e aconteceria de
maneira conscienciosa fora da "vida normal". Os sociólogos do esporte Norbert
Elias e Eric Dunning (1992), também compartilham desta visão e consideram essa
"fuga" da realidade que o esporte proporciona, como uma espécie de "válvula de
9 O tradutor da obra destaca que utiliza-se do termo "jogo", como sinônimo de "brincadeira" e ressalta que

entre os principais idiomas europeus, as palavras: spielen, to play, jouer, jugar significam tanto jogar como
brincar. Assim, em língua portuguesa, há uma obrigação na escolha que sacrificaria a exatidão da tradução
em uma só unidade terminológica.
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escape", uma forma de restaurar as energias, necessária e saudável, capaz de
contrabalancear com as tensões desagradáveis, e as pressões provenientes do
alto nível de stress tão presentes na sociedade moderna.
Ao considerar na análise, questões que vão além do texto inscrito
(explícito), e também trazer à discussão o assunto que envolve as condições de
produção, questiona-se às razões que levaram a equipe de produção do comercial
(equipe de marketing da Nike, a agência de publicidade, e produtora) na escolha
do casting – conjunto de pessoas que atuam no filme publicitário. Neste ponto,
percebe-se que a escolha se deu, priorizando personalidades brasileiras do
esporte, da música e da moda, que contam com o patrocínio da marca esportiva
analisada. São eles: Neymar, atleta profissional de futebol; Anderson Varejão,
atleta profissional de Basquetebol; Fabiana Murer, atleta profissional da
modalidade salto com vara; Ana Cláudia Lemos, profissional de atletismo,
velocista especialista nas modalidades 100 e 200 metros; Fernando Fernandes,
paratleta profissional na modalidade caiaque KL1; Luan de Oliveira, skatista
profissional, modalidade street; Izabel Goulart, top model; Seu Jorge, cantor,
compositor e ator.
Ao realizar o levantamento desses sujeitos que participam do filme,
considerando que cada um atua encenando o papel de si mesmo enquanto
personalidade de destaque em sua área de domínio, constata-se que nenhum
deles é atleta profissional do esporte tratado nesta pesquisa, ou seja, embora o
comercial retrate, entre outros, atletas olímpicos, e inclusive componentes da
delegação brasileira de atletismo, nenhum deles representa especificamente a
modalidade corrida de rua.
Se considerar o critério de escolha dos atletas e personalidades como
sendo o contrato de patrocínio com a Nike, no contexto da realização dos jogos
olímpicos no Brasil em 2016, questiona-se não haver a participação de atletas
profissionais do esporte corrida de rua, como a do atleta Marílson Gomes dos
Santos por exemplo, sendo este um legítimo representante da modalidade, que
disputou a maratona olímpica nos jogos, e que também contava com o patrocínio10

10 de acordo com notícias veiculadas em: http://maquinadoesporte.uol.com.br/artigo/nike-apresenta-uniformes-que-serao-

usados-pela-delegacao-do-brasil_30219.html e http://maquinadoesporte.uol.com.br/artigo/receita-valoriza-marilson-posnova-york_9575.html
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da marca na ocasião do comercial. No filme "Corre Junto", pode ser verificado
portanto, que ao veicular uma imagem do praticante da corrida de rua, como um
atleta não profissional, ou amador na modalidade, acaba por relegar outros
possíveis ao silêncio. Cabe lembrar que no viés da Análise do Discurso, o silêncio
também significa, e à esta noção entende-se como um apagamento dos dizeres e
dos sentidos. Ao ocupar uma determinada posição, o enunciador põe em
circulação determinados sentidos e apaga outros, colaborando na construção de
um discurso condizente à FD em que se encontra. (ORLANDI, 2007)
Assim, a partir dessas escolhas do enunciador, pode-se obter indícios
discursivos que reforçam uma filiação à FD de ludicidade, tomando este conceito
em oposição ao trabalho e à vida cotidiana. A corrida de rua é representada nesta
peça publicitária, portanto, como uma prática não profissional, extra-cotidiana, que
acontece em uma situação contrária ao trabalho e à "vida comum" dos sujeitos.
Gênero de Discurso Publicitário: Corrida de Rua e Consumo Simbólico
Por se tratar de um discurso publicitário, deve-se conceituar as
características essenciais deste tipo de discurso, que em primeira instância parte
de uma visada de "incitação" – de acordo com as tipologias do discurso
propagandista elaboradas pelo linguista francês, especialista em Análise do
discurso Patrick Charaudeau (2010. p.62) – ou seja, refere-se à um "eu" que
incita um "tu" a fazer algo. Porém, por não se encontrar em uma posição de
autoridade, o "eu" deve passar antes por uma instância do fazer crer, a fim de
persuadir o "tu" no benefício do seu próprio ato, para que este pense ou aja na
direção por ele desejada.
Sendo este, portanto, um gênero de discurso de incitação a fazer –
normalmente a aquisição de bens ou serviços (que é o caso desta campanha em
análise) – não há como desconsiderar sua forte ligação com o sistema
econômico capitalista e, portanto, com as questões de consumo. Há de se
considerar porém, o consumo não como uma ação irrefletida, mas contemplá-lo
sob seus aspectos simbólicos e estéticos, visto que existe uma construção dos
signos de status e que através deles se promovem a diferenciação entre as
classes e grupos sociais. (CANCLINI, 2006)
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Considerando assim, que o objetivo final da campanha "Vem Junto" da
Nike, é a aquisição de bens de consumo por parte do público, no caso artigos
esportivos (tênis, roupas, acessórios, e etc.) – e que este proporcionaria a partir
de sua posse, um lugar de distinção social

–

nota-se que as estratégias

discursivas do enunciador passa por um fazer crer para que depois, se possível,
se efetive um fazer fazer, para isso o discurso da campanha se organiza de
acordo com um esquema cognitivo narrativo. Este esquema, segundo
Charaudeau (2010), é o mais adequado na estratégia de seduzir o interlocutor,
porque não impõe nada diretamente, de modo contrário, ele apenas propõe um
imaginário de busca, para que se o interlocutor assim quisesse, se identificaria
com o "herói" ali representado. O esquema narrativo utiliza-se de um discurso
implícito que diz: "Você tem um objetivo > Você pode/deve realizá-lo > Nós
podemos contribuir nessa realização".
O discurso da campanha analisada, vincula-se à este esquema, por não
impor/oferecer explicitamente os produtos da marca, isso é feito de maneira
implícita. Ou seja, o enunciador estrutura sua narrativa a partir de uma lógica que
"incita" a aquisição de seus produtos da seguinte maneira: "Você tem um objetivo
que é correr >

Você deve realizá-lo, afinal correr é divertido (vide os

personagens aqui representados) > A Nike oferece a solução para esta busca."
Figurando assim, mesmo que implicitamente, como importantes objetos de
investigação nesse discurso, constata-se, que o valor11 de mercado dos produtos
evidenciados na loja virtual da marca (cujo o acesso se dá através do endereço
"nike.com" enunciado na última cena do filme "Vem Junto"), é de R$ 499,90 para a
calça de corrida e R$ 999,90 para o tênis de corrida. Quando comparados os
valores dos produtos com o valor do salário mínimo nacional12, que é o
equivalente a R$ 937,00, entende-se que para sua aquisição, o brasileiro médio
comprometeria boa parte de sua renda mensal neste investimento. Os valores dos
produtos configuram-se, dentre outras marcas discursivas, como um importante
11 Valores e modelos atualizados para o ano de 2017 - calça modelo Nikelab Gyakusou Power Speed Tight

masculina (disponível em: http://www.nike.com.br/CALCA-GYA-NK-DRY-TIGHT-POWER-SPEED-468670.html.
Acesso em 15/06/2017)
e tênis modelo Nike Lunarepic Flyknit masculino(disponível em: http://
www.nike.com.br/TENIS-NIKE-LUNAREPIC-FLYKNIT-I-542078.html?posgrid=D2. Acesso em 15/06/2017)
12 Segundo matéria da Agência Brasil, disponível em: http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/

2016-12/novo-salario-minimo-de-r-937-passa-valer-no-dia-1o-de-janeiro. Acesso em 16/06/2017.
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indicador sobre o grupo socioeconômico ao qual se destina a mensagem
publicitária.
Considerações Finais
A corrida de rua se mostra como um esporte singular em vários aspectos,
mas talvez o que mais a diferencia dos demais, é o fato dela permitir a
participação de corredores amadores dividindo o mesmo espaço em uma prova
oficial com os atletas profissionais. Por ser esta uma mudança relativamente
recente no regulamento – somente na década de 1970 que surgiram as provas
onde foi permitida a participação popular junto aos corredores de elite (SALGADO;
CHACON-MIKHAIL, 2006) – pode-se associá-la como uma das primeiras razões
para o crescimento e popularização deste esporte no mundo todo.
De lá pra cá, outras transformações ocorreram e o crescimento no número
de participantes por todo o mundo não parou. Em datas mais recentes, desde o
início da década de 1990 até hoje, ocorre o que Bottenburg et al. (2010) chamou
de segundo "running boom", que foi quando os organizadores começaram
direcionar os investimentos e encarar os eventos de corrida de rua mais como
entretenimento, do que como competição de alta performance. Estes eventos
acabaram por receber uma nova denominação, em contraposição às "corridas
convencionais"

receberam a designação de "corridas fashion", e dentre suas

principais características estão, os trajetos com música, chips de cronometragem,
distribuições de kits aos participantes que normalmente contêm camisetas, bonés
e bolsas estilizadas, medalha de premiação para todos os concluintes, e etc...
(Oliveira, 2010)
Pelos dados obtidos através da análise a qual foi submetida a campanha
"Vem Junto" da marca Nike, foi possível identificar que as representações que este
discurso publicitário faz da corrida de rua enquanto esporte e de seus praticantes,
estão em consonância com diversos aspectos de transformação que este
fenômeno social apresenta atualmente.
Sendo a Formação Discursiva de ludicidade – que se apresenta como a
diversão em contraposição ao universo da vida cotidiana e do trabalho –, como
principal elemento de destaque neste discurso, somada às questões do
silenciamento ou da não representação do atleta de elite (profissional da
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modalidade corrida de rua), e dos implícitos que levam a considerar os valores dos
produtos em destaque e que revelam a condição socioeconômica do interlocutor,
chega-se a um conjunto de indícios sobre as características do grupo social
estudado e auxiliam na compreensão acerca do crescimento da corrida de rua no
Brasil. Estes indicadores sinalizam para a mesma direção apontada pelos
pesquisadores de outras áreas do conhecimento, que demonstram uma "elitização
econômica" por parte dos praticantes deste esporte. Martha Dallari (2009), doutora
em educação e diretora de relações institucionais no Ministério dos Esportes,
analisou a corrida de rua como fenômeno sociocultural contemporâneo, e
averiguou que para participar das provas, as exigências econômicas aos atletas
estão cada vez maiores, seja no valor das inscrições, nos investimentos em
treinamento e preparação, ou na compra de equipamentos esportivos. O educador
físico Jeferson Rojo (2014. p.8) também considerou que houve uma transição do
perfil do atleta de pedestrianismo, e se anteriormente eram oriundos da classe
popular trabalhadora, hoje estes estão sendo excluídos pelo alto valor de
investimento que os impedem de participar das corridas. Nota-se, portanto, que a
corrida de rua contemporânea passa por um período de transição, e que ao
estabelecer uma relação cada vez mais próxima com as grandes marcas do
mercado, vem se transformando ela mesma em um produto de consumo.
Mais do que alcançar uma resposta simples que explique um fenômeno
complexo, buscou-se aqui ampliar o debate sobre a importância do esporte como
fato social, e neste sentido relacioná-lo com a comunicação midiática,
especificamente a publicidade, revelou-se um caminho promissor. Por sua vez, o
referencial teórico adotado, com a proposta da AD francesa – que descarta a
transparência e ingenuidade nos dizeres – mostrou-se eficaz ao expor as razões
do crescimento crescimento da corrida de rua no Brasil, mas principalmente, por
alertar sobre as consequências deste fenômeno que não podem ser
negligenciadas por nenhum setor da sociedade.
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Resumo

A Realidade Aumentada (RA) tem sido utilizada em diversos programas esportivos. Um exemplo é
a mesa tática da Rede Globo, que utiliza a RA para a demonstração de performances de atletas e
estratégias de diversos esportes. Essa técnica também pode auxiliar na produção de conteúdos
educativos, contribuindo para facilitar o aprendizado e tornar uma explicação mais atrativa e
dinâmica em relação aos meios tradicionais. Ademais, a Realidade Aumentada pode flexibilizar o
ensino de performances de esportes, como é o caso das manobras de skate, diferenciar e
compreender as mesmas torna-se uma tarefa árdua já que estas são executadas de maneira
rápida e possuem um enorme leque de variáveis. A intenção desta pesquisa é desenvolver um
objeto de aprendizagem para auxiliar professores de educação física, utilizando a plataforma
YouTube para sua distribuição na internet. O conteúdo audiovisual é denominado programa piloto
ManoBrando e ambiciona ensinar manobras realizadas no skate com auxílio da Realidade
Aumentada. Este trabalho apresenta experimentos feitos com o ARSTUDIO, um sistema de estúdio
virtual de baixo custo desenvolvido na UNESP/Bauru que permite a criação de cenas com
Realidade Aumentada, integrando ambiente e apresentadores reais com objetos virtuais
tridimensionais. O conteúdo utiliza conceitos de edutretenimento, com o intuito de ensinar, entreter
e familiarizar o público a este novo esporte olímpico, incentivando assim o ingresso de novos
esportistas, além de desenvolver e pôr em práticas as habilidades de funcionamento do
ARSTUDIO.
Palavras-Chave: Mídia e Tecnologia; Estúdios Virtuais; Manobras de skate; Edutretenimento;
Realidade Aumentada.

1. Introdução
Os computadores começaram a gerar imagens 3D sintéticas para substituir
a câmera no início dos anos 70. O imageamento eletrônico foi primeiramente
obtido nos anos 50, quando Ivan Sutherland e sua equipe, no Massachussets
Institute of Technology (MIT), produziram um sistema para controlar ferramentas
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industriais, o Sketchpad. Sutherland utilizou o software para construir os primeiros
objetos 3D gerados por computador. Até então, apenas figuras bidimensionais
tinham sido criadas (RICKITT, 2007). Atualmente, imagens geradas por
computador podem ser criadas por equipamentos com um custo relativamente
baixo e estas evoluem em uma velocidade absolutamente disparatada, mas antes
de toda a evolução digital e da contemporaneidade das imagens eletrônicas é
necessário destacar o esforço da indústria do entretenimento em fazer migrar
metáforas literárias para imagens projetadas em uma tela, esta busca frenética
teve influência relevante na evolução dos efeitos visuais e nas tecnologias
voltadas para a geração e edição de imagens. Foram criadas diversas técnicas
para sobrepor imagens desde o filme Le Voyage dans la lune (Viagem à lua) de
1902 dirigido por Georges Méliès, o filme conta com recursos inovadores de
animação e efeitos visuais, incluindo a famosa cena da nave pousando no “olho da
lua". O diretor francês George Méliès chegou a utilizar espelhos e técnicas de
ilusionismo para criar seus filmes e desde então a busca por efeitos visuais mais
realistas, com custos menores e fácil manipulação não parou, hoje podemos
utilizar inúmeras técnicas, inclusive a técnica de Realidade Aumentada na
produção audiovisual.
A RA busca produzir um ambiente que integra perfeitamente o mundo real e
o mundo virtual, onde os objetos aumentados são sobrepostos (compostos) as
imagens provenientes do mundo real. A RA aumenta a realidade ao invés de
completamente substituir a mesma por elementos virtuais. Essa adição de
elementos virtuais ao mundo real também pode obstruir os elementos reais,
retirando ou escondendo-os do usuário (AZUMA, 1997).
O projeto ARSTUDIO, desenvolvido no laboratório SACI (Sistemas
Adaptativos e Computação Inteligente) no campus da UNESP de Bauru, é um
estúdio virtual que utiliza técnicas de Realidade Aumentada, onde o mundo real é
acrescido com objetos virtuais em tempo real formando uma cena combinada. O
objetivo principal deste projeto é investigar e aplicar as técnicas de Realidade
Aumentada Virtual e Computação Gráfica em uma ferramenta computacional que
permita a criação de Estúdios Virtuais Interativos. (SEMENTILLE et al., 2012, p.
666)
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Diferentemente dos outros estúdios virtuais profissionais, o ARSTUDIO está
sendo desenvolvido para fins acadêmicos e com equipamentos de baixo custo,
tornando esta tecnologia acessível aos integrantes da internet, o ARSTUDIO
apresenta uma maneira eficaz de criar um produto audiovisual com efeitos visuais
para leigos aprenderem e professores ensinarem qualquer tipo de conteúdo.
A utilização dos estúdios virtuais pode flexibilizar inclusive a reprodução de
performances de esportes, como é o caso das manobras de skate, diferenciar e
compreender as mesmas torna-se uma tarefa árdua já que estas são executadas
de maneira rápida e possuem um expressivo leque de variáveis. A manipulação
destas manobras com Realidade Aumentada pode melhorar a forma como estas
são apresentadas ao público, os objetos virtuais em três dimensões possui
grandes vantagens sobre vídeos bidimensionais, estes podem ser manipulados
em todas as direções em tempo real utilizando-se a RA.
Assim, de modo a compreender o potencial da Realidade Aumentada e
suas inúmeras possibilidades para a educação, no caso deste projeto ensino do
skate com técnicas de entretenimento (Edutretenimento), este estudo tem como
objetivo o desenvolvimento de um objeto de aprendizagem com Realidade
Aumentada como recursos para expandir uma narrativa visual e facilitar o
aprendizado. Para tal, adotou-se por descrever o relato da experiência de
desenvolver este tipo de conteúdo audiovisual, contendo os processos de préprodução, produção e pós-produção do programa.

2. ARSTUDIO
Cenários virtuais em tempo real foram provavelmente usados pela primeira
vez no Japão, em 1991. A companhia NHK desenvolveu um protótipo de um
sistema virtual utilizado para produzir um documentário chamado "Nanospace". O
programa foi transmitido em 1992 e estava à frente de seu tempo (BARBOSA,
2015). A partir deste ponto de partida outros sistemas foram sendo desenvolvidos,
durante as últimas décadas. Porém a grande maioria dos estúdios virtuais foram
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desenvolvidos para o uso profissional como é o caso do sistema ProSet
desenvolvido pela empresa Orad. Esse sistema tem sido amplamente utilizado por
grandes emissoras, entre elas a TV Globo, ESPN, HBO.
O projeto denominado ARSTUDIO está atualmente em desenvolvimento
Laboratório Sistemas Adaptativos e Computação Inteligente (SACI) da Faculdade
de Ciências da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – UNESP/
Bauru.

O objetivo principal é investigar e aplicar as técnicas de Realidade

Aumentada, diferentemente dos estúdios utilizados por grandes emissoras, o
ARSTUDIO está sendo desenvolvido para fins acadêmicos e com equipamentos
de baixo custo, a versão atual do estúdio utiliza a base do sistema de um motor de
jogos, o Unity3D, que possibilidade a importação de diversos formatos de modelos
tridimensionais (fbx, obj, dae, max, blend), Figuras (psd, jpg, png, gif, etc.), áudios
(mp3, ogg, wav, etc.), vídeos (mov, avi, mp4, mpeg, etc.), animações, entre outros.
Para a implementação do recurso de Realidade Aumentada o software conta com
o Vuforia, o qual é possível ser incorporado ao ambiente do Unity expandindo
assim as suas funcionalidades. O software tem se mostrado um grande aliado de
designers e programadores para o desenvolvimento de conteúdo em RA.
3. O ensino de manobras de Skate
A ambição de ensinar principiantes a se movimentarem com o skate não é
nenhuma novidade ela se inicia em meados da década de 1970 com o surgimento
de alguns livros e estes com tal temática só teriam justificativa para existir se
houvesse, realmente, uma perspectiva de grande demanda, ou seja, não seriam
publicados livros ensinando a praticar skate se não houvesse uma boa quantidade
de pessoas querendo aprender. Assim, em 1975, Russ Howell lança Skateboard:
techniques, safety, maintenance, e em 1976, Ben Davidson publica The
skateboard book”, ambos livros que objetivam levar aos novos adeptos
ensinamentos como, por exemplo, um melhor posicionamento corporal em cima
do skate, formas de não sofrer lesões em quedas e dicas sobre manobras básicas
(BRANDÃO, 2008). A motivação deste projeto vem deste desejo antigo de
aprender sobre skate e pela proliferação de canais do YouTube em língua
portuguesa que levantam a temática do ensino de manobras de skate como os
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canais: SobreSkate (youtube.com/SobreSkate), 3S Skaters (youtube.com/
3sskaters), Portal Do Skate (youtube.com/user/PortaldoSkate) e alguns canais
estrangeiros como: Braille Skateboarding (youtube.com/brailleskateboarding) e o
canal Skate life (youtube.com/skatelife) entre outros.
O programa piloto ManoBrando leva em consideração o material
aconselhado pelo Ministério da Educação (MEC) para professores de educação
física do ensino médio de autoria de Ricardo Lucas da Rocha, 2010, e coautoria
de José Luiz Lacerda, 2010: A aula criada pelos professores têm como objetivo
mostrar como a ferramenta skate pode ajudar na formação dos alunos nas aulas
de educação física, fortalecendo a socialização, cooperação e as contribuições
motoras (equilíbrio e lateralidade) dos alunos. (ROCHA; LACERDA, 2010,
documento eletrônico).
Apesar de ser um componente curricular das aulas de educação física do
ensino médio do MEC, o ensino do skate nas escolas não é muito aplicável, por
falta de conhecimento dos professores e falta de material das escolas, atualmente
skatistas amadores recorrem cada vez mais a canais do YouTube para aprender
sobre o skate.
Em uma pesquisa no Youtube a palavra skate possui mais de 15.600.000
vídeos, porém existe uma divergência linguística já que a palavra significa “patins”
em inglês. Já a palavra skateboard termo usado na língua inglesa possui cerca de
5.860.00 vídeos no Youtube, o termo skateboarding tricks (manobras de skate)
possui aproximadamente 1.810.000, resultados em português na busca pelo termo
“manobras de skate” possui cerca 55.700 resultados. Pesquisa realizada no
YouTube em janeiro de 2017. Estes dados comprovam a necessidade de existir
meios informais para se ensinar esportes.
4. Edutretenimento
O programa ManoBrando é um projeto de edutretenimento, ou seja, um
método que usa o entretenimento para educar. Para WALLDÉN (2004), sua mais
simples e completa definição: “são programas que utilizam diversas mídias para
incorporar mensagens educativas em formatos de entretenimento, ou seja,
educam com métodos de entretenimento”. A utilização dos conceitos de
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edutretenimento designa uma tendência pouco percebida pelos desenvolvedores
de conteúdos educativos, mas que é de comprovada eficácia no mercado
audiovisual voltada para o entretenimento e que estão de acordo com as ideias de
QUIROZ (2009) de que não é possível educar jovens e promover atitudes
reflexivas sem o vínculo com o audiovisual e a música que “transformam a
emoção em reflexão”. Destaca-se aqui o poder do audiovisual dentre as
possibilidades pedagógicas que surgem com o avanço da tecnologia digital e seu
embate com o espaço escolar, ainda fortemente baseado no livro e na leitura e
que, muitas vezes, desconsidera o ambiente emocional favorável à aprendizagem
proporcionado pelo audiovisual e tecnologias interativas ou o somatório de ambos.
(AMÉRICO, 2010)

5. Relato de experiência
Para uma maior compreensão do problema de ensinar manobras de skate
com os conceitos de edutretenimento e com efeitos visuais inseridos em tempo
real em RA, o pesquisador optou por relatar o processo de criação deste tipo de
conteúdo, o processo é descrito a seguir:
Na cadeia de produção (production pipeline) tradicional utilizada na
geração de conteúdo midiático, existem normalmente três fases principais para a
maioria de produções audiovisuais cinematográficas e de televisão: pré-produção,
produção e pós-produção. Cada uma dessas fases é responsável por aspectos
distintos no processo de produção, exigindo equipes de profissionais
especializados (HUGHES, 2012; MILLERSON; OWENS, 2009). O programa piloto
ManoBrando apesar de ser um programa voltado para a internet também utilizou
estas mesmas três fases em sua composição.
5.1. Pré-produção
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A pré-produção do programa ManoBrando foi dividida nas seguintes etapas:
storyboard, roteiro, vinheta, desenvolvimento do personagem, animações, testes
com marcadores.
Storyboard: O storyboard é uma ferramenta para visualmente apresentar, em
uma sequência de desenhos, o roteiro do projeto. Esses desenhos são
conceituais, que podem variar desde ilustrações profissionais ricas em detalhes
até simples esboços de ideias. O importante é que a comunicação, por meio
desses desenhos, seja efetiva, que as equipes possam entender a ideias sendo
transmitida e o que fazer, tecnicamente, naquela cena a ser filmada. Permitindo
assim que a equipe organize e planeje toda a ação antes que as filmagens sejam
realizadas na etapa de produção (HART, 2007, p.1; BARNWELL, 2008, p.88). No
caso do programa piloto ManoBrando foi levado em conta o ARSTUDIO, estúdio
virtual inserido no laboratório SACI, Sistemas Adaptativos e Computação
Inteligente da UNESP de Bauru, o storyboard respeitou as limitações físicas do
local e o exato posicionamento dos equipamentos, este storyboard foi criado em
forma maquete eletrônica, com o fim de representar de maneira mais foto-realista
o estúdio, o mesmo também serviu para representar a manipulação do marcador
pelo apresentador, escala do personagem 3D e um possível background do
programa, o retorno do operador do ARSTUDIO e o retorno da Realidade
Aumentada para o apresentador. A título de ilustração é apresentado na Figura 1 o
laboratório SACI, na visão do operador do ARSTUDIO.
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Figura 1: Simulação virtual do processo de produção do programa ManoBrando.

Roteiro: O roteiro do programa piloto leva em conta o primeiro contato do
futuro esportista com a prancha de skate e a necessidade de descobrir sua base,
algo como ser destro ou canhoto, porém os skatistas chamam os destros de
“regular” (preferem manter o pé esquerdo fixo no skate e buscam impulso com o
pé direito) e os canhotos de “Goofy” (preferem manter o pé direito fixo no skate e
buscam o impulso o pé esquerdo). Além disso existem outras nomenclaturas,
como switch: quando o skatista troca de base e passa a andar na base oposta a
sua, o Mongo ou Push Mongo quando o skatista prefere permanecer com seu pé
fixo na parte de trás do skate, parte também conhecida como “Tail”, cauda em
inglês e o Nollie que não é uma base e sim uma manobra, porém uma manobra
que é executada usando a parte da frente do skate, também conhecida como
“Nose”, nariz em inglês, o Nollie é utilizado para subir ou descer obstáculos, outra
base é o Fakie, que nada mais é do que andar de costas com o skate.
Normalmente em um roteiro tradicional, cria-se uma coluna separada de
áudio e outra para o vídeo, porém neste projeto foram incluídas novas colunas,
referentes às ações do operador do estúdio virtual e ações que devem ser
realizadas na pós-produção, conforme demonstrado no QUADRO 1.
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Quadro 1: Roteiro do projeto.

Vinheta: A identidade visual é o conjunto de elementos formais que
representa visualmente, e de forma sistematizada, um nome, ideia, um público; no
caso do programa ManoBrando foram feitos vários skates até encontrar aquele
que representasse melhor o conceito do programa dialogando diretamente com o
público.
Após definido o conceito do skate da abertura, buscou-se o estilo da
vinheta, a inspiração adotada foi da vinheta da novela Malhação da rede Globo de
2008, esta abertura possuía cores pastéis e vários elementos da cultura dos
jovens como um tênis, o próprio skate girando, fones de ouvido, diário, um estojo
de maquiagem entre outros elementos que remetem ao universo dos
adolescentes. Como fundo musical optou-se pelo Hip-Hop, pois o ritmo casa
perfeitamente com a animação desenvolvida. Na Figura 2 é apresentada uma
ilustração da vinheta desenvolvida.

!
Figura 2: Sequência de frames da vinheta do programa ManoBrando.

Desenvolvimento do personagem virtual: O modelo do personagem 3D foi
inspirado no próprio pesquisador e apresentador, porém a versão virtual utiliza
conceitos de filmes de horror, criou-se assim um “zumbi skatista”, apelidado de
meu amigo Zumbi. Acredita-se que este tipo de personagem tenha um apelo maior
com o público adolescente, graças a crescente quantidade de filmes e series que
abordam a temática, o modelo é apresentado na Figura 3.
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Figura 3: Interface do Adobe Fuse CC permite anexar fotos para que estas sirvam
de referência para o artista.

Para a composição do personagem foi utilizado a versão gratuita do
software Adobe Fuse CC, o programa permite personalizar as texturas, possui
mais de 280 atributos, como cabelo, óculos e tecidos de roupas e permite a
modelagem das características físicas humanas.
Animações: Neste projeto foram utilizados dois recursos na criação das
animações, a utilização de movimento extraídos das bibliotecas de animações do
site da Adobe: www.mixamo.com e a animação convencional utilizando a versão
estudantil do software 3D Studio Max da Autodesk. A primeira ferramenta permite
que após a criação do personagem no programa Adobe Fuse CC o artista faça o
upload para o site da Mixamo, o site proporciona aos artistas o auto-ring do
personagem, ou seja a malha do modelo 3D é preenchida com “ossos virtuais”
possibilitando assim animações, basta o artista indicar alguns pontos do
personagem: queixo, pulsos, cotovelos, joelhos e virilha. Depois de alguns minutos
o artista pode fazer o download de algumas animações juntamente com seu
personagem criado no Adobe Fuse CC. Para o ensino das manobras do programa
ManoBrando foram utilizadas algumas animações do site da Maximo Adobe,
porém todas as animações foram animadas juntamente com o skate. Algumas
animações foram feitas inteiramente no 3D Max com o processo de Autokey, ou

!
304

•

Esporte e Mídia

I Congresso Internacional de Mídia e Tecnologia - “Neil Postman“ e a Nova Ecologia dos Meios
Universidade Estadual Paulista – Unesp, Bauru, Brasil, 04 a 06 de outubro de 2017

seja, “congelando” vários frames para formar uma animação. A Figura 4 demostra
a biblioteca online do site da Maximo Adobe.

!
Figura 4: Imagem capturada durante a produção das animações do programa.

Marcador de RA: Nas gravações do programa ManoBrando o conceito de
Realidade Aumentada foi utilizado no processo de produção do programa, o
apresentador ensina conceitos básicos do skate utilizando um marcador cúbico,
optou-se por este tipo de marcador para “disparar RA” pois sua manipulação
permite demonstrar objetos virtuais por todos os ângulos, as animações
desenvolvidas na fase de pré-produção foram associadas a este marcador, para
isso foram selecionados dois softwares principais, o Unity3D e o Vuforia, base do
sistema do ARSTUDIO 2.0 (AGUILAR,

2017). O software Vuforia, o qual é

possível ser incorporado ao ambiente do Unity expandindo assim as suas
funcionalidades. O Vuforia possibilita a obtenção de uma visão do mundo real
através de uma câmera conectada ao computador, o que então permite a
detecção de marcadores, predefinidos, e o uso da Realidade Aumentada ao
encontrar os mesmos na cena (VUFORIA, 2017). A título de ilustração é
apresentado na Figura 5 um exemplo de marcador cúbico.
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!
Figura 5: Marcador cúbico para Vuforia.
Fonte: (AGUILAR, I. A.2017)

5.2. Produção
O programa piloto ManoBrando trata-se de um projeto acadêmico,
desenvolvido durante o mestrado profissional em Mídia e Tecnologia na Unesp
Bauru, toda a sua produção teve custo zero para o pesquisador, por se tratar de
um projeto de baixo custo optou-se que o próprio pesquisador apresentaria o
programa. A etapa de produção seguiu o que foi desenvolvido no storyboard e no
roteiro.
Alguns ajustes foram feitos durante o processo, como pequenas alterações
no roteiro e na escala dos elementos virtuais.
A gravação do programa durou aproximadamente 4 horas e contou com a
participação do apresentador e um operador do ARSTUDIO. A Figura 6 apresenta
a interface do ARSTUDIO gerando a Realidade Aumentada durante a produção do
programa.
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!
Figura 6: Interface do ARSTUDIO, imagem capturada durante a produção do programa.

5.3. Pós-produção
Na pós-produção estágio final do projeto, todos os materiais do programa
(vídeos e áudios) foram compilado formando uma narrativa linear com coerência,
foram adicionados alguns elementos gráficos ao programa como a vinheta,
logotipo, vídeos adicionais extraídos da internet, músicas, efeitos sonoros,
correção de cores, extração de ruídos e tratamentos adicionais.
Por fim foi feita a exportação do arquivo em diferentes formatos com alta,
baixa e média qualidade visando suprir a necessidade de vários suportes
midiáticos. Durante o processo de pós-produção foi compilado um segundo vídeo
explicando as etapas de criação do programa.
O processo de pós-produção utilizou a versão gratuita do software HitFilm
Express 4, editor de vídeos gratuito com recursos avançados, possui uma grande
quantidade de plug-ins que complementam as funcionalidades do editor.
Vale ressaltar que o tempo de pós-produção foi rápido se comparado com
produções que utilizam elementos virtuais ilustrativos, o projeto ARSTUDIO tem
como um dos seus principais objetivos diminuir o tempo de pós-produção inserido
elementos gráficos durante o processo de produção. A Figura 7 apresenta a
interface do Hitfilm express 4, software utilizado no processo de pós-produção.
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!
Figura 7: Pós-produção do programa piloto ManoBrando.

6. Conclusões
De maneira geral, a Realidade Aumentada apresenta grande potencial para
à educação, permitindo explorar diferentes oportunidades envolvendo esta
ferramenta, ela permite que uma explicação fique mais atrativa e dinâmica para
alunos e professores.
A opção pela técnica adotada para a produção das animações deste projeto
provou ser viável, diminuindo o tempo da produção das mesmas se comparada
com a técnica Keyframe (Animação por quadros-chave). Como sugestão para
projetos futuros, poder-se-ia capturar movimentos dos atletas com a técnica de
MoCap (Motion Capture), técnica em que o atleta veste um traje adequado e seus
movimentos são capturados computacionalmente.
O pesquisador compreende que para este projeto adquirir um cunho
profissional e vendável necessitar-se-ia da colaboração de diversos profissionais
ligados à área audiovisual e computação, sendo que as principais colaborações do
desenvolvimento do relato de experiência deste projeto estão ligadas a
computação gráfica, área de atuação profissional do pesquisador.
O ARSTUDIO ainda necessita de alguns ajustes de iluminação, por ora,
apresenta cenas muito escuras, a captura de som também deixa a desejar e sofre
um pequeno delay no processo de produção.
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Implementos futuros devem buscar melhorias no sentido de aprimorar o
processo de armazenamento dos frames do ARSTUDIO, possivelmente,
separando elementos virtuais dos elementos reais em duas camadas distintas,
(desta maneira o computador processaria apenas os elementos virtuais e não a
cena composta com a Realidade Aumentada), a união dos elementos virtuais e do
arquivo RAW (formato bruto gerado pela câmera) seriam unidos na pós-produção,
proporcionando desta maneira a um processo de maior qualidade, esta seria uma
solução plausível para os problemas relatados acima, outra solução seria a
melhoria no processamento dos equipamentos.
É importante salientar que os testes preliminares já demonstram alguma
inovação para produção de vídeos para a internet, indicando a possibilidade de um
novo caminho para os mesmos, utilizando RA, criando assim efeitos visuais em
tempo real que agregam dinâmica ao material apresentado.
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Os infográficos nos Jogos Olímpicos Rio 201617
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Resumo
O infográfico tem ganhado cada vez mais espaço como ferramenta de comunicação, extrapolando
o seu uso inicial na mídia impressa e avançando para os formatos digitais. Dado o seu poder de
síntese, a veiculação de informação por meio de imagens e esquemas propicia a fácil visualização
e memorização dos dados, atingindo um público que se caracteriza pela leitura veloz e
fragmentada. Nesse sentido, este trabalho apresenta a produção de infográficos voltados aos
Jogos Olímpicos Rio 2016, dentro do ecossistema digital. A metodologia consistiu em coleta e
análise de materiais retirados de nichos online, como sites de esportes, notícias, bem como o Guia
Olímpico da revista VEJA e o especial de infográficos olímpicos publicado pelo Estadão online. O
material coletado foi organizado em duas categorias principais, a saber: estatísticas de
engajamento e informação esportiva. Como resultado esperado, este artigo apresenta um
panorama da produção infográfica dos Jogos Rio 2016, oferecendo material para consultas e
pesquisas posteriores, bem como reflexões sobre o uso do infográfico dentro do ambiente digital.
Palavras-chave: infográfico; esporte; jogos olímpicos; ecologia dos meios; mídia e tecnologia.

1 Introdução
O infográfico tem ganhado cada vez mais espaço como ferramenta de
comunicação, extrapolando o seu uso inicial em jornais, revistas e folhetos, e
avançado para os formatos digitais. As novas tecnologias mudaram não somente o
modo de viver e de pensar da sociedade atual, mas a forma de apresentar a
informação nos diferentes meios de comunicação (MINERVINI, 2005). A
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veiculação de informação por meio de imagens e esquemas propicia a fácil
visualização e memorização dos dados e a navegação não-linear da informação. A
infografia é capaz de atuar como atrativo recurso visual para a veiculação do
conhecimento (BOTTENTUIT, 2011), propiciando atingir um público que se
caracteriza pela leitura veloz e fragmentada.
Durante os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em agosto de 2016, 25 mil
jornalistas cadastrados fizeram a cobertura do evento. E os jornais brasileiros,
confirmando a tendência de crescimento da utilização de infográficos, tiveram uma
participação decisiva em despertar o interesse do público. Entre os milhares de
infográficos publicados antes, durante e após as Olimpíadas, destacam-se os do
jornal “O Estado de São Paulo”, em suas versões impressa e digital, e do Guia
Olímpico, publicado pela revista VEJA. A sessão de infográficos do Estadão online
criou um tópico específico dos Jogos 2016, lançando diversos materiais em
postagens informativas, de esportes à composição da tocha olímpica.
Assim, este trabalho aborda, numa análise qualitativa, a produção de
infografia voltada aos Jogos Olímpicos Rio 2016, dentro do ecossistema midiático
digital. Categorizou-se o material coletado em três categorias maiores, a saber:
estatísticas de engajamento; informação esportiva e outras informações. Os
infográficos foram obtidos em sites de notícias e informação esportiva, versões
digitais de revistas impressas brasileiras (como a Veja e a IstoÉ), agências de
publicidade, dentre outros canais.
Como resultado esperado, este artigo apresenta um panorama qualitativo
da produção infográfica dos Jogos Rio 2016, oferecendo material para consulta e
pesquisas posteriores.
2 Material coletado
Os infográficos coletados no ecossistema digital podem ser divididos em três
categorias maiores, a saber: estatísticas de engajamento; informação esportiva e
outras informações. Na primeira categoria, observam-se dados estatísticos na
transmissão televisiva e nas mídias sociais; em “informação esportiva”, encontramse desde informações relativas aos jogos propriamente ditos até guias sobre a
prática esportiva. Por fim, em “outras informações”, é possível compilar infografias
veiculando fatos e curiosidades não ligados diretamente ao espetáculo esportivo.
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2.1 Estatísticas de engajamento
Nos Jogos Rio 2016, somaram-se mais de 63 milhões de espectadores nas
transmissões televisivas (KANTAR IBOPE MEDIA, 2016), 15 milhões de usuários
brasileiros interconectados em 40 milhões de interações em mídias sociais
(IINTERATIVA, 2016), e 25 mil jornalistas cadastrados na cobertura do evento.
Informações numéricas e estatísticas como essas foram organizadas em
infográficos de divulgação esportiva, dados da transmissão televisionada,
interações e engajamento em mídias sociais, assim como outros fatos e
curiosidades.
A empresa Sports Team Analysis and Tracking Systems (STATS, 2016,
documento eletrônico), que analisa dados e conteúdos relacionados aos esportes,
elaborou um infográfico para oferecer os seus serviços na cobertura nos Jogos do
Rio (Figura 1). A Stats se propôs a acompanhar 39 modalidades esportivas, com
divulgação de um milhão de dados e 35.000 fotos em 76 plataformas diferentes,
com o objetivo de atingir 20 milhões de espectadores.
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Figura 1 - Estatísticas de engajamento realizadas pela Stats (Sports Team Analysis and Tracking
Systems), empresa de dados e conteúdos relacionados aos esportes. Fonte: www.stats.com/wpcontent/uploads/2016/03/STATS_Olympics-Infographic.jpg

2.1.2 Televisão
Segundo dados da International Table Tennis Federation (ITTF 2016, documento
eletrônico), as transmissões televisivas das competições de tênis de mesa durante
os Jogos do Rio foram de 471,4 horas e alcançaram 552,3 milhões de
espectadores, que por pelo menos 5 minutos consecutivos assistiram às partidas.
A audiência entre os chineses chegou a 372 milhões de pessoas, enquanto no
Japão foi de 27,8 milhões de espectadores e nos Estados Unidos de 24,9 milhões.
(Figura 2)

!
Figura 2 - Estatísticas de transmissão televisiva das competições de tênis de mesa, elaborado pela
International Table Tennis Federation. Fonte: www.ittf.com/2017/01/04/television-figures-releasedmillions-upon-millions-watched-table-tennis-rio-2016/

Outros dados relevantes sobre audiência apresentados por Coelho et al.
(2016, documento eletrônico) e Teixeira et al. (2016, documento eletrônico)
mostraram a análise da cobertura da Rede Globo de Televisão no Twitter durante
as Olimpíadas, feita por alunos da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).
Entre 3 e 21 de agosto de 2016, o número de tweets sobre o evento foi de 187
milhões, com 63 milhões de pessoas acompanhando pela televisão. (Figura 3)
Considerando que a competição foi transmitida por 500 canais televisivos e
mais de 250 plataformas digitais no mundo, os autores destacaram o investimento
do Grupo Globosat, transmissor oficial, que atingiu os R$ 200 milhões. Além da TV
aberta, foram 16 canais de TV por assinatura, sites, aplicativo para smartphone e
conteúdos para mídias sociais (Facebook, Twitter e Snapchat). (Figura 4)
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Figuras 3 e 4 - Infográficos de estatísticas de engajamento da Globo no Twitter e das transmissões
da Globosat, respectivamente, realizado por alunos do Labcon/UFMG. Fontes:
labcon.fafich.ufmg.br/engajamento-na-cobertura-das-olimpiadas-2016-globo-no-twitter e
labcon.fafich.ufmg.br/multiplataformas-e-diversidade-de-personagens-a-cobertura-das-olimpiadasrio-2016-feita-pela-rede-globo/

Alves et al. (2006, documento eletrônico) identificaram ainda que as
transmissões pela Rede Globo de Televisão mobilizaram 277 milhões de pessoas,
sendo que 42% delas acompanharam a programação via tablet ou celular,
produzindo 2,4 bilhões de interações online. (Figuras 5 e 6)

!

!

Figuras 5 e 6 - Infográficos de estatísticas de engajamento da Globo, realizado por alunos do
Labcon/UFMG. Fonte: labcon.fafich.ufmg.br/analise-das-plataformas-generos-audiencia-emercado-da-cobertura-da-rede-globo-dos-jogos-olimpicos-rio-2016/

2.1.2 Mídias sociais
A agência IInterativa (2016, documento eletrônico) considerou as Olimpíadas do
Rio como as das redes sociais, uma vez que foram postados 131 milhões de fotos
no Instagram, por pessoas envolvidas em 916 milhões de interações (Figura 7).
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Figura 7 - Adaptação de infográfico com estatísticas de engajamento do público nas mídias sociais
elaborado pela agência IINTERATIVA. Fonte: www.iinterativa.com.br/infografico-rio-2016olimpiadas-das-redes-sociais/#koqoBgmrtfUTz0w9.99

Em postagem oficial, o Facebook Media (2016, documento eletrônico)
lançou os dados de engajamento do Instagram em infográfico reunindo atletas e
esportes mais populares e as hashtags e emojis mais utilizados. (Figura 8)

!
Figura 8 - Infográfico das estatísticas de engajamento do Instagram. Fonte: https://media.fb.com/
2016/08/12/rio-2016-week-1-the-biggest-moments-on-facebook-and-instagram/

2.2 Informação esportiva
2.2.1 Relativa aos jogos olímpicos
Num dos infográficos produzidos sobre as Olimpíadas do Rio, a revista Istoé
(2016a, documento eletrônico) apresentou dados numéricos do evento: custo total
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de R$ 39,1 bilhões, 34 locais de competição, 7,5 milhões de ingressos colocados à
venda, 25 mil profissionais de imprensa, entre outros. (Figura 9)

!

Figura 9 - Dados numéricos sobre os Jogos Rio 2016. Fonte: istoe.com.br/olimpiada-da-redencao/

Outro veículo de comunicação, Times of India (2016, documento
eletrônico), destacou os 206 países participantes, as 42 modalidades esportivas
em disputa, 4.924 medalhas, 34.000 camas nos alojamentos, 10.500 atletas.
(Figura 10)

!
Figura 10 - Dados numéricos sobre os Jogos Rio 2016. Fonte: timesofindia.indiatimes.com/toifeatures/sports/15-things-to-know-about-the-2016-Rio-Olympics/articleshow/52024731.cms

Quanto ao perfil do torcedor olímpico, a empresa Navegg (ADNEWS, 2016,
documento eletrônico) divulgou: 70% eram homens e 30% mulheres, 72%
solteiros e 28% casados, 56% pertencentes à classe alta e 44% à classe média, o
esporte preferido foi o futebol com 36% e o dispositivo mais usado o desktop com
50% (Figura 11).
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!
Figura 11 - Perfil dos espectadores dos jogos 2016, realizado pela Navegg, companhia
especializada em big data e web analytics do grupo Dentsu Aegis Network. Fonte: adnews.com.br/
internet/infografico-mostra-o-perfil-do-torcedor-na-internet.html

2.2.1 Relativas à prática esportiva
A revista Istoé (2016b, documento eletrônico) trouxe informações sobre atletas e
suas marcas incomuns, como da velocista brasileira Rosângela Santos. (Figura
12)

!

Figura 12 - Marcas da velocista brasileira Rosângela Santos. Fonte: istoe2016.com.br/sangueveloz/

A revista Veja (2016, documento eletrônico) destacou, em página dupla, as
participações do nadador Michael Phelps desde a sua primeira Olimpíada, no ano
de 2000, em Sydney, aos 15 anos de idade, até o Rio. (Figura 13)
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Figura 13 - Infográfico sobre trajetória do norte-americano Michael Phelps em página dupla da
revista VEJA. Fonte: acervo.veja.abril.com.br/index.html#/edition/52665?page=80&section=1

Um infográfico interativo produzido pela Graphic News (2016, documento
eletrônico) mostra a evolução dos recordes mundiais dos 100 m rasos, no
masculino e no feminino, até Usain Bolt (Jamaica) e Florence Griffith Joyner
(EUA). (Figura 14)

!
Figura 14 - Marcas de Usain Bolt nos 100m rasos em infográfico interativo. Fonte:
graphicnews.com/en/pages/34314/RIO-2016-Olympic-track-records-interactive-?var=d

2.3 Outros conteúdos
Curiosidades olímpicas também foram também apresentadas através de
infográficos. O Ministério da Justiça e Segurança Pública do Brasil (2016,
documento eletrônico), responsável pela segurança do evento, trouxe uma
explicação ilustrada sobre a tocha olímpica (Figura 15). Outro órgão oficial, o
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Comitê Olímpico Brasileiro (2016, documento eletrônico), elaborou uma
comparação entre a altura dos atletas brasileiros participantes (Figura 16).

!
Figura 15 - Composição da tocha olímpica. Fonte: http://www.justica.gov.br/sua-seguranca/
grandes-eventos/coesrio/tocha-olimpica

!
Figura 16 - Comparação entre alturas de atletas. Fonte: https://www.cob.org.br/pt/noticia/
infografico-mostra-as-curiosidades-do-time-brasil-nos-jogos-rio-2016

2.4 Especial Estadão - Infográficos
Entre os milhares de infográficos publicados antes, durante e após as Olimpíadas,
destacam-se os do jornal “O Estado de São Paulo”, em suas versões impressa e
digital. O jornal publicou na edição do dia 25 de julho de 2016 o Guia das
Modalidades Rio 2016, que se tratava de um histórico olímpicos em gráficos. Os
esportes foram divididos por ordem alfabética, com a linha do tempo das
modalidades logo nas primeiras páginas (Figura 17), para mostrar que desde 1896
o programa olímpico passou por várias mudanças até chegar ao formato atual.
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!
Figura 17 – Linha do tempo das modalidades olímpicas. Fonte: http://infograficos.estadao. com.br/
public/esportes/jogos-olimpicos/2016/historico-olimpico-em-graficos/

Em cada modalidade apresentada foram mostradas explicações sobre as provas a
serem disputadas, os equipamentos utilizados, os dias das competições e
algumas técnicas específicas. Uma versão digital também foi oferecida pelo “O
Estado de São Paulo” (ESTADÃO – INFOGRÁFICOS (b), 2016, documento
eletrônico) com detalhes sobre cada esporte, sendo necessário selecionar a
modalidade para ter acesso aos dados. Na esgrima, por exemplo, havia
informações sobre como é o esporte, a duração, o funcionamento do traje para a
pontuação eletrônica, a técnica, a pista de combate, as armas utilizadas e a
proteção do esgrimista (Figura 18).

!
Figura 18 – Página com informações sobre a prática da esgrima. Fonte: http://
infograficos.estadao.com.br/esportes/jogos-olimpicos/2016/modalidades/guia
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Também era possível conhecer a evolução de cada país desde a criação
dos Jogos, com destaque para o Brasil. Um mapa-múndi mostrava o número total
de medalhas conquistados por um país após Rio-2016. No caso do Brasil foram
127. Na parte de desempenho do Brasil, ao clicar sobre cada medalha, aparecia a
indicação do esporte, atleta e categoria disputada. Outra opção era acompanhar
um menu com fotos dos atletas que se destacaram, com a ampliação através de
um clique.
2.5 Especial Guia Olímpico VEJA
A edição de número 2489 da revista brasileira Veja trouxe um guia sobre as
Olimpíadas do Rio, contendo um especial de 80 páginas editoriais e quatro capas
distintas para o mesmo conteúdo (Figura 19). A Veja trouxe detalhes da
programação diária (Figura 20) e também das modalidades esportivas, com
desempenhos individuais.

!
Figura 19 – Capas lançadas para a edição dedicada aos Jogos Rio 2016 da revista VEJA.
Fonte: VEJA (2016).

!
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Figura 20 – Programação diária dos Jogos Rio 2016 publicada na revista VEJA. Fonte: VEJA
(2016).

3 Considerações finais
Embora possam existir semelhanças entre os processos de criação de infográficos
para os meios impresso e digital, este nasce com outras características, que são
próprias dos canais de comunicação em que está vinculado. Assim, na cobertura
dos Jogos Olímpicos do Rio, verificou-se que o infográfico digital deixou de ser um
simples reaproveitamento de gráficos estáticos, elaborados para o suporte
impresso, para ser um gênero específico que aproveita as possibilidades de
integração textual, icônica e sonora da web.
A partir do momento em que a digitalização ampliou os recursos disponíveis
para a criação da mensagem informativa e visual sobre o evento, foi
potencializado também o engajamento nas redes sociais, como Facebook,
Instagram e Twitter.
Ao recorrer a distintos elementos gráficos na construção de uma única
mensagem, o infográfico passou a ser uma ferramenta comumente usada nos
Jogos do Rio, tendência que deve se acentuar para a divulgação esportiva com os
usos dos recursos multimidiáticos, de hipertextualidade e de interatividade.
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Por Elas – Estudo De Caso de Sites de Jornalismo Esportivo
Gerenciado Por Mulheres22
Elaine Trevisan de Mendonça23
Universidade Estadual Paulista – Unesp, Bauru, SP
Marcos Américo24
Universidade Estadual Paulista – Unesp, Bauru, SP
Resumo
Este trabalho tem como objetivo analisar, segundo a metodologia de estudo de
caso proposta por Robert Yin para investigação de fenômenos contemporâneos
em profundidade e em seu contexto de vida real, três sites de jornalismo esportivo
gerenciados e abastecidos por mulheres: Donas da Bola, Dibradoras e Futebol por
elas. Com intuito de identificar as características comuns nesses canais de
comunicação, seguindo as linhas da pesquisa descritiva baseada na
espontaneidade, colocando a visão de pesquisador juntamente com a do leitor
desses sites, a de observador. Destaca-se que o ambiente da comunicação
esportiva, predominantemente, é composto por homens e, em sua minoria, por
mulheres que buscam direito e espaço iguais em coberturas desportivas, se
colocando além de objeto decorativo ou sexualizado nestas transmissões. Assim,
nesta busca por espaço e igualdade, é crescente o número de canais de
comunicação gerenciados e formados por mulheres. A questão analisada é se
esses canais, especificamente os três sites selecionados, detêm semelhanças em
seus formatos, modos de comunicar e temas abordados. Ressaltando os
resultados dessa análise para originar outros canais de comunicação que tenham
a mesma formação sociocultural e que estejam envoltos em realidades parecidas
à exposta neste trabalho, revelando aspectos gerais e também algumas variáveis
possíveis.
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Futebol; mulheres; interdisciplinar; esporte mídia e tecnologia; jornalismo esportivo
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O estudo do jornalismo esportivo e de desportos revela uma grande
discrepância da participação feminina, tanto nas modalidades esportivas quanto
na participação em coberturas jornalísticas e midiáticas de eventos esportivos.
Essa questão de exclusão também pode ser notada na participação da mulher nas
mais variadas camadas e setores da sociedade brasileira tidas como “masculinas”.
Por uma história patriarcal, como é a do Brasil, a mulher foi sendo inserida em
algumas funções e locais gradativamente. Como exemplos podemos lembrar o
direito ao voto, assegurado tardiamente em 24 de fevereiro de 193225. Partindo do
aspecto de participação política e caminhando para a vertente social, a
participação no esporte “paixão nacional”, o futebol, também foi construída com
muitas ressalvas às mulheres. Enquanto a prática nunca sofreu sanções ou
proibições para os homens, para as mulheres o movimento foi violentamente
excludente.
O ano de 1921 é considerado como a principal data, entre as sugeridas
pelas pesquisas sobre o assunto26, da primeira partida de futebol feminino
realizado no Brasil, a disputa entre as senhoras do bairro de Tremembé e
Cantareira27, na zona norte de São Paulo. O jogo foi registrado pelo jornal paulista
A Gazeta28. Desde seu início, o futebol feminino não era bem visto pela sociedade
que se alimentava, pelo governo e pela elite, de ideais de eugenia que
ressaltavam o moralismo e o machismo. Em 1941, um Decreto-lei, que instituiu o
Conselho Nacional de Desportos, continha o artigo 54 que determinava:
Às mulheres não se permitirá a prática de desportos
incompatíveis com as condições de sua natureza, devendo, para
este efeito, o Conselho Nacional de Desportos (CND) baixar as
necessárias instruções às entidades desportivas do país.

25

Em 24 de fevereiro de 1932, durante o governo de Getúlio Vargas, o código eleitoral Provisório
instituiu, através do Decreto 21076, o voto feminino no Brasil, após intensa campanha nacional. O Decreto
porém era parcial e permitia somente às mulheres casadas (com autorização dos maridos) e às viúvas com
renda própria. Em 1934, essas restrições foram eliminadas, mas o voto era obrigatório apenas aos homens. Em
1946, a obrigatoriedade passou a ser estendidas às mulheres.
26

Outra data bastante citada nos registro históricos do futebol feminino é o ano de 1913, quando
durante um evento beneficente para captação de recursos para a construção de um hospital da Cruz Vermelha
que seria inaugurado em 1917, um médico discursou e afirmou que “as mulheres podem até jogar futebol”.
Assim, atendendo ao “pedido” médico, os jogadores do Sport Club Americano entraram em campo vestidos
de mulheres para uma partida mista.
27

Atual bairro de Santana, na capital paulista.

28

O jornal A Gazeta descreveu o jogo como “curioso”.
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A definição, embora não citasse explicitamente o futebol, o compreendia
entre os ‘desportos incompatíveis’. Durante o regime militar, em 1965, o mesmo
Conselho publicou a Deliberação nº7 que deixava ainda mais clara a proibição.
“Não é permitida a prática feminina de lutas de qualquer natureza, futebol, futebol
de salão, futebol de praia, polo, halterofilismo e beisebol”.
A possibilidade de praticar o esporte de forma não clandestina demorou
alguns anos e a resistência na modalidade foi crescendo e alimentando ainda mais
a consciência feminina de que a proibição era infundada e injusta. Assim, muitas
equipes sugiram em diferentes cidade do país. Até que em 1979, em um contexto
de aumento das liberdades individuais, a deliberação foi revogada e, assim, o
futebol feminino começou a ser formatado melhor, com o surgimento das primeiras
ligas e organizações de equipes. Nessa época o esporte já era tido como paixão
nacional, a seleção masculina tinha em seu currículo a participação em 11
competições mundiais, tendo alcançado, até então, três títulos.
Com um intervalo de proibição histórica, um déficit de incentivo e um alto
nível de preconceito alimentado durante anos, as mulheres se apoiaram em
poucas e inconstantes iniciativas de estímulo financeiro e estrutural do futebol
feminino. Atualmente, quase quarenta anos após a liberação oficial e legal do
esporte, as mulheres ainda lutam por espaço na modalidade e reconhecimento.
Os reflexos do preconceito arraigado na sociedade brasileira estão nas diferenças
salariais, de estrutura e destaque midiático. Alguns estudos já apresentaram a
discrepância das coberturas midiáticas relacionadas aos homens e mulheres em
importantes eventos esportivos. Uma pesquisa realizada por FINK (1998)
demonstrou que 15% da cobertura jornalística esportiva norte-americana era
relacionada a mulheres atletas e 5% da cobertura televisiva eram de mulheres no
esporte. Enquanto o restante, maior percentual, era destinado exclusivamente aos
homens. Na realidade brasileira essa discrepância na mídia é ainda mais gritante.
Pesquisa quantitativa realizada por SOUZA e KNIJNIK (2007)29, analisando um
dos principais jornais impressos do país, Folha de São Paulo, revelou um
diferença de 700% entre a cobertura esportiva relacionadas aos homens e a

29

Os dados foram coletados entre os dias 9 de agosto e 9 de setembro de 2002 e entre 3 de fevereiro e
3 de abril de 2003.
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relacionada a mulheres. A análise pautada na contagem e comparação do
percentual de reportagens, tamanho das matérias por média geral do número de
palavras e a frequência da utilização de comentários relacionados aos gênero nas
reportagens, ainda destacou que “os homens são mais vezes citados por suas
habilidades atléticas do que as mulheres, que recebem mais citações em relação a
sua aparência física”.
Outra faceta dolorosa é facilmente identificada: a sexualização da imagem
da mulher no esporte, colocada como objeto de consumo masculino. Imagens de
atletas e até jornalistas e comentaristas são pautadas no sexualismo e na
padronização da beleza, imposta por uma sociedade machista, que entende o
gênero feminino como inferior. Quando não, as jogadoras são consideradas
“mulheres machos”, rotuladas por praticarem o esporte e julgadas por suas
orientações sexuais. Mesmo na arbitragem do futebol as mulheres são
inferiorizadas. As que conseguem se destacar, dificilmente se desvinculam do
rótulo sexualizado, que costuma sombrear e até encobrir a capacidade profissional
da mulher, frente aos olhos machistas da sociedade contemporânea. Repórteres
de campo ganham, em passos lentos, os gramados, dominados em sua maioria
por homens. Assim como comentaristas, que geralmente são excluídas das
transmissões quando a modalidade é masculina. Já no campo da narração, a
exclusão é ainda maior, chegando ao ponto de no Brasil nenhuma mulher ser
destacada no posto de narradora. Embora, algumas comandem programas
esportivos e até narrações esportivas, no futebol isso ainda não foi superado e a
palavra narradora não figura no esporte considerado a “paixão nacional”. O
médico Osmar de Oliveira, comentarista em programas esportivos de TV, afirmou
no Fórum (2002: 33) que “por fatores socioculturais, o homem sempre ocupou
muito mais espaço na mídia que a mulher”. Porém, ressaltou que a mídia esportiva
não descrimina a mulher. Em contrapartida, no mesmo Fórum, Paulo Ricardo
Calçade, jornalista esportivo, fez afirmações contundentes e que vão ao encontro
de outras referências expostas neste artigo. Calçade (2002: 29) colocou “a mídia
esportiva é controlada por homens e dominada por um avassalador pensamento
machista”. O jornalista ainda reforçou sua opinião mais especificamente ao futebol,
Calçade (2002: 29) afirmou que o “nosso principal esporte [...] também funciona
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como repelente à participação feminina. Seja de que tipo for: em campo, nos
meios de comunicação ou na arquibancada”.
Entre controvérsias de profissionais da comunicação e esporte, o que está
exposto nos meios de comunicação e nas práticas esportivas, lastimavelmente, é
o domínio masculino e a inferiorizarão feminina. A mídia alimenta uma já
desenvolvida perspectiva sociocultural machista que desfavorece a mulher como
atleta, membro de comissão técnica, árbitra e profissional da comunicação de
eventos esportivos.
Diante dessa realidade e com as possibilidades que os novos meios
oferecem, canais de comunicação são criados e alimentados por mulheres,
profissionais de comunicação e ligadas ao setor esportivo, para que as mesmas
tenham espaço e possam executar seus trabalhos em um ambiente menos
preconceituoso e sem cerceamento de posições.
Por elas
Entre os canais que criaram um espaço para a exposição do esporte e do
trabalho de profissionais de comunicação na área, três foram selecionados para
esta análise, segundo o estudo de caso proposto por Robert Yin, por se
apresentarem exclusivamente como portais gerenciados e alimentados por
mulheres.
Segundo Yin, o estudo de caso é uma “investigação que preserva as
características holísticas e significativas da vida real”. Com a contemporaneidade
contextual do assunto, a análise proposta pela metodologia pretende explorar,
descrever e interpretar, através de seus resultados, as singularidades e
pluralidades, se existirem, dos portais analisados. Uma investigação empírica que
compreende um método amplo, planejado desde a observação e coleta de dados
até a análise dos dados, optando pela abordagem qualitativa.
Anteriormente a apresentação dos aspectos observados, se faz necessária
uma breve apresentação dos objetos de estudo, já que na descrição de cada canal
de comunicação, suas semelhanças e diferenças podem ser fundamentais para
identificação de aspectos gerais, individuais e possíveis ferramentas e recursos de
sucesso. Os portais esportivos analisados neste artigo se aproximam ao
apresentar características em comum, sendo a principal delas o já citado
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gerenciamento feminino de conteúdo. Embora apresentem propostas
semelhantes, seus temas e abordagens são diferentes, como podem ser
observados nas descrições apresentadas abaixo, em que os endereços
eletrônicos são elencados em ordem alfabética.
“Dibradoras” (dibradoras.com.br) - gerenciado por quatro mulheres
(Angélica Souza, Nayara Perone, Renata Mendonça, Roberta Cardoso) que,
segundo autodescrição, “são apaixonadas por esporte e militam – em causa maior
– por mais espaço e visibilidade do futebol feminino”. A primeira publicação do site
data de 15 de fevereiro de 2015, porém em apresentação oficial, a criação é
reconhecida como sendo a partir de maio de 2015. Com um layout simples e
intuitivo, de fácil navegação, possui quatro abas em seu cabeçalho, sendo: Futebol
Feminino; Podcasts; Eventos; Contatos. Cada uma dessas abas contendo
respectivamente textos relacionados aos assuntos que as nomeiam, com exceção
da aba de “Contato”, disponível para enviar mensagens as administradoras do
site. Na aba de podcasts os arquivos de áudios são programas editados e
vinculados a “Central 3” (produtora de podcasts). Além de ícones que levam as
redes sociais do perfil “Dibradoras” no Facebook (página com mais de vinte mil
curtidas) e Twitter (com mais de 3,8 mil seguidores). Os temas disponíveis na
página inicial são relacionados a mulheres no esporte, abordando desde a
conquista de atletas e equipes femininas, ao machismo, preconceito, luta por
espaço de torcedoras, jogadoras profissionais e amadoras, entre outros assuntos.
Há reportagens, entrevistas e artigos opinativos sobre diversas modalidades
desportivas. A periodicidade das publicações são variáveis, gerando média de uma
publicação a cada dois dias, mas há períodos de maior atividade e também de
intervalos mais longos.
“Donas da Bola” (donasdabolaonline.wordpress.com) – gerenciado por
mulheres que “gostam, entendem e não têm medo de informar, opinar e debater
sobre os mais diversos esportes”, como se autodescrevem no site. Tem como
padrinho o ex-jogador e comentarista esportivo Zico, ídolo do Flamengo conhecido
como Galinho. De layout simples, as publicações ficam disponíveis na página
principal com manchete, foto e o início do texto disponível para leitura (não chega
a ser um lead, apenas o primeiro parágrafo da publicação). No cabeçalho apenas
duas abas: Quem somos e Contato. A primeira se refere a uma breve
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apresentação de duas linhas e a segunda disponibiliza campos para
preenchimento e envio de mensagem as administradoras do site. No rodapé há
links para redes sociais Twitter e Instagram, os canais mais representativos das
Donas da Bola. O perfil no Twitter é o mais significativo em relação a atividade
(com mais de 200 mil postagens e criado em dezembro de 2010 – mais de seis
anos de criação em relação ao site) e tem um alcance elevado (26,8 mil
seguidores). O número de seguidores no Instagram é ainda maior, chegando a
61,6 mil. A primeira publicação do site data de cinco de março de 2017, e a
periodicidade de publicações são em média de três dias para uma publicação. O
futebol masculino é o principal assunto no site, mas há postagens que se referem
a equipes femininas da modalidade e também ao preconceito de gênero no
esporte. Os clubes Flamengo e Bahia são os mais destacados entres os citados
nas publicações, sendo o primeiro o mais referenciado. Os textos, em sua maioria,
são artigos opinativos e análises de partidas recheadas de parcialidade.
“Futebol por Elas” (futebolporelas.com) – o nome deste site já se apresenta
como autoexplicativo, o tema das publicações é considerado o esporte paixão
nacional no Brasil, o futebol. Todos os textos são assinados por mulheres, logo o
nome do endereço eletrônico se justifica. Em sua página principal ficam em
destaques as publicações mais recentes, abas que levam a outras sub abas:
Competições (Champions League, Copa do Brasil, Copa do Mundo, Copa do
Nordeste, Libertadores da América), Especiais (A realidade de um sonho,
Chapecoense: para sempre campeã, Crônica Livre, Espaço do Leitor, Fotografia
no Futebol, Lendas do Futebol, O início de um sonho, Uma viagem aos estádios),
Futebol Feminino, Futebol Internacional (Alemão, Espanhol, Francês, Inglês,
Italiano), Futebol Nacional, Seleção (Alemanha, Argentina, Brasil, Espanha,
França, Itália, Polônia, Portugal, Uruguai), Anuncie. A primeira página ainda traz
ícones com links para as redes sociais do “Futebol por elas”, com página no
Facebook (mais de 168 mil curtidas), perfil no Twitter (mais de 3,2 mil seguidores),
perfil no Instagram (mais de 3,4 mil seguidores), canal no YouTube (6 inscritos) e
perfil no Google+. Os textos disponíveis no endereço eletrônico são em formatos
de reportagens e artigos opinativos, atualizados diariamente. A primeira publicação
do site é nove de novembro de 2016.
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Por essas breves apresentações alguns aspectos em comuns podem ser
identificados inicialmente, sendo o principal deles a temática: o futebol. Mesmo no
site “Dibradoras”, que se apresenta, entre os analisados, como o que mais
disponibiliza espaço para outras modalidades esportivas femininas, o futebol é o
assunto predominante nas publicações. No “Futebol por elas” é tema exclusivo,
todos os textos se referem ao esporte em seus mais diferentes aspectos,
modalidades e competições nacionais e internacionais. O “Donas da Bola” não
pode ser considerado totalmente exclusivo, pois dois artigos são referentes a
outras modalidades esportivas, número pequeno quando relacionado a quantidade
de publicações no site. Quando nos referimos a temática do futebol, não estamos
a diferenciando nas modalidades femininas e masculinas, pois ao fazermos isso,
novos aspectos são ressaltados. “Dibradoras” enfatiza reportagens com
personagens femininos dentro do futebol, histórias de mulheres no esporte, desde
a torcida até os gramados, mas sem muito compromisso factual em atualizar os
dados de campeonatos, tabelas, etc. “Donas da Bola” aborda o futebol masculino,
destacando as equipes do Flamengo e Bahia, no portal apenas uma publicação é
relacionada a equipe de futebol feminino do Santos e nesta o tema não é
necessariamente o futebol, mas sim ações de cidadania das jogadoras na cidade
litorânea. Enquanto o “Futebol por Elas” disponibiliza espaço para as duas
modalidades, tendo o futebol masculino predominância no site, com mais espaço,
abas disponíveis e temas relacionados e o feminino restrito a uma aba especifica
sobre o assunto.
Outra característica semelhante a todos os portais analisados é a
apresentação de textos, sendo artigos opinativos ou mesmo reportagens com
personagens e dados históricos, sobre o preconceito enfrentado pela mulher no
futebol, seja na posição de jogadora, torcedora, jornalista ou no setor de
arbitragem. A bandeira feminista dentro do esporte é empunhada pelos três sites
que também relembram o próprio propósito de estarem no ar, como forma de
proporcionar um novo espaço para a mulher se posicionar em relação ao futebol.
O crescente movimento reivindicatório de mulheres em todo o país, atualmente
mais resguardadas perante a sociedade através de leis e direitos civis
reconhecidos, também chega aos gramados e ao setor jornalístico do esporte. A
profissional de comunicação não quer e não aceita mais ser vista como apoio de
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palco ou objeto publicitário. O respeito, a opinião e o espaço são reconhecidos
nesses canais que divulgam iniciativas de outros meio de comunicação quando
são favoráveis as mulheres e figuram como novas conquistas, avanços ou
destaques femininos. Essa defesa, porém, é feita de maneira distinta entre eles.
“Dibradoras” assume o papel feminista e de empoderamento em todos os seus
textos, desde as reportagens com personagens até as entrevistas buscam
destacar a mulher, suas conquistas e capacidades sem inferiorizarão em relação
aos homens. O portal “Donas da Bola” traz esse empoderamento a auto afirmar
sua equipe feminina de gerenciamento de conteúdo. Sem tantos textos que
abordem a temática diretamente, as participantes do projeto se colocam acima dos
julgamentos machistas em textos opinativos e mesmo em análises de jogos.
“Futebol por Elas” se aproxima mais do portal “Dibradoras”, e assume a postura
feminista em textos que defendem o espaço da mulher no futebol, embora mais
escassos do que os outros textos do site, já que entre os analisados é o que gera
mais conteúdo e com maior variação de abordagem dentro do futebol.
Embora haja uma luta em comum entre os canais de comunicação
analisados, eles nitidamente se diferenciam em relação ao público-alvo,
convergem em quem fala (mulheres), mas divergem em para quem falam
(público). “Dibradoras” é voltado para o público feminino, com conteúdo que
apresenta termos textuais como substantivos, adjetivos e vocativos as mulheres.
Exemplos em publicações recentes: “Ir ou não ir sozinha ao estádio: eis a questão”
– título de matéria publicada em 29/08/2017. “Troquei as bonecas pela bola, e o
basquete me levou da Rocinha para o mundo” – reportagem publicada em
26/07/2017. Em seu perfil no Twitter destacam a frase “O esporte por e para elas”.
Muitos textos são escritos em primeira pessoa e por serem de autoria feminina,
muitas vezes fazem relação ao sentimento e sensações peculiares ao universo
feminino, motivo pelo qual há maior identificação das leitoras do que dos leitores.
“Donas da Bola” não apresenta um direcionamento de público, pode ser
considerado um portal gerenciado por mulheres que abordam o futebol, mas não
diretamente para consumidores de gêneros específicos. “Futebol por Elas”
também não direciona o conteúdo no geral para um público específico, porém
apresenta textos voltados exclusivamente para o público feminino, como já citado
nos casos de “empoderamento da mulher no esporte” e exclusivamente na
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modalidade feminina. Exemplos de publicações: “Mulheres driblando o
preconceito” – artigo publicado em 24/02/2017 – Futebol por Elas. “Arbitragem
feminina no futebol masculino, por quê sim?” – publicado em 10/08/2017.
“Esportes iguais e tratamentos diferentes. Pode isso, Arnaldo?” – publicado em
25/06/2017. “Elas sabem o que é impedimento, vocês sabem o que é respeito?” –
publicado em 12/05/2017. O portal “Futebol por Elas” ainda apresenta uma outra
característica textual particular, o uso de termos informais, gírias que muitas vezes
são usados como ferramentas de humor, como as palavras: miga, mimimi, treta,
rolê, etc. Presente na publicação “Miga, apenas pare!” – de 05/09/2017. Essa
informalidade também está presente nos podcasts de “Dibradoras”, buscando
muitas vezes uma proximidade e identificação com as mulheres leitoras e
ouvintes. Em perfis das redes sociais de “Donas da Bola”, algumas publicações
com teor cômico se referem a forma física dos jogadores e sua beleza, mas que
não chegam a descaracterizar o aspecto jornalístico do perfil, já que este tipo de
publicação está em número bem menor do que os de caráter informativo. Mas no
geral, os três sites apresentam formas textuais menos formais. Muitas vezes,
demonstra intimidade com o tema e, outras tantas, proximidade com o leitor. O uso
de vocabulário futebolístico é comum como em todos os meios voltados para esse
esporte, assim como o uso do humor como ferramenta de entretenimento para
temperar o jornalismo esportivo.
Outro aspecto a se destacar é que apenas o endereço eletrônico “Donas da Bola”
foi criado como meio de comunicação secundário. Tanto “Dibradoras” quando
“Futebol por Elas” tem o site como “carro-chefe” de suas publicações, no portal
são centralizados alguns assuntos, textos próprios e postagens em outros
formatos como de áudio, no caso dos podcasts de “Dibradoras”. Já a marca
“Donas da Bola” se iniciou nas redes sociais, onde tem maior atividade e
visibilidade, e o site se apresenta como o canal mais escasso de conteúdo, sem
muitos recursos de navegação e até de ligações com as redes sociais.
Análise de resultados
Em busca de espaço, respeito e liberdade de expressão as mulheres,
profissionais de comunicação do setor esportivo, buscam nos novos meios e
mídias a possibilidade de criação de um ambiente sem cerceamento e preconceito
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de gênero. Assim, criam perfis em redes sociais e sites, nos casos analisados
portais de jornalismo esportivo, para que possam exercer suas funções e colocar
suas opiniões, sem deixar de ressaltar a militância presente em relação ao
feminismo e empoderamento da mulher. Os cargos de trabalhos para o gênero
feminino ainda são restritos nos grandes meios de comunicação que carregam o
peso do machismo histórico do Brasil.
Analisando esses portais jornalísticos da web gerenciados por mulheres é
possível reconhecer alguns aspectos comuns entre eles. O primeiro é o tema
principal, entre tantos esportes o futebol, paixão nacional, ainda é o que mais
desafia a fala feminina, principalmente por ser considerado ainda um esporte
masculino. As proibições históricas, neste caso, reforçaram a ideia machista
defendida por muitos até hoje, com respaldo da mídia.
Tendo como tema principal o futebol, os objetos analisados se dividem no espaço
que dão ao esporte quando há diferenciação entre as modalidades femininas e
masculina. O site “Dibradoras” tem perfil mais específico e voltado explicitamente
para as mulheres, destaca a categoria feminina não só no futebol. Já o portal mais
completo e amplo, “Futebol por Elas”, se subdivide em muitas competições e
temas dentro do futebol, reservando um espaço específico para a modalidade
feminina, mas sem exclusividade de público. Ressaltando em alguns textos, estes
direcionados ao público feminino, a luta contra o preconceito de gênero dentro do
esporte. “Donas da Bola” se apresenta como um portal mais simples e com um
trabalho mais forte em suas redes sociais, mas no site, objeto analisado, tem
quase nulidade da categoria feminina, abordando com afinco o futebol masculino e
aberto ao público sem distinção.
Outro aspecto importante e que se assemelham nas publicações é o uso de
vocabulário futebolístico, termos específicos do esporte e utilizado em canais
referentes a modalidade. Isso aponta, mais uma vez, para o “modo de fazer” sem
distinção de gênero, assim como o uso do humor, sempre ligado ao esporte. Na
linguagem, a distinção está mais presente nos textos de “Dibradoras” que são
voltados para as mulheres, logo tem referências ao universo feminino e palavras
de direcionamento direto a elas, e em “Futebol por Elas” em textos de protesto ao
preconceito, também direcionados explicitamente a mulheres.
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Esses resultados finais da coleta de dados nos levam a algumas interpretações
empíricas. Os portais esportivos gerenciados por mulheres buscam
prioritariamente o espaço aberto para expressão feminina, em segundo lugar,
destacar mulheres no esporte ou no setor de comunicação esportiva.
Outra observação é aproximação do público feminino através de citações do
universo exclusivo a elas, luta pelo empoderamento, identificação com as
torcedoras, no caso que consomem o conteúdo disponibilizado.
Os portais que definem o público específico como o “Dibradoras” que se assume
ser feito “por e para elas”, ganha maior destaque na realidade atual, pois não
concorrem diretamente com outras publicações mais genéricas do esporte e com
grandes portais. Assim sendo, ter particularidades femininas ou aspectos claros de
diferenciação voltadas para as mulheres soam como positivo na questão de se
destacar em um meio masculinizado. Tendo o reconhecimento de outros meio de
comunicação e publicações, mesmo que isso ainda não se reflita claramente nos
números de alcance nas redes sociais, que também deve ser analisado
separadamente e de acordo com a existência de um planejamento estratégico.
A interatividade e a presença de redes sociais e espaço para “contato” em todos
os sites ainda revela a tendência tecnológica de ampliar os canais para feedback
do público, apontando mais uma vez para a contemporaneidade desse modelo de
portal.
Por fim, ainda é possível identificar em todas as publicações o anseio de encontrar
a forma para mulheres fazerem jornalismo esportivo e terem o mesmo
reconhecimento que os homens sem necessidade de comprovação de
capacidades em razão do gênero. Não há um formato definido entre esses portais,
mas há semelhanças que se sustentam por questões socioculturais, outras por
aspectos de aceitação do público e ainda as de características tecnológicas. Há
também diferenças que se ressaltam pelos objetivos específicos de cada portal, no
que se refere a concorrência de mercado e público-alvo. Mas ainda falta o modelo
de respeito e aceitação sociocultural brasileiro na formação de uma cultura mais
igualitária.
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Desenvolvimento de aplicativo gamificado para o esporte como apoio
ao ensino da educação física nas escolas de ensino fundamental I 30
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Resumo

A investigação sugerida por este trabalho pretende elaborar um aplicativo gamificado que auxilie
metodologicamente professores nas aulas da Educação Física nas escolas, estimule crianças e
adolescentes à prática esportiva por meio do uso das tecnologias midiáticas e seja uma opção de
aprendizado informal para aqueles que se interessem por esportes. A metodologia proposta se
resume primeiramente em pesquisa bibliográfica para levantamento de dados, entrevistas para
detectar as reais necessidades do grupo pesquisado, pesquisa participante para articular a
produção de conhecimento com a ação educativa, produção audiovisual, programação e
implantação do aplicativo gamificado e por fim, aplicação da pesquisa em dois grupos de alunos de
duas escolas, com a posterior avaliação e discussão dos resultados obtidos. A proposta visa
modificar atitudes, encorajando crianças e jovens a continuar a prática esportiva durante a fase
adulta, ao mesmo tempo que transmite conhecimento. Pretende-se com essa proposta de
investigação que o aplicativo gere novas reflexões de como podemos melhorar a qualidade de vida
das pessoas, estimule atitudes mais saudáveis e colabore para o convívio social e participativo das
pessoas em torno das atividades esportivas.
Palavras-chave: ecologia dos meios; esporte; gamificação; educação física; mídias digitais.

Introdução
A interação proporcionada pelas mídias digitais conectadas e interligadas
em diferentes dispositivos formando redes de comunicação, compartilhamento de
dados, troca de experiências que acontecem de forma instantânea e sem
fronteiras, é atualmente a grande aliada de pesquisas que pretendem modificar
comportamentos e hábitos das pessoas. Considerando que hoje temos mais de
3,2 bilhões de pessoas conectadas à internet no mundo, segundo dados do
relatório33 anual de 2015 da União Internacional das Telecomunicações, órgão
vinculado à Organização das Nações Unidas (ONU), optou-se por uma pesquisa
que elabore um aplicativo digital, contemplando as tecnologias da informação e
comunicação tão presentes no cotidiano das pessoas, com o intuito de modificar
30Trabalho apresentado na mesa 07 – Esporte e Mídia, no Primeiro Congresso Internacional de Mídia e
Tecnologia.
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comportamentos e estimular ações. A proposta sugere o desenvolvimento de uma
plataforma gamificada que auxilie professores pedagogicamente na elaboração
das aulas de Educação Física nas escolas, estimule crianças e adolescentes à
prática esportiva por meio das tecnologias midiáticas na educação, objetivando
conservar uma cultura corporal esportiva por toda a vida e seja também uma
opção de aprendizado informal para aqueles que se interessem por esportes.
Fundamentação teórica
A investigação considera pertinente o estudo em torno das teorias a
respeito da ecologia dos meios. A compreensão a respeito da forma como as
informações circulam no ecossistema midiático e como procedem as tecnologias
digitais que oferecem suporte aos novos formatos e conteúdos tem relevância
significativa como suporte teórico, uma vez que a ideia de elaborar uma plataforma
digital esportiva esteja atrelada a utilização em diversas mídias, revelando
diferentes interações entre emissor/receptor, meio/mensagem na perspectiva dos
ambientes midiáticos. Segundo a teoria, os meios de comunicação afetam a
percepção e a compreensão, as sensações e os valores humanos. Os ambientes
midiáticos considerados complexos sistemas de mensagens, impõe ao ser
humano certas formas de pensar, sentir e atuar. Dessa maneira, as máquinas
forçam o ser humano a desempenhar papéis, especificando o que é permitido ou
não fazer. Estas especificações ficam implícitas e informais nas mensagens que
recebemos. O estudo da ecologia midiática busca tornar explícitas essas
especificações, revelando os papéis que os meios nos forçam a desempenhar e a
razão porque eles nos fazem sentir e atuar do modo como o fazemos.
McLuhan (1964) argumenta que o efeito das tecnologias “não ocorre no
nível de opiniões ou conceitos, mas altera as relações de sentido e padrões de
percepção de forma constante e sem qualquer resistência". Para Scolari (2010),
essas interpretações definem a dimensão ecológica midiática, onde os ambientes
midiáticos podem alterar a percepção e cognição dos sujeitos. No caso da
plataforma digital sugerida por esta pesquisa, os usuários são instigados por meio
da tecnologia midiática a perceber a necessidade da prática esportiva em suas
vidas.
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A Educação Física investigada desde sua concepção a partir do movimento
realizado pelo homem pré-histórico para sobreviver, as concepções pedagógicas
que norteiam o estudo da disciplina nos dias atuais, as dificuldades e desafios no
ensino fundamental para se estabelecer como cultura corporal e cidadania, é um
dos temas primordiais explorados para se tentar mensurar a real importância das
atividades esportivas no desenvolvimento e qualidade de vida das pessoas, seja
no âmbito da Educação Física escolar ou na prática das atividades físicas e
esportivas do cotidiano. Brandl (2010) apresenta em seu livro uma série de
reflexões a respeito do ensino e aprendizagem no universo da Educação Física
escolar, a ação participativa do professor, o processo lúdico e de recreação
durante as aulas, a corporeidade da criança e a avaliação da aprendizagem como
prática interna no processo pedagógico. Dessa forma, pretende-se ampliar o
estudo, examinando as mais diversas pesquisas que conceberam parâmetros de
avaliação na aprendizagem, detectaram dificuldades da disciplina onde a
investigação aqui relatada tentará solucionar ou pelo menos amenizar a
problemática com a implantação de tecnologia durante as aulas. O atletismo, com
a modalidade de corrida, será o esporte escolhido para desenvolver as atividades
com o uso da tecnologia durante as aulas de Educação Física. Sendo assim, é
necessário o conhecimento sobre a história do atletismo desde da Grécia Antiga
até os dias atuais, analisar sua relevância pedagógica no ensino nas escolas.
O levantamento das Nações Unidas reforça a importância da prática
esportiva no desenvolvimento das crianças e adolescentes, contribuindo para
formação do caráter, bem-estar social, pela saúde, pela melhoria das atitudes e
comportamentos em prol da igualdade de gênero, inclusão e todas as formas de
discriminação. A preocupação com a metodologia na disciplina de Educação Física
nas escolas e a forma como os jovens enxergam a importância da prática do
esporte em suas vidas.
A gamificação é outro referencial teórico escolhido como proposta de
motivação para o aplicativo, criando situações engajadoras para o usuário por
meio de mecânicas e pensamento de games ao longo da navegação pela
plataforma. A gamificação pode ser considerada uma realidade na obtenção de
motivação e engajamento de indivíduos, seja em programas de treinamento,
publicidade e marketing, ensino e aprendizagem ou para simplesmente motivar
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pessoas a mudarem de atitude. Werbach & Hunter (2012, p.26) defiram a
gamificação como sendo “o uso de elementos e técnicas de design de games em
contextos de não jogo”. Os autores nomearam como sendo elementos de games a
“Tríade PBL” (The PBL Triad). A presença da tríade PBL, constituído pelos pontos
(points), emblemas (bagdes) e líderes (leaderboards), segundo os autores, é um
poderoso, prático e relevante sistema de engajamento de pessoas em
determinado objetivo, se aplicado corretamente.
Yu-Kai Chou, teórico e pioneiro no estudo da gamificação desde 2003,
defende outra linha de pensamento onde os projetos gamificados devem estar
focados no humano, ou seja, que se considere que as pessoas em um sistema
têm sentimentos, inseguranças e razões por não querer ou querer fazer certas
coisas e, portanto, otimiza seus sentimentos, motivações e motivado. Diferente do
projeto focado na função, que se preocupa em começar o trabalho rapidamente e
determinar a função de cada um para determinado trabalho, não considerando a
vontade e o interesse de cada pessoa. Sendo assim, o autor acredita que a
essência da gamificação não se traduz apenas em adicionar pontos, emblemas e
tabela de líderes em um site, por exemplo. Inicialmente deve-se planejar uma
proposta pensando na maneira como a gamificação quer que seus usuários se
“sintam” e dessa forma pode-se criar envolvimento e motivação por meio da
gamificação.
A proposta pretende utilizar essas duas vertentes de pensamento a respeito
da gamificação, ou seja, utilizar elementos visuais e pensamento de games de
forma a elaborar o aplicativo de maneira mais humanizada, considerando o perfil
dos possíveis usuários e suas preferências. Além disso, os conceitos teóricos da
gamificação, do esporte, das mídias digitais no panorama da ecologia midiática,
pretende amenizar a problemática levantada em torno do ensino das aulas de
Educação Física, bem como, beneficiar crianças e jovens ao estimular a prática
esportiva por meio das tecnologias da informação e comunicação.
As discussões em torno do uso das mídias digitais na educação apontam
outro referencial considerado fundamental para pesquisa. Belloni (2009) aponta os
desafios a serem superados pelas instituições e profissionais do campo da
educação considerando a mídia-educação e a comunicação educacional, duas
dimensões resultantes da integração das TIC na educação.
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Mediatização do processo de ensino/aprendizagem aproveitando
ao máximo as potencialidades comunicacionais e pedagógicas dos
recursos técnicos: criação de materiais e estratégias,
metodologias; formação de educadores (professores,
comunicadores, produtores, tutores); produção de conhecimento.
(BELLONI, 2009, p.9)

Para Masetto (2000), a utilização da tecnologia na educação não deve se
limitar a mera troca de equipamentos ou substituição de técnicas de visualização e
exposição das aulas. “As técnicas precisam ser escolhidas de acordo com o que
se pretende que os alunos aprendam. ” (MASETTO, 2000, p.143). Os recursos
tecnológicos escolhidos devem ser suportes a educação, favorecendo o
desenvolvimento cognitivo e a aquisição de conhecimento. Nesse ponto, a
pesquisa sugere a teoria da aprendizagem significativa desenvolvida por David
Ausubel (2003), como referencial teórico complementar ao projeto. Ao utilizarmos
elementos visuais e recursos audiovisuais como animações, sons e vídeos para
simular situações decorrentes da prática motora nos exercícios físicos praticados
pelos alunos, estaremos utilizando segundo Ausubel (2003) organizadores prévios
de forma a estabelecer relações entre ideias e conceitos já existentes na estrutura
cognitiva do aprendiz e os conceitos novos contidos no material de aprendizagem
apresentados na plataforma.
Problema de pesquisa
O relatório das Nações Unidas (2003) para o esporte revela “O acesso ao
esporte e a prática do esporte constituem um direito humano e essencial para que
indivíduos de todas as idades conduzam uma vida saudável e plena. ” O jovem ao
ter contato com o esporte na infância e adolescência, desenvolve o gosto pela
prática esportiva de maneira lúdica e descompromissada vindo a ser reforçado
pelas aulas de Educação Física na escola. Paes (2002) orienta a necessidade de
manter o caráter lúdico na pedagogia do esporte nas aulas de Educação Física.
O aprendizado do esporte na escola poderá ocorrer privilegiandose seu caráter lúdico, proporcionando aos alunos a oportunidade
de conhecer, aprender, tomar gosto, manter o interesse pela ação
esportiva e ainda contribuir para a consolidação da educação física
como uma disciplina. Tudo isso com objetivos pedagógicos que
transcendam os objetivos do esporte com o fim somente na sua
prática. (PAES, 2002).

Araújo (2008) observa que na “prática pedagógica do professor de
Educação Física é possível encontrar dificuldades na visualização de uma cultura
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corporal/esportiva como método. ” O autor salienta que diferentemente de outras
disciplinas que tem material apostilado como auxílio no processo de ensinoaprendizagem, nas aulas de Educação Física há pouca sistematização do
conhecimento e dos conteúdos, o que leva muitas vezes o professor a construir o
seu próprio material de aula.
Compreender a realidade da Educação Física significa: constatar
as frustrações dos docentes, buscar a melhor escolha de uma
metodologia de ensino (identificar, selecionar, organizar,
sistematizar e aplicar o conhecimento), formar e produzir
conhecimentos por meio da cultura corporal/esportiva, analisar a
prática pedagógica e a aceitação dos discentes quando os
conteúdos são sistematizados e aplicados entre outros temas.
(ARAÚJO, 2008, p.16).

Entretanto, o ensino do esporte e de suas modalidades segundo o autor
ficam muitas vezes restrita ao caráter lúdico somente, sem problematizar seu
significado para se obter uma vida mais saudável e social. Recentemente foi
publicado o Relatório de Desenvolvimento Humano Nacional 2017 - Movimento é
Vida: Atividades Físicas e Esportivas para Todas as Pessoas34 divulgado no dia 25
de setembro de 2017 em Brasília, pelo PNUD (Programa das Nações Unidas para
o Desenvolvimento), que apresenta dados sobre o perfil da prática esportiva no
Brasil e recomendações aos governos nas áreas de saúde, educação, esporte e
desenvolvimento humano. O documento destaca um gráfico com o percentual e
perfil de praticantes de atividades físicas e esportivas no Brasil onde segundo os
dados, 30% ou menos de pessoas praticam atividades físicas e esportivas. Ainda
que os números possam variar de acordo com os parâmetros utilizados
(frequência de prática, período de referência, quantidade de tempo etc.), esse
percentual é pequeno, e sofre influencia diretamente das desigualdades presentes
no país em termos de raça, gênero, situação econômica, nível de instrução, etc. A
conclusão do estudo é que a prática esportiva não é apenas uma decisão
individual e por isso, não basta apenas aconselhar as pessoas a praticarem
exercícios, “sem criar oportunidades efetivas para as pessoas se engajarem com
as práticas, nem enfrentar os condicionantes sociais que limitam o envolvimento,
dificilmente mudará o cenário. (PNUD, 2017, p.20). ” A escola deve ser um cenário

34

Disponível em: http://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/library/rdhs-brasil/relatorio-nacionaldesenvolvimento-humano-2017.html.

!
344

•

Esporte e Mídia

I Congresso Internacional de Mídia e Tecnologia - “Neil Postman“ e a Nova Ecologia dos Meios
Universidade Estadual Paulista – Unesp, Bauru, Brasil, 04 a 06 de outubro de 2017

que propicie a oportunidade de esporte ao jovem durante as primeiras etapas da
vida, estimulando novas possibilidades de continuidade na fase adulta.
Além disso, o esporte como elemento de cultura da sociedade, contempla
diferentes áreas de estudo das ciências humanas, exatas e biológicas o que torna
abrangente o volume de estudos que podemos derivar das atividades esportivas
no ensino da Educação Física. Destaca-se também a valorização que algumas
modalidades de esporte, como o futebol, por exemplo, que encontra respaldo
significativo na mídia esportiva em contrapartida a outras modalidades de esporte
que são pouco exploradas ou somente tem mais destaque no período das
Olimpíadas e Jogos Pan-americanos.
A presente pesquisa elencou algumas questões que considerou pertinente
tendo em vista os problemas pedagógicos pesquisados no ensino da Educação
Física nas escolas:
•

Ausência de material apostilado de Educação Física em muitas escolas
públicas e privadas;

•

Falta de uma sistematização do conhecimento e dos conteúdos com a
prática esportiva das aulas;

•

Maneira “simplista” que a prática esportiva é tratada pedagogicamente no
ensino da Educação Física nas escolas e que reflete de certo modo na vida
esportiva cotidiana das pessoas, sem problematizar seu significado para se
obter uma vida mais saudável e social;

•

Valorização que algumas modalidades de esporte, como o futebol, por
exemplo, que encontra respaldo significativo na mídia esportiva em
contrapartida a outras modalidades de esporte que são pouco exploradas;
Sendo assim, é possível por meio das mídias digitais desenvolver um

aplicativo gamificado que estimule a pratica esportiva ao mesmo tempo que educa
o aprendiz ao relacionar as áreas de estudo das ciências humanas, exatas e
biológicas? O aplicativo digital poderá ser um apoio ao professor de Educação
Física na medida em que sugere metodologias esportivas para o ensino da
Educação Física?

O projeto acredita que o uso de um aplicativo digital nas

escolas por alunos e professores de Educação Física poderá contribuir para a
sistematização de conteúdos da disciplina, auxiliar a prática pedagógica do
professor, estimular os alunos a acessar conteúdos relacionados à prática
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esportiva desenvolvida em aula, podendo também motivar para outras
modalidades de esporte.
Objetivos
A pesquisa propõe desenvolver um aplicativo interativo gamificado que
tenha o objetivo de estimular a prática esportiva por meio das mídias digitais,
promovendo a formação de grupos com afinidades esportivas, realizando jogos e
campeonatos além de valorizar diversas modalidades esportivas pouco divulgadas
pela grande mídia. O aplicativo também poderá contribuir para a prática
pedagógica do professor de Educação Física nas escolas ou simplesmente para o
ensino informal das modalidades esportivas.
O usuário que se conectar ao aplicativo, seja por qualquer meio conectado
à internet, poderá conhecer a história de cada esporte, suas regras e criar grupos
de interesse por determinada modalidade de esporte. Ao determinar seu esporte
de preferência, o usuário poderá criar um time virtual, convidando amigos, por
exemplo. A ideia é concretizar simulações virtuais em práticas esportivas reais,
que perpassem as tecnologias e motivem ações esportivas. No caso do atletismo,
esporte sugerido por esse projeto, o jovem poderá criar jogos com amigos que
estejam sincronizados em redes sociais suportadas pelo aplicativo. A partir daí,
organiza corridas em espaços de parceiros públicos ou privados que queiram
patrocinar o aplicativo, como escolas ou quadras particulares. O usuário também
poderá produzir conteúdo além de formatar o tipo de corrida, terá um espaço para
enviar mensagem, publicar fotos e vídeos e disponibilizá-los na plataforma.
O aplicativo também poderá ser utilizado por professores que não tenham
material apostilado fornecido pela instituição de ensino e queiram sistematizar
suas metodologias de ensino nas aulas de Educação Física, sendo um
complemento audiovisual e de pesquisa para alunos e professores, englobando
áreas das ciências humanas, exatas e biológicas que poderão estar interrelacionadas pelo aplicativo.
A seguir temos os principais objetivos dessa proposta de pesquisa:
•

Produzir um aplicativo gamificado que motive os alunos a acessar os
conteúdos e a praticar esportes além de contribuir para a metodologia de
ensino do professor de Educação Física;
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•

Desenvolver conteúdos pedagógicos para o Ensino Fundamental I da
Educação Física, alinhado aos PCNs (Parâmetros Curriculares Nacionais) e
que possam se relacionar com outras áreas das ciências humanas, exatas
e biológicas atribuindo um caráter interdisciplinar;

•

Elaborar uma sequência didática para aulas de atletismo com a modalidade
de corrida, sistematizando os conteúdos com a prática esportiva das aulas,
na busca por uma metodologia de ensino;

•

Valorizar a prática esportiva por meio de uma cultura corporal/esportiva que
acompanhe o aluno durante toda a vida;

•

Estimular e valorizar outras modalidades de esporte;
A pesquisa pretende não apenas ser um auxílio na sistemática das aulas de

Educação Física, mas oferecer interatividade, compartilhamento, troca de
informações e experiências entre usuários que se interessem pela prática
esportiva ou simplesmente por esporte. A interação proposta pelo aplicativo
convidando o usuário a participar e produzir conteúdo, fica alinhada ao
pensamento de Jenkins (2008), que considera os atuais consumidores ativos e
participativos na elaboração de conteúdos e uso das novas mídias.
Se os antigos consumidores eram tidos como passivos os novos
consumidores são ativos. Se os antigos consumidores eram
previsíveis e ficavam onde mandavam que ficassem, os novos
consumidores são migratórios, demonstrando uma declinante
lealdade a redes ou a meios de comunicação. (JENKINS, 2008, p.
45).

Além disso, a gamificação aplicada na navegação do aplicativo com
inserção de pontuação, ranking e emblemas poderá motivar ainda mais o
engajamento do usuário nas ações solicitadas pela plataforma. As atividades
físicas praticadas pelos alunos em quadra com o professor de Educação Física
serão pontuadas e repassadas ao aplicativo no perfil de cada aluno, gerando
dessa forma elementos de games como emblemas, rankings e pontuações que
poderão ser visualizadas e comparadas pelos alunos após a prática esportiva. O
conteúdo teórico do aplicativo deverá ser acessado pelos alunos que terão tarefas
teóricas a cumprir no aplicativo, podendo ser por exemplo, na forma de questões
de múltipla escolha. As tarefas também serão pontuadas para cada perfil de aluno.
O intuito é gamificar a atividade e gerar mais motivação entre os alunos,
pois os resultados obtidos tanto na parte prática como na parte teórica poderão
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gerar pontos que definirão a nota final do aluno na disciplina. O aplicativo pode ser
considerado uma plataforma digital esportiva, onde o usuário ao se conectar, seja
ele um jovem estudante ou uma pessoa que se interesse por esporte, tenha nesse
espaço um conjunto de informações e opções a respeito do esporte que pretende
conhecer ou praticar.
Justificativa
O Relatório da Força Tarefa entre Agências das Nações Unidas sobre o
Esporte para o Desenvolvimento e a Paz (2003), destaca a importância do esporte
nos diferentes âmbitos, seja na educação, na inclusão, na saúde, na paz mundial,
no desenvolvimento social e sustentável, na comunicação entre outros.
Mais do estimular que o crescimento econômico, programas de
esportes eficazmente elaborados fortalecem potencialidades
humanas básicas, criam conexões entre indivíduos, ensinam
valores essenciais e habilidades para a vida. Esses programas
constituem uma valiosa ferramenta para iniciar o desenvolvimento
social e para melhorar a coesão social, especialmente quando
implementados com o público jovem (NAÇÕES UNIDAS, 2003).

Paes (2001) afirma a necessidade do acesso ao esporte nas escolas,
sistematizado com os conteúdos de Educação Física. Para o autor, as discussões
no campo acadêmico voltadas para a área da Educação Física escolar, ainda se
encontram distantes do cotidiano do aluno. Betti (1992, p.286) faz um relato
interessante a respeito da sociabilidade que envolve uma modalidade esportiva.
Não basta aprender as habilidades motoras específicas do
basquetebol; é preciso aprender a organizar-se socialmente para
jogar, compreender as regras como elemento que torna o joga
possível (...), aprender a respeitar o adversário como um
companheiro e não como um inimigo a ser aniquilado, pois sem ele
simplesmente não há jogo... é preciso, enfim, que o aluno seja
preparado apara incorporar o basquetebol e a corrida na sua vida,
para deles tirar o melhor proveito possível. (BETTI, p.286, 1992).

Segundo o autor, deve-se prepara o aluno para compreender a organização
do esporte na sociedade, integrar-se socialmente a vida esportiva mesmo depois
de sair da escola. Comparando com as possibilidades de interação social e
informação atualmente disponíveis nos meios midiáticos, acredita-se que o uso
das tecnologias se utilizadas com fins educacionais e de aprendizado, como o
sugerido por esta pesquisa, podem ser instrumentos de suporte na vida esportiva
de muitos jovens.
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A pesquisa embasada nos conceitos teóricos da gamificação, do esporte e
da ecologia midiática, pretende amenizar a problemática levantada em torno do
ensino das aulas de Educação Física, bem como, beneficiar crianças e jovens ao
estimular a prática esportiva por meio das tecnologias da informação e
comunicação.
Metodologia
Pesquisa bibliográfica com a leitura de autores e obras selecionadas que
contemplem o objeto de estudo fornecendo dados ao pesquisador para a análise
do objeto fundamentado pelos referenciais teóricos previamente selecionados.
Pesquisa participante que pretende articular a produção de conhecimento
com a ação educativa, trazendo para a realidade a ser estudada soluções e
reflexões para o enfrentamento dessa realidade. O aplicativo pode ser testado em
escolas com o objetivo de proporcionar participação do grupo pesquisado
enquanto se investiga, podendo mensurar melhor as necessidades do grupo,
articulando dessa maneira teoria e prática. O pesquisador se compromete a
devolver ao grupo pesquisado os resultados da investigação.
Utilização de técnicas e instrumentos de análise, como questionário e
entrevista semi-aberta para determinar as dificuldades e anseios do professor de
Educação Física, bem como descobrir por meio do questionário, o interesse e
motivação dos alunos nas aulas de Educação Física e como podemos classificar
os tipos de jogadores no processo de gamificação do aplicativo.
Os procedimentos da aplicação da pesquisa e coleta de dados acontecerão
no Colégio Geração Raízes em Araçatuba e na EMEB Prof.ª Maria de Freitas
Souza, sendo a primeira etapa entre os dias 01 e 15 de setembro de 2019, onde
os alunos receberão do professor de Educação Física um questionário com o
objetivo de identificar o perfil de cada aluno e dessa forma elaborar um aplicativo
gamificado em função do tipo de jogador. Esse questionário deverá ser respondido
em casa e entregue ao professor de Educação Física na aula seguinte. Na
segunda etapa, os alunos utilizarão o aplicativo digital em alguma plataforma
(computador, celular ou tablet) após participarem da primeira aula de atletismo. O
aluno deverá realizar as tarefas do aplicativo em casa. A seguir, os alunos terão a
segunda aula de atletismo para a realização de mais alguns exercícios na
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plataforma digital após os exercícios práticos. A terceira e última etapa é referente
a avaliação do conhecimento obtido pelo aluno após as aulas práticas e a
utilização do aplicativo. O professor juntamente com o pesquisador irá avaliar os
alunos por meio de um software de mapa de conceito desenvolvido pelo RIVED
(Rede Interativa Virtual de Educação) e questionário. O professor também será
avaliado por meio de questionário para determinar como foi a experiência ao
trabalhar nas aulas com o aplicativo.
Produção audiovisual do aplicativo gamificado cuja sistemática de produção
fica definida da seguinte forma:
•

Planejamento: definição do conteúdo baseado nos PCNs, organização do
conteúdo com a estruturação dos níveis hierárquicos de informação,
arquitetura de informação com o desenvolvimento do mapa do site e
navegação, diagrama estrutural de cada página de acordo com o mapa do
site.

•

Design: criação e desenvolvimento dos elementos de interface como a
identidade visual do site, diagramação e criação de ícones, gráficos, figuras,
sons e animações.
A etapa seguinte é a programação e implantação do aplicativo. O aplicativo

deverá ter uma programação completa em formato responsivo, observando o
conteúdo estático, dinâmico e sistemas. O ideal e que ocorra uma publicação do
site numa área de testes para revisão on-line em todos dispositivos (celular, tablet,
computador). E por fim, a publicação definitiva.
Aplicação da plataforma de pesquisa em 2 escolas de Ensino Fundamental
em um grupo focal de no máximo 30 alunos na escola municipal de Araçatuba
EMEB Prof.ª Maria de Freitas Souza e 20 alunos no máximo na escola de ensino
privado de Araçatuba, o Colégio Geração Raízes.
Avaliação do uso do aplicativo por alunos e professores por meio de
questionário e mapa de conceito, detectando dessa maneira acertos e erros do
aplicativo e a sua real viabilidade no ensino aprendizagem da Educação Física.
Conclusão
A investigação pretende avaliar a aquisição de conhecimento dos alunos
antes e depois do uso do aplicativo por meio dos mapas de conceito e
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questionário, onde serão organizados e discutidos os resultados obtidos com o
uso do aplicativo em sala de aula. Os professores que participarão da experiência
serão avaliados com questionário com o objetivo de detectar se a utilização da
tecnologia durante as aulas de Educação Física contribuiu ou não como material
pedagógico nas aulas e consequentemente para o ensino aprendizagem dos
alunos.
A aplicação de tecnologia nas aulas pretende contribuir com o professor de
Educação Física na criação pedagógica das aulas para o ensino fundamental I,
seguindo as bases curriculares dos PCNs. Além disso, a pesquisa visa modificar
atitudes ao demonstrar a importância e os benefícios da prática esportiva por meio
da interdisciplinaridade, superando os limites da escola e refletindo para a vida
cotidiana do jovem estudante. Acredita-se que o uso de simulações, animações e
gráficos na plataforma digital acessível em diferentes dispositivos digitais,
aproxima o conhecimento da realidade do aluno na medida em que utiliza a
linguagem digital tão habitual para os jovens.
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Tecnologia vestível digital: em busca de uma definição35
Lúcia Nobuyasu GUIMARÃES 36
Marcos AMÉRICO37
Universidade Estadual Paulista – Unesp, Bauru, SP
Resumo

O presente trabalho tem como principal objetivo fazer uma breve apresentação e discussão dos
diversos termos que são atualmente utilizados para caracterizar tecnologias vestíveis, dando
condições para que seja traçada a definição de um verbete para o termo tecnologia vestível digital.
Palavras-chave: Tecnologias vestíveis digitais; verbete; conceito.
Introdução
Com a miniaturização dos componentes eletrônicos e das placas controladoras, os
computadores tornaram-se cada vez mais compactos sem perder sua capacidade de atuação e,
ainda, ganhando outras tantas novas com o desenvolvimento de novas tecnologias. Na trajetória
dos PCs - Personal computers, é fácil contrastar, a exemplo, o ENIAC, o primeiro computador
digital eletrônico, que surgiu em 1943 e cuja capacidade de processamento era de 5.000
operações por segundo, operada por um maquinário pesando em torno de 30 toneladas e ocupava
uma área de 270 m², em comparação aos recentes laptops, que chegam a pesar menos de 500
gramas e realizam muito mais tarefas por segundo que seu ancestral. Também através desse
processo de miniaturização dos componentes eletrônicos, o hardware tornou-se mais compacto,
contudo com muito mais funcionalidades. Um smartphone comum dos dias de hoje, por exemplo,
um Sony Xperia Z3, cabe na palma da mão do usuário, pesa não mais que algumas gramas e seu
processador lida com 2,5 bilhões de instruções por segundo.
Ou seja, lidamos, neste contexto, com o surgimento daquilo que será nomeado como
Computação Ubíqua, isto é, a sistematização computacional que acompanha o usuário, sempre
ligado e sempre disponível, de forma que a interação homem-máquina seja a mais discreta
possível.
1. A Computação Ubíqua neste contexto não significa um computador que possa ser
transportado para a praia, o campo ou o aeroporto. Mesmo o mais poderoso notebook,
com acesso a Internet ainda foca a atenção do usuário numa simples caixa.(WEISER,
1991, p. 1, tradução livre)38
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“Ubiquitous computing" in this context does not just mean computers that can be carried to the beach,
jungle or airport. Even the most powerful notebook computer, with access to a worldwide information
network, still focuses attention on a single box (WEISER, 1991, p.1)
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Figura 1 – Relação entre tecnologia digital ubíqua, pervasiva e móvel.

!
Fonte: DIOVANI, 2017, p. 51, adaptado pela autora.
2.
Na representação da figura 1 adaptada de DIOVANI (2017, p. 51), foram substituídos
os termos “computação” por “tecnologia digital”, em prol de uma concordância com os termos
adotados para a construção do verbete Tecnologia Vestível Digital.
Dentro daquilo que definimos por Tecnologia Digital Móvel, não existe a necessidade
de conexão ou uma interatividade fluída e invisível ao usuário, bastaria ser portátil e executar a sua
função, como por exemplo os primeiros relógios de pulso digitais.
A conceituação de Tecnologia Digital Ubíqua, também inspirada na
Computação Ubíqua, surge quando dispositivos que unem mobilidade e sistemas
embarcados cria uma demanda por seu desenvolvimento. O desenvolvimento de redes de
conexão como o 3G eliminou a dependência de um ambiente com condições adequadas
para que as atividades digitais conectadas ficassem presas a um determinado espaço.
A Wearable Technology, ou tecnologia vestível, termo traduzido que
adotaremos neste artigo, popularizou-se na entrada dos anos 2000 e, por se tratar de uma
área de pesquisa relativamente recente, os termos e significados recorrentes ainda estão
em processo de consolidação. De acordo com Mann (1997), um vestível ou wearable
consiste de um computador que está alocado no espaço pessoal do usuário e é controlado
por ele, possui constância de operação e interação, ou seja, está sempre ligado e sempre
acessível, e mais notavelmente, ele é um dispositivo que está sempre com o usuário, e
permite que o usuário digite comandos ou os execute, enquanto executa outras atividades.
A International Data Corporation (IDC) é o principal fornecedor global de
inteligência de mercado, serviços de assessoria e eventos para os mercados de tecnologia
da informação, telecomunicações e tecnologia de consumo, oferecendo conhecimentos
globais, regionais e locais sobre oportunidades e tendências de tecnologia e indústria em
mais de 110 países. A IDC's Worldwide Wearable Device Tracker Taxonomy de Julho de
2017, também afirma que a computação vestível existe há décadas e delineando
distinções significativas entre as eras anteriores dos dispositivos de informática vestível e a
era atual permitirá ao longo do espectro, que desenvolvedores se concentrem no
verdadeiro valor dessa geração de dispositivos. No nível mais amplo, dispositivos vestíveis
informatizados incluem qualquer dispositivo vestível projetado para o corpo humano com
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um microprocessador. "Computação Vestível" implica que o dispositivo funciona de forma a
mãos livres e o usuário pode prontamente colocá-lo e tire-o. Isso exclui objetos
implantados que estão permanentemente afixados ao do utilizador. Além disso, incluímos
apenas os dispositivos que são projetados para serem usados e usados no corpo e exclua
aqueles que podem ser usados quando removidos do corpo. "Computação" significa que o
dispositivo é capaz de processar dados digitalmente. Essencialmente, deve ser capaz de
lógica para reunir e processar informação. Finalmente, para ser considerado um dispositivo
informático vestível, ele deve conectar-se de forma sem fio a um rede ou através de um
dispositivo de computação inteligente (como um PC, tablet, ou smartphone via Bluetooth)
para transferir dados). UBRANI et al (2017), ao formularem o IDC's Worldwide Wearable
Device Tracker Taxonomy, refinam ainda mais as as descrições, criando mais uma
subdivisão: vestíveis inteligentes e vestíveis básicos (Basic Wearable).
3.

Vestível Básico: Supondo que o dispositivo atenda a definição de ser um dispositivo informático
vestível como mencionado anteriormente, também será categorizado como "básico" se ele não
executar aplicativos de terceiros – apenas executa as funções que o dispositivo foi projetado para
fazer. É muito possível que um componente básico possa gravar e enviar dados para um aplicativo
de terceiros em um smartphone ou tablet do usuário, mas ainda seria contado como um componente
básico desde que o aplicativo não esteja instalado e executado no próprio dispositivo. (IDC, 2017).

Para David Smith (2007), os estudos da tecnologia vestível acontecem em um
campo transdisciplinar emergente que une conceitos e expertises de variadas disciplinas,
desde ciência dos materiais, passando por engenharia da computação e design têxtil. Já
Sabine Seymour (2008), define o termo fashionable wearables como sendo o projeto de
peças de vestuário, acessórios, jóias combinando estética e tecnologia funcional.
O termo tecnologia vestível (do termo em inglês wearable technology) pode descrever
um grande número de dispositivos e conceitos. Hoje em dia, ao pensar em computação vestível,
logo vem em mente dispositivos como o “óculos inteligente” Google Glass e os diversos “relógios
inteligentes” como o Pebble, Samsung Galaxy Gear, Moto 360, entre outros. Porém tecnologia
vestível é mais que um produto terminado: idealmente o termo deve ser usado para descrever o
desenvolvimento de um estilo específico de interface ao invés da manifestação de um produto em
si (Starner, 2001, p. 618–629).
Esse detalhamento conceitual se faz necessário diante das diversas diferentes
denominações e conceitos que são traçados tanto na mídia como na comunidade científica ao
redor do que seria tecnologia vestível. Pesquisadores como Sabine Seymour, por exemplo, ao
lançar seu livro Fashionable technology, em 2008, cunhou o termo de nome homônimo.
"Fashionable technology refere-se à interseção de design, moda, ciência e tecnologia. Fashonable
wearables são peças, acessórios ou jóias "projetadas" que combinam estética e estilo com
tecnologia funcional." (SEYMOUR, 2008, p.12, tradução livre).39

“Fashionable technology refers to the intersection of design, fashion, science and technology. Fashionable
wearables are ‘designed’ garments, accessories, or jewelry that combine aesthetics and style with functional
technology.” (SEYMOUR, 2008, p.12).
39
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Desenvolvemos este mapeamento (figura 2) com o fim de demonstrar a trajetória da
tecnologia vestível e as interferências e influências sofridas com o desenvolvimento de outras
ramificações tecnológicas, analisando “o estudo da mídia como ambientes” (POSTMAN, 1968).
Islas (2011) opina que a ecologia midiática pretende tornar explícita essas
especificações, como os meios estruturam o que estamos vendo e por que razão eles nos fazem
sentir e atuar do modo como o fazemos. Neste caso, estamos mapeando a linha das evoluções
desta nova categoria tecnológica (os vestíveis), apontando algumas das ramificações que se
tornaram possíveis até então.
Os instrumentos, portanto, sempre foram importantes no nosso desenvolvimento e
conforme McLuhan (1979) a instrumentalização do homem é uma extensão dele próprio. A
concepção mais básica de extensão é a de que os objetos técnicos estendem faculdades mentais
e corporais do humano.
“...a idade da eletricidade inaugura um mundo no qual vivemos e respirados e ouvimos
com toda nossa epiderme” (MCLUHAN, 1995, p. 137. Tradução livre.)

40.

Nesta observação,

podemos concluir que a vestimenta está se tornando um mediador da tecnologia digital,
amplificando as potencialidades das roupas e do corpo através do uso da tecnologia.
Figura 2: gráfico ilustrando elementos da evolução tecnológica que possibilitaram a fase digital das
tecnologias vestíveis.

40

the electric age ushers us into a world in which we live and breathe and listen with the entire epidermis.
(MCLUHAN, 1995, p. 137)
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!
Fonte: Elaborado pelo próprio autor, 2017.
As extensões de McLuhan podem ser divididas em dois tipos: as extensões do corpo e
as extensões das faculdades cognitivas.
Ao longo dos anos diversos autores definiram o que é tecnologia vestível por suas
características desejadas. Por exemplo, Rhodes diz que dispositivos vestíveis devem prover
portabilidade durante o uso; permitir operação sem o uso das mãos ou com as mãos parcialmente
ocupadas; pode atrair a atenção do usuário, mesmo quando não está sendo usado ativamente;
pode rodar continuamente; e tenta perceber o contexto do usuário. Korthem et al definiu o termo de
forma semelhante a Rhodes, porém usa o termo realidade aumentada para descrever uma
interface que seja discreta ao usuário, ao mesmo tempo que provê informações dependentes do
contexto. Enquanto isso, Mann descreve dispositivos vestíveis como dispositivos sempre prontos,
irrestritos, não monopolizadores da atenção do usuário, observável e controlável pelo usuário,
atento ao ambiente, útil como ferramenta de comunicação e pessoal.
As definições de Rhodes e Korthem et al. trazem alguns problemas. A de Rhodes, por
exemplo, englobaria os smartphones, apesar desses dispositivos não serem considerados
vestíveis (e sim são tecnologias móveis porém não usam o corpo como suporte necessariamente).
Já a definição de Korthem et al. é muito restrita, excluindo dispositivos vestíveis mais simples como
“relógios inteligentes” , ou outros dispositivos que não incluem uma interface imersiva, necessária
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para a realidade aumentada. Já a definição de Mann é bastante geral, e bem aceita como a
definição de um dispositivo vestível.
Após um extenso levantamento bibliográfico, foi criada a seguinte tabela, contendo
alguns dos mais variados termos usados para se referir à tecnologia vestível:
Tabela 1- Levantamento bibliográfico acerca do termo tecnologia vestível e similares
Autor/Ano

Definição

MANN, 1998

A wearable computer is a computer that is
subsumed in the personal space of the user,
controlled by the user, and has operational and
interactional constancy, that is, is always connected
and always accessible. Most notably, it is a device
that is always with the user, and in which the user
can always enter commands and execute a set of
these inserted commands, and in which the user can
do it while walking or performing other activities.

SMITH, 2007

A tecnologia vestível encontra-se em um campo
transdisciplinar emergente que une conceitos e
expertises de variadas disciplinas, desde ciência dos
materiais, passando por engenharia da computação
e design têxtil.

DUNNE, 2013

O termo wearable technology está relacionado, de
forma quase irrestrita, aos artefatos usados no corpo
para um propósito funcional. A função pode ser
proteger, esquentar, esfriar, enviar informações e
muitas vezes é de natureza eletrônica.

Enciclopédia de Ciências da Informação
e Tecnologia (IGI Global), 2005

Tecnologia vestível é a junção entre vestuário e
acessórios incorporando computadores e tecnologias
eletrônicas avançadas feitas para o mercado de
consumo e com um claro aspecto estético.

SEYMOUR, 2008

O termo fashionable wearables refere-se a projeto
de peças de vestuário, acessórios, jóias combinando
estética e tecnologia funcional.

LAMONTAGNE at al, 2011

Performative wearables are pieces of clothing that
are amplifying the body, adding a question of scale or
adding layers of mediation.

LAMONTAGNE, 2017

“wearables”: the primary way of referring to the field
of applied electronics and technology situated on the
body via garments or other body-specific
adornments. Wearables, as referred to, consistently
point to electro-mechanically enhanced garments
with the ability to process and receive information,
sense the body or environment, and thus create
effects (electrical, state-changing, or mechanical),
and/or gather information as derived from this
system.

DUNNE, 2005

Wearable technology is a term used to describe
many different forms of bodymounted technology,
including wearable computers, smart clothing, and
functional clothing.
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LAMONTAGNE, 2017

E-textiles today are generally associated with craft
practices stemming from the DIY and maker cultures,
which build upon open-source electronics combined
with conductive thread to create soft electronic
textiles.

LAMONTAGNE, 2017

Wearable devices functions much like a computer:
collecting, processing, and outputting data about the
body.

Globo News

Tecnologia vestível (...) roupas e acessórios
inteligentes feitos com tecidos e materiais altamente
tecnológicos, muitas vezes conectados em rede, ou
à internet, com funções tão específicas quanto
monitorar seu nível de stress no trabalho ou a
temperatura do corpo de um trabalhador dentro de
uma mina.

GAUDARD, R. (website)

Resumidamente, as tecnologias vestíveis são
peças de roupa ou acessórios que contenham um ou
mais sistemas inteligentes embutidos no seu
processo de criação ou aplicação no seu resultado
final. O grau de complexidade e inteligência desses
sistemas varia, como exemplo, jaquetas que
carregam a bateria do seu celular através de painéis
solares ou um vestido totalmente concebido sem
agulha, tecido tradicional e linha, todo impresso em
3D e maleável. São formas diferentes de se aplicar
tecnologias digitais à peças que vestimos, com
diferentes funcionalidades, digamos. Em inglês, são
conhecidas como wearables.

YANCHAPAXI, TIPANTUÑA E
CALDERÓN, 2017.

Wearables are a set of electronic devices that have
been miniaturized to integrate into some parts of the
human body, into clothing and accessories. Its
purpose is the permanent interaction with the end
user and with other devices in order to perform some
specific function.

DEHGHANI E DANGELICO

The terms “Wearable Technology” or “Smart
Wearable Technologies” (SWTs) are related to both
ubiquitous computing and development of wearable
computers. Through the history and progress of
wearable computing, pioneers have attempted to
develop the functionality of clothing, or to create
wearables as accessories that are able to provide
users with surveillance

MOHAMAD AT AL

Wearable computing which refers to electronic
technologies embedded worn on the human body as
unobtrusively as apparel such as a smart watch
continuously providing an interface to many
computing tasks with the mobile smartphones acting
as a hub

GAO AT AL

Wearable electronics are devices that can be worn
or mated with human skin to continuously and closely
monitor an individual's activities, without interrupting
or limiting the user's motions
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VISEU (2003)

Body(nets): dispositivos com constante
comunicação em rede que conectam os indivíduos
ao ambiente, composto por seres humanos ou
computadores

BOULEMTAFES, RACHEDI E
BADACHE, 2015

The development of a special type of wireless sensor
Networks (WSNs) called Wireless Body Area
Network (WBAN), was directly triggered by the
unsuitability of WSN for monitoring human body.
Such systems called wearable health monitoring
systems (WHMS) based on wearable sensors, in
addition to allow the decrease of health costs, are
also made in order to enhance quality of life of
patients becoming more independent.

MCCANN E BRYSON, 2009

A wearable computer is a computing device
assembled in a way which allows it to be worn or
carried on the body while still having the user
interface ready for use at all times. By constructing it
to be body-worn, a wearable
computer makes computing possible in situations
where even a laptop would be too cumbersome to
open up, boot up and interface; a wearable computer
can be used all the time, wherever the user goes.

MCCANN E BRYSON,2009

Wearable electronics are simpler than full-scale
wearable computers. While
a wearable computer has both input and output and
is capable of adjusting to multiple tasks, wearable
electronics are constructed with set tasks to fulfill one
or more needs of a specifi c target group. Wearable
electronics differ from mobile devices by their
appearance and by being fundamentally designed to
be worn on the body. A true piece of wearable
electronics is also required to be worn to function, i.e.
conceptually linked to the wearer’s body. Some
wearable devices require the user
interface to be present and available all the time,
meaning they are more
obtrusive than devices with no input (such as the
wrist unit and the chest
belt of a heart-rate monitor)

MCCANN E BRYSON,2009

Intelligent garment offers a non-traditional garment
function, such as health
monitoring, in addition to its traditional function as
protecting the body. It could, for example, collect data
and either transfer it wirelessly and
automatically to an external computing unit or
process the data itself, and respond to the computed
conclusions without any user interfacing.

MAXEY, 2015

wearable technology: objects that live on the body
and are advanced electronically, structurally or
chemically.

Morgan Stanley Research , 2014.

Wearables are electronic devices worn on the body,
or attached and/or embedded in clothes and
accessories. They are essentially wirelessly
connected minicomputers able to display, process or
gather information.
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RANCK, 2012

We loosely define “wearables” as computing
devices that are always on, always accessible and
easily worn on the body. They typically feature realtime information access, datainput capabilities, local
storage and some form of collaborativecommunications ability. Wearables can be in the form
of watches, glasses, smart fabrics, contact lenses,
small screens, rings and bracelets, hearing aid–like
devices, smart badges, wrist computers and even
smart tattoos on the skin. Wearables reach to health
and fitness, gaming, aging, transportation, fashion,
mobile money, education, disabilities and even music.

MANN, 1996

Wearable computing is the study or practice of
inventing, designing, building, or using miniature
body-borne computational and sensory devices.
Wearable computers may be worn under, over, or in
clothing, or may also be themselves clothes (i.e.
"Smart Clothing")

"Encyclopedia of Human-Computer
Interaction".

Bearable Computing: The field of wearable
computing, however, extends beyond "Smart
Clothing". The author often uses the term "BodyBorne Computing" or "Bearable Computing" as a
substitute for "Wearable Computing" so as to
include all manner of technology that is on or in
the body, e.g. implantable devices as well as
portable devices like smartphones. In fact the
word "portable" comes from the French word
"porter" which means "to wear".

"Encyclopedia of Human-Computer
Interaction".

Wearable computing can be defined as an
embodiment of, or an attempt to embody, Humanistic
Intelligence. This definition also allows for the
possibility of some or all of the technology to be
implanted inside the body, thus broadening from
"wearable computing" to "bearable computing" (i.e.
body-borne computing).

DUNNE, 2014

Functional clothing differs from other forms of
clothing (apparel, fashion) because its primary focus
is on the function performed by the garment. The
functional approach does not, however, inherently
disregard aesthetics or expression, as these can also
be considered user needs or functions of clothing.
The focus of functional clothing design is on the
interaction between the body covering and the body
itself, as well as the physics or mechanics of the
function performed by the protective garment.

DUNNE, 2014

Wearable technology is the intersection of the fields
of ubiquitous computing and functional clothing
design.

BARFIELD at al, 2001

Garment-integrated devices: designed for constant
wear and are embedded into a garment; these often
function only when the use ris wearing the garment,
but may also be removable
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BODINE E GEMPERLE, 2003

Body-mounted devices: are designed for constant
wear but do not necessarily take the formo f a
tradicional garment, and are instead strapped on or
otherwise affixed to the body.

DIAS, 2015

Smart textiles (e-textiles), which generally are
fabricated by integrating electrical circuits
into traditional textiles to modify their functionalities.
Generally speaking, these textiles are defined as
“smart” because they have the functions that enable
them
to directly respond to environmental stimuli, such as
mechanical, thermal, chemical,
electrical, and magnetic.

DONATI, 2005

O computador vestivel está sempre ligado e
acessivel, e com uma performance computacional
que permite auxiliar o usuário em atividades motoras
e/ou cognitivas, sem, no entanto ser considerado
como uma simples ferramenta. E importante reforçar
que o usuário estará realizando outras atividades
concomitantemente com a utilização deste
dispositivo, como já acontece com o telefone celular,
palmtop, pager, que operam também desta forma.
Funciona como uma "segunda pele", sobreposto,
sendo necessária então descartar desta classificação
os implantes tecnológicos

WIKIPEDIA

Wearable computers, also known as body-borne
computers or wearables are miniature electronic
devices that are worn under, with or on top
of clothing.[1] This class of wearable technology has
been developed for general or special
purpose information technologies. It is also used in
media development. Wearable computers are
especially useful for applications that require more
complex computational support, such
as accelerometers or gyroscopes, than just hardware
coded logic.

WIKIPÉDIA

O termo “computação vestível” ou "tecnologia
vestível" se refere a uma nova abordagem de
computação, redefinindo a interação humanomáquina, onde os gadgets estão diretamente
conectados com usuário, em termos gerais, o
usuário estaria “vestindo seu gadget”. Os aparelhos
vestíveis tem a intenção de tornar o usuário o mais
“passivo” possível, focando no próprio ser humano e
nas suas necessidades. Computação Vestível é
freqüentemente relacionada com a Internet das
Coisas. O mercado de computação 'vestível' deve
alcançar US$ 19 bilhões em 2018[
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WIKIPÉDIA

Wearable technology, wearables,fashionable
technology, wearable devices, tech togs,
or fashion electronics are smart electronic devices
(electronic device with microcontrollers) that can be
worn on the body as implant or accessories. The
designs often incorporate practical functions and
features.
Wearable devices such as activity trackers are a
good example of the Internet of Things, since "things"
such as electronics, software, sensors and
connectivity are effectors that enable objects to
exchange data (including Data Quality) through
internet with a manufacturer, operator and/or other
connected devices, without requiring human
intervention.

Digitalist

Wearables come packed with sensors, monitoring
temperature, heart rate, blood glucose levels and
your location via GPS. This data can easily start to
build a personal profile relating to lifestyle choices
and habits. They are designed to give unprecedented
levels of details relating to individual performance

VIEGAS, ABREU E PEDROSA, 2016.

O conceito de Wearable Technology consiste na
incorporação de componentes tecnológicos em
peças de roupa ou acessórios que possam ser
vestidos pelos utilizadores.

KIANA E MICHAEL, 2015.

The terms “wearable technology“, “wearable
devices“, and “wearables” all refer to electronic
technologies or computers that are incorporated into
items of clothing and accessories which can
comfortably be worn on the body. Generally,
wearable technology will have some form of
communications capability and will allow the wearer
access to information in real time. Data-input
capabilities are also a feature of such devices, as is
local storage. Examples of wearable devices include
watches, glasses, contact lenses, e-textiles and
smart fabrics, headbands, beanies and caps, jewelry
such as rings, bracelets, and hearing aid-like devices
that are designed to look like earrings.
While wearable technology tends to refer to items
which can be put on and taken off with ease, there
are more invasive versions of the concept as in the
case of implanted devices such as micro-chips or
even smart tattoos. Ultimately, whether a device is
worn on or incorporated into the body, the purpose of
wearable technology is to create constant,
convenient, seamless, portable, and mostly handsfree access to electronics and computers.

RHODES apud OKADA, 2014

Computação vestível são dispositivos vestíveis
devem prover portabilidade durante o uso; permitir
operação sem o uso das mãos ou com as mãos
parcialmente ocupadas; pode atrair a atenção do
usuário, mesmo quando não está sendo usado
ativamente; pode rodar continuamente; e tenta
perceber o contexto do usuário.

!
363

•

Esporte e Mídia

I Congresso Internacional de Mídia e Tecnologia - “Neil Postman“ e a Nova Ecologia dos Meios
Universidade Estadual Paulista – Unesp, Bauru, Brasil, 04 a 06 de outubro de 2017

CORSO, 2013.

A computação vestível é uma área interdisciplinar
cujo principal objetivo é estudar como a tecnologia
pode se integrar ao corpo humano e vem sendo
apontada como um dos assuntos de maior relevância
tecnológica dos últimos anos.

STARNER, 1996

Computação vestível é entendida como um esforço
para conseguir um dispositivo vestível hipotético,
mas ideal (a premissa e o conceito de ciborgues ou
simbiose entre homem e máquina, introduzido em
1960).

LICKLIDER apud STARNER, 1996

Computação vestível como simbiose entre homem e
máquina como “cérebros humanos e computadores
acoplados de forma tão próxima que o resultado
seria que nenhum cérebro humano conseguiria
pensar e processar dados de outra maneira (...)”

European Comission (DirectorateGeneral for Communications Networks,
Content and Technology)

Smart wearables are body-borne computational and
sensory devices which can sense the person who
wears them and/or their environment.

UBRANI et al, IDC's Worldwide
Wearable Device Tracker Taxonomy,
2017

"Computação Vestível" implica que o dispositivo
funciona de forma a mãos livres e o usuário pode
prontamente colocá-lo e tire-o. Isso exclui objetos
implantados que estão permanentemente afixados
ao do utilizador. Além disso, incluímos apenas os
dispositivos que são projetados para serem usados e
usados no corpo e exclua aqueles que podem ser
usados quando removidos do corpo. "Computação"
significa que o dispositivo é capaz de processar
dados digitalmente. Essencialmente, deve ser capaz
de lógica para reunir e processar informação.
Finalmente, para ser considerado um dispositivo
informático vestível, ele deve conectar-se de forma
sem fio a um rede ou através de um dispositivo de
computação inteligente (como um PC, tablet, ou
smartphone via Bluetooth) para transferir dados).

DONATI, 2005.

Os computadores vestíveis são um tipo de
computador cujas características básicas são: estar
adicionado ao corpo do usuário, permitindo o acesso
a informações de forma simples enquanto realiza
suas atividades cotidianas, além de auxiliar em
atividades motoras e/ou cognitivas.

A utilização da Wikipedia como fonte de definição por diversas vezes enfatiza a
importância da necessidade da consolidação do termo: não somente porque ele apresenta
definições diferentes e indica similaridade entre diferentes termos, existe o fato de que a
plataforma, devido a sua natureza open source e de caráter colaborativo, seus conceitos,
definições e parâmetros estão em constante atualização revisão. Também é uma fonte de
significados importante pois se caracteriza como uma porta de entrada pra muitos pesquisadores e
profissionais do setor.
Considerações Finais
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Partindo-se da constatação de que as definições encontradas nesse estudo bibliográfico,
não conduzem a um consenso nem especialista para o termo tecnologia vestível, mas é necessário
destacar a passagem de analógico para digital pois implica numa dimensões de funcionalidades e
Segundo Hegenberg (1974, p. 20), “a definição de um termo ou palavra não é considerada
verdadeira nem falsa, ela é apropriada ou não, conforme as convenções estabelecidas”. Para
definir um verbete que sintetize o objeto em estudo, utiliza-se como guia alguns princípios
fundamentais descritos pelo autor (HEGENBERG, 1974, p. 27, apud AMÉRICO, 2014, p. 16):
•Uma definição deve aludir à essência daquilo que se procura definir;
•Uma definição não deve ser circular;
•Uma definição deve ser colocada, sempre que possível, em forma afirmativa;
•Uma definição não deve ser formulada em linguagem obscura ou metafórica.
Opta-se por um novo verbete que possa expressar a fase digital das tecnologias vestíveis
com o surgimento da Internet (Wifi ou WiMAX) e do Bluetooth, e das mudanças relacionadas aos
modos como as pessoas estão consumindo esses dispositivos. É apresentado, desta forma o
verbete:
Tecnologia vestível digital: toda forma de tecnologia que utiliza o corpo como suporte,
colhendo dados do usuário, processando esses dados em informações e comunicá-los através
de uma interface. A adição da palavra digital contempla as novas gerações de tecnologias
vestíveis, com funcionalidades integradas, podendo transmitir os dados colhidos a outro
dispositivo (computador, smartphone, tablete, entre outros). Tem por características principais:

!
!
!
!
!

utilizando-se de recursos como tamanho e peso reduzidos, ergonomia,
funcionamento autônomo, skeumorfismo, etc;
estar sobre o corpo do usuário;
após ligados e configurados, funcionam sem necessidade de ativação ou
grande interação por parte do usuário;
necessitam de aplicativo ou software que recebe os dados coletados pelos
sensores;
evolução constante e avanço cada vez maiores em suas características
autonômicas;

Enfim, os termos utilizados, até o momento, para definir a convergência entre digital e
analógico que as tecnologias vestíveis englobaram mediante sua evolução, não pareciam
contemplar as características dessa evolução evidente, mas cumpriam diferentes funções, muitas
vezes mais específicas e, em menor numero, abrangentes demais em relação panorama atual
destas tecnologias. A opção por esse verbete procura atender os princípios descritos por
Hegenberg (1974) e poderá servir de base para futuros estudos em relação à tecnologia vestível
digital e seus desdobramentos.
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A transmissão televisiva da ginástica artística produzida por
diferentes emissoras41
Tatiana Zuardi USHINOHAMA42
Letícia Passos AFFINI43
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Resumo
Na década de 90, Whannel (1995) propôs um modelo de transmissão televisiva
para esportes simples e individuais, que aconteciam em espaços pequenos e
internos, no capítulo Analysing television Sport: transformation of space and time,
do livro Fields in vision: television sport and cultural transformation, London:
Routledge, 1995. A ginástica artística (GA) enquadra-se nesta categoria. No
entanto, diversas modificações nas condições que permeiam a transmissão
televisiva da GA aconteceram na última década. O objetivo desta pesquisa é
comparar como as emissoras de televisão internacionais mediaram a
apresentação da GA em 2016. Selecionou-se como objeto de estudo as
apresentações da ginasta brasileira Carolyne Pedro. O método de investigação
fundamentou-se na perspectiva dos princípios de transformação (WHANNEL,
1995), para analisar a transmissão televisiva de quatro apresentações da atleta
em competições internacionais, a saber: três Etapas da Copa do Mundo 2016 e o
Evento Teste das Olimpíadas 2016. Observou-se que as emissoras de TV
analisadas apresentaram modificações em comparação ao modelo proposto por
Whannel (1995), tanto no modo de representação do esporte na TV quanto no
valor ideológico que a transmissão esportiva produz em relação à natureza do
evento esportivo.
Palavras-chave: Ginástica Artística; Transmissão Televisiva; Esporte; Televisão;
Comunicação.
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A ginástica artística de solo feminina é uma modalidade esportiva individual,
indoor; esta deve ser realizada em um espaço e tempo determinados e a atleta
utilizar seu corpo para expressar movimentos, acrobáticos e coreografados. A
competição esportiva consiste na apresentação da atleta para um grupo de
árbitros, que avaliam a execução de seus movimentos e lhe atribuem uma nota.
Essa exibição da ginasta no solo é a matéria-prima da transmissão televisiva,
direta e “ao vivo”, que, ao construir seu discurso, enfrenta o desafio de estar
fortemente vinculada com a realidade, a imediaticidade dos acontecimentos, a
espontaneidade e a imprevisibilidade das ações esportivas que são independentes
do meio e são delineadas pela especificidade da modalidade. Dessa forma,
estabelecem-se as perguntas da pesquisa: como as emissoras televisivas
oferecem essa experiência visual da ginástica artística aos seus telespectadores,
atualmente? Quais são as principais ideologias televisivas que emergem dessas
transmissões esportivas?
PRINCÍPIOS DE TRANSFORMAÇÃO
A propriedade fundamental da televisão na transmissão de um evento
esportivo é a de permitir que as pessoas, em distantes localidades, assistam ao
evento simultaneamente à sua realização. Para isso, a transmissão transpõe o
ambiente físico esportivo em uma representação audiovisual de espaço e tempo,
delineada pelos aspectos técnicos (quantidade e qualidade de equipamentos de tv
– câmera e microfone) e operacionais (disposição e seleção dos equipamentos no
momento da transmissão) para reapresentação do evento esportivo na tv.
Conforme o entrelaçamento desses aspectos, segundo Whannel (1995), as
práticas de produção da transmissão esportiva na TV evidenciam uma tensão
equilibrada entre as três principais ideologias televisivas, o jornalismo, o
entretenimento e o drama.
Os valores jornalísticos nos programas televisivos evidenciam-se expressos
nas convenções da imparcialidade, neutralidade, equilíbrio e objetividade. Já as
práticas do entretenimento estão enraizadas no princípio da “boa televisão”, que
se trata do alto padrão profissional e técnico que um espetáculo animado e
emocionante oferece com personalidades e estrelas; e no interesse em atingir
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uma ampla audiência heterogênea. O drama processa-se na estrutura narrativa do
enigma “quem vencerá?”, que será resolvido ao término do evento.
Por isso, ao analisar as práticas de produções, é possível evidenciar o
modo como o esporte é representado na televisão e revelar como as principais
ideologias são articuladas na transmissão esportiva de TV.
Um modelo de transmissão televisiva para esportes simples e individuais,
como a ginástica, que acontecem em espaços pequenos e internos foi proposto,
na década 90, por Whannel (1995), ao estudar o conteúdo esportivo da televisão
britânica (BBC). Na transmissão, as ações em si poderiam ser cobertas
amplamente por uma câmera principal, que corresponde à posição ideal de um
espectador na arena, com um enquadramento aberto e/ou médio. Os close-ups
são geralmente reservados para momentos antes e depois da ação 45.
Uma forma de desvelar a transmissão é proposta por Whannel (1995) a
partir de cinco princípios visuais: o evento esportivo/evento televisivo, realismo e
entretenimento, máximo de ação/mínimo de espaço, transformação do tempo e
presença e ausência.
O primeiro princípio, evento esportivo/evento televisivo, estabelece que o
esporte na TV é um produto construído a partir de uma relação direta com a
realidade em construção, mas limitado por um conjunto de restrições
determinadas pela natureza do esporte e código de representação televisiva.
O segundo princípio, trata-se de averiguar quais convenções, realismo e/ou
entretenimento, estão presentes com maior incidência na construção da
transmissão televisiva. Para Whannel (1995), a estética do real é construída sobre
um conjunto de convenções visuais destinadas a produzir a transparência, de
modo que o espectador tenha um acesso privilegiado ao conteúdo real. Já os
princípios da montagem, que apresentam os valores do entretenimento, organizam
a imagem, destacando pontos de prazer por meio do recurso da aproximação,
close-up, e da montagem elaborada, capaz de ganhar e manter a audiência.
O terceiro princípio, máximo de ação/mínimo de espaço, é a tentativa de
obter uma intensificação da ação esportiva nos enquadramentos televisivos por
meio da seleção de planos médios (PM) e close-up (CU), e do ritmo de corte.
45 Tradução livre de: The action itself can be covered largely from LS/MS from the prime position. Close-ups

are generally reserved for before and after action. (WHANNEL, 1995, p.96).
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Whannel (1995) destaca que esse princípio permite fornecer consistentes indícios
de transformação na transmissão esportiva.
A transformação do tempo é o quarto princípio, que aborda os recursos
visuais realizados pela TV e que não estão disponíveis para à audiência presencial
no evento, como: a mudança de proporção da imagem (zoom in/zoom out), a
conexão de eventos difusos no tempo, a manipulação do tempo (replay), focar em
uma ação isolada e fornecer informações adicionais sobre o evento (estatísticas).
O último princípio refere-se à presença e à ausência de elementos do evento no
enquadramento visual, pois o que não for focado pela TV não existe para
audiência televisiva.
MÉTODO
O método de investigação fundamenta-se na perspectiva dos princípios de
transformação (WHANNEL, 1995) para pesquisar as transmissões televisiva direta
e “ao vivo” da ginástica artística. As transmissões coletadas foram fragmentadas
segundo a análise textual das representações de espaço e tempo (CASETI; CHIO,
1999). Entende-se por representação do espaço na TV: o resultado da ação da
captação da imagem determinada pelo emissor por meio da disposição dos
equipamentos em torno do campo, seus recursos técnicos e operacionalização, ou
seja, ponto de vista, plano televisivo e enquadramento. A representação do tempo
na TV é a ordem em que as ações são apresentadas pelo emissor para o
telespectador e a sua duração.
No contexto atual dos diretos autorais de radiodifusão, para cada evento
internacional uma emissora televisiva é a responsável pela transmissão do
mesmo. Por isso, para analisar diferentes transmissões foi necessário selecionar
uma ginasta e acompanhar suas participações em eventos internacionais, uma
vez que a sua rotina de movimentos é igual em todas as competições. A
recorrência das apresentações da atleta serviu como parâmetro fixo para a
comparação das transmissões. Optou-se pela atleta brasileira Carolyne Pedro,
que participou e alcançou a fase final na competição de solo em quatro eventos
internacionais no ano de 2016, a saber: três etapas da Copa do Mundo 2016 e o
Evento Teste das Olimpíadas 2016.
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Dentre os aparelhos da ginástica artística, o solo foi selecionado para esta
pesquisa, pois é o equipamento que permite à atleta maior liberdade de
movimentação pelo espaço delimitado, o tablado 6 , proporcionando
imprevisibilidade de orientações espaciais para o emissor.

Durante as

apresentações feminina, as atletas devem exibir uma mescla de movimentos
acrobáticos (saltos, rodantes, flic-flac, reversão, mortais), com movimentos de
dança (giros, saltos, piruetas) sincronizados a uma música dentro do tablado em,
no tempo máximo, um minuto e meio.
As transmissões desses eventos foram realizadas por quatro emissoras de
televisão: Televisa Deportes Network (TDN)46 - Mexicana, Hrvatska radiotelevizija
(HRT)47 - Croata, SporTV48 - Brasileira e Olympic Broadcast Services (OBS)49 Internacional, em quatro localidades: Cidade do México, Osijek, São Paulo e Rio
de Janeiro.
GINÁSTICA ARTÍSTICA NA TELEVISÃO
As competições internacionais de ginástica artística são eventos
regulamentados e realizados por uma entidade independente dos meios de
comunicação, a Federação Internacional de Ginástica (FIG) e suas Federações
Nacionais. Atualmente, a FIG passou, também, a delimitar o papel e
responsabilidades das Federações na organização do evento; e da emissora de
radiodifusão anfitriã, incumbida da transmissão televisiva50; além de toda a
regulamentação esportiva da modalidade, como o formato e o título das
competições (Copa do Mundo, Etapa Mundial, Torneio), as dimensões dos
aparelhos, as regras específicas de cada aparelho, número e função dos árbitros,

46 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=if5s5Aiv03E>. Acesso em: 20 ago. 2017.
47 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=iryoB6i_gvI>. Acesso em: 20 ago. 2017.
48 Disponível em: <https://globoplay.globo.com/v/5041226/>. Acesso em: 20 ago. 2017.
49 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=ERvL1KDDcSA>. Acesso em: 20 ago. 2017.
50 Obrigações das Emissora de televisão anfitrião. Disponível em: < http://www.fig-gymnastics.com/publicdir/

rules/files/en_Host%20Broadcaster%20Obligations%20Cycle%202017-2020.pdf >. Acesso em: 20 ago. 2017.
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uniformes, estrutura da competição, normas disciplinares para atletas, técnicos,
árbitros e federações afiliadas.
A obrigação da emissora anfitriã, estabelecida pela FIG, é fornecer todo o
equipamento técnico e pessoal experiente necessário para produzir uma cobertura
abrangente (televisão e rádio), nos mais altos padrões de qualidade, apropriados
para um evento esportivo de importância internacional11, de forma que,
imparcialmente, atraia uma ampla audiência, sem se concentrar em atletas de um
determinado país51.
Meses antes do evento, a emissora de radiodifusão deve traçar e
apresentar um plano de produção e transmissão audiovisual à FIG e à Federação
Nacional organizadora do evento, para que o plano seja aprovado pela equipe de
produção televisiva da entidade. No projeto de transmissão televisiva do evento
esportivo, a entidade esportiva e organizadora verifica se a disposição dos
equipamentos respeita a especificidade da ação da ginástica e a integridade do
atleta.

!

Figura 01 – Disposição dos equipamentos da ginástica artística Rio 2016. Fonte: Ricardo Bufolin /
CGB
51 Tradução livre: “that the responsibility of the Host Broadcaster is to produce a television broadcast of high

quality and style that will appeal impartially to the widest possible audience and without concentrating on
athletes from a particular country.” (FIG, 2017, p.19)
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As disputas na ginástica artística são organizadas por sexo e por aparelhos
(salto sobre a mesa, cavalo com alça, barra fixa, barras paralelas, argolas, barras
assimétricas, trave de equilíbrio e solo). Esses aparelhos compartilham
conjuntamente o espaço do ginásio (figura 01) e, durante o evento, nas
competições em equipe e no individual geral, são utilizados simultaneamente. Já
nas disputas individuais por aparelhos, as provas acontecem isoladamente, uma
de cada vez.

!
Figura 02 – Diagrama modelo das câmeras na fase de qualificação e na fase final por equipes e
individual geral. Fonte: FIG

Com base nesse arranjo da competição, a FIG estipulou quatorze câmeras
como o número mínimo para a transmissão do evento geral (figura 02), de modo
que a emissora ofereça o replay com, pelo menos, dois ângulos diferentes da
tomada principal na fase final, a disputa de medalha. Essa concentração de
equipamentos televisivos no atleta, na fase final, não deve atrapalhar seu
desempenho, de forma que as câmeras devem manter uma distância de dois
metros para não obstruir o ginasta ou distraí-lo.
Por isso, o posicionamento das câmeras deve seguir o plano prédeterminado e aceito pela entidade esportiva. E os operadores de câmeras

!
374

•

Esporte e Mídia

I Congresso Internacional de Mídia e Tecnologia - “Neil Postman“ e a Nova Ecologia dos Meios
Universidade Estadual Paulista – Unesp, Bauru, Brasil, 04 a 06 de outubro de 2017

precisam seguir a orientação de se mover com cuidado e lentamente quando os
atletas estão se apresentando.

!
Figura 03 – Diagrama modelo das câmeras na fase de qualificação e na fase final por equipes e
individual geral. Fonte: FIG

Na final por aparelho, oito atletas disputam, uma depois do outra, a melhor
nota dos juízes no mesmo equipamento. Nessa dinâmica de competição, a
estrutura de produção televisiva modifica-se, ressaltando um aparelho de cada vez
(figura 03). Nesse momento, a proposta de produção da emissora deve dispor de
equipamentos que forneçam uma ou duas tomadas em slowmotion de cada
exercício.
Para cobrir essas apresentações, a matéria-prima da transmissão televisiva
da ginástica artística no solo, as emissoras de televisão estruturam um modo de
representação do evento em que adequam seus equipamentos às restrições
espaciais e exigências da entidade esportiva, de maneira a prever a
imprevisibilidade das ações das atletas.
A partir das imagens das transmissões televisivas, verificou-se que a
distribuição dos equipamentos, configurada pelas emissoras anfitriãs (Quadro 01),
apresentou arranjos diferentes do modelo divulgado pela FIG e entre si para a fase
final do solo. Essa diversidade na disposição dos equipamentos visuais indica a
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possibilidade de haver distintas construções textuais entre as quatro transmissões
esportivas.

TDN – Cidade do México

HRT - Osijek

!
!

Legenda:
C1 e C4 – Câmeras acima do nível do tablado
C2, C3 e C5 – Câmeras no nível do tablado

Legenda:
C4 – Câmeras acima do nível do tablado
C1, C2 e C3 – Câmeras no nível do tablado

SporTV – São Paulo

OBS – Rio de Janeiro

!
!
Legenda:
C1, C5 e C7 – Câmeras acima do nível do tablado
C2, C3, C4 e C6 – Câmeras no nível do tablado

Legenda:
C1 – Câmeras acima do nível do tablado

Quadro 01 – Diagrama das câmeras na fase final do modalidade solo individual.

AS DIFERENTES TRANSMISSÕES TELEVISIVAS DE GINÁSTICA ARTÍSTICA
Ao decupar as transmissões, acompanhou-se como as construções textuais
visuais foram estabelecidas por meio da descrição dos pontos de vista, planos,
movimento de câmera e enquadramento.
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!

!
Imagem 01 – SporTV - Enquadramento da C1

Imagem 02 – OBS - Enquadramento da C1

A SporTV e a OBS optaram por adotar o ponto de vista embasado na
estética do real, em que o espectador tem acesso privilegiado ao conteúdo, pois
assumiram a C1 (Quadro 01) como a sua câmera principal e não promoveram
cortes durante a transmissão “ao vivo”. A transmissão da SporTV utilizou a C1,
acima do solo, distante do tablado, e realizou uma tomadas em Plano Geral (PG).
A transmissão da OBS utilizou a C1, acima do solo, perto do tablado, e realizou
uma tomada em PG.

!

!
Imagem 03 – TDN - Enquadramento da C1

Imagem 04 – TDN - Enquadramento da C2

Um formato de transmissão diferente foi proposto pelas emissoras TDN e
HRT. A TDN optou por intercalar os pontos de vista distante e aproximado às
ações da atleta, com as câmeras no nível do tablado e acima, sem definir uma
câmera principal, pois a câmera geradora da imagem central modificava-se
conforme a dinâmica da apresentação da atleta.
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!

!
Imagem 04 – HRT - Enquadramento da C1

Imagem 05 – HRT - Enquadramento da C2

A HRT propõe um ponto de vista aproximado e fechado nas ações da
ginasta, com câmeras no nível do tablado, também sem definir uma câmera
principal para a transmissão, trocando-as conforme a apresentação e a
gestualidade da atleta. Para Whannel (1995), essas montagens elaboradas pelas
emissoras TDN e HRT conduzem a transmissão esportiva para ressaltar os
valores de entretenimento.
Ao examinar o princípio da máxima ação no mínimo espaço de tempo,
verificou-se que, nas construções televisivas elaboradas pelas emissoras de TV
TDN e HRT, houve uma intensificação da ação esportiva em virtude dos
enquadramentos apresentarem uma proximidade com o ato e dos cortes,
requisitando diferentes câmeras, acompanharem o movimento da atleta. Nas
transmissões da SporTV e OBS, não houve cortes, nem modificações acentuadas
na proporcionalidade dos planos.
A partir de cortes-seco, a TDN e HRT realizam oito tomadas, mas com
diferentes representações espaciais da ação esportiva da atleta.

!

!
Imagem 05 – TDN – Plano Geral (PG)
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A TDN definiu que as câmeras deviam acompanhar as ações da atleta em
uma perspectiva frontal, por meio de movimentos de câmera mecânica (tilt e
panorâmicas), sem bruscas mudanças de proporção na imagem dentro das
tomadas. Os enquadramentos apresentados por essa transmissão foram de 3 PG
e 5 Plano Conjunto (PC).
A HRT utilizou, também, enquadramentos em PG e PC, mas com grande
alteração na proporção das imagens, ou seja, os enquadramentos passavam de
PG para PA e PM e vice-versa, conforme a apresentação da atleta. Nos momentos
em que a rotina de exercício era destinada à parte coreográfica, a imagem
fechava-se para buscar detalhes da expressão facial da ginasta. Quando os
exercícios passavam a ser acrobáticos, o plano abria-se para mostrar a ação
esportiva do corpo, na sua totalidade e espacialidade.

!
!
Imagem 07 – HRT – Plano Médio (PM)

Imagem 08 – HRT – Plano Americano (PA)

A HRT foi, portanto, a única emissora de TV, das acompanhadas nesta
pesquisa, que se apropriou acentuadamente do recurso visual da manipulação da
proporção da imagem, definido no quarto princípio, para alterar os planos iniciais,
a fim de ressaltar para a sua audiência informações que presencialmente seriam
difíceis de observar. As outras emissoras utilizaram o recurso visual de
aproximação ou distanciamento (zoom in/ out) como forma de ajustar o
enquadramento na medida em que a atleta se movimentava pelo tablado, sem
alterar a proporção do plano inicial.
Recursos televisivos temporais, como a conexão de eventos difusos no
tempo e a estatística, não foram observados durante a transmissão direta e “ao
vivo” da apresentação em si, nessas emissoras. Por sua vez, os replays foram
exibidos no intervalo, entre as exibições das ginastas, mas não foram levados em
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consideração neste trabalho, pois não participaram da construção narrativa da
apresentação da atleta na transmissão.
E, para abordar o último princípio, convém destacar que quando Whannel
(1995) propôs esses parâmetros de análise, os aspectos técnicos do sistema
televisivo eram analógicos, de maneira que as imagens possuíam uma baixa
qualidade de definição, o enquadramento televisivo tinha uma proporção
dimensional de 4:3 e os equipamentos eram reduzidos, devido ao valor financeiro
e aos recursos limitados (suporte e lente). Atualmente, com o sistema digital, há
uma profusão de equipamentos e novos recursos, a qualidade da imagem (HD/
FullHD) é de duas a quatro vezes superior à analógica, com uma
proporcionalidade dimensional de tela de 16:9, ou seja, mesmo nos
enquadramentos intermediários (PM e Plano Americano), presentes nessas
transmissões, há uma grande quantidade de informações extra presentes na
imagem, que vão além do foco na ação esportiva.
Dessa forma, com o sistema televisivo digital a supressão de elementos no
enquadramento visual, na transmissão, principalmente na ginástica artística e
devido à sua especificidade, ficou difícil de acontecer, uma vez que, além de se
tratar de uma apresentação individual com apenas um elemento central, os
enquadramentos propostos pelas emissoras, nesta pesquisa, não eram tão
fechados, de modo a mostrar apenas o detalhe da ação e perder a informação no
seu contexto geral.
CONSIDERAÇÕES
No cenário de eventos internacionais de ginástica artística, as emissoras de
televisão elaboram uma transmissão televisiva da apresentação das ginastas
condicionada às exigências da entidade esportiva e à restrição do espaço para
dispor seus equipamentos, câmeras e microfones. Esse arranjo espacial dos
equipamentos e o seu uso revelaram, neste estudo, que as práticas de produção
das emissoras tensionaram, de três diferentes formas, as principais ideologias
televisivas (jornalismo e entretenimento) durante a transmissão. O drama foi
retirado do contexto da análise, pois o objeto da pesquisa restringe-se à exibição
de uma atleta dentro da competição.
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As emissoras SporTV e a OBS reiteram o modelo de transmissão descrito
por Whannel (1995), acentuando os valores jornalísticos, principalmente, para
transmitir o evento esportivo, uma vez que o arranjo das imagens expôs um ponto
de vista central, fundamentado na estética do real, sem manipular os recursos
visuais televisivos e com um enquadramento abrangente da ginasta e sua ação
esportiva.
A TDN propôs uma transmissão em que os valores ideológicos infoentretenimento revelaram-se equilibrados, mas divergente do modelo de Whannel
(1995), com um ponto de vista centralizado. A emissora utilizou-se, na transmissão
esportiva, de múltiplos pontos de vista, localizados acima e no nível do tablado, de
acordo com a movimentação da atleta pelo espaço capturado pela disposição das
suas cinco câmeras. Os pontos de vista acima do nível da área de competição
exibiam o ambiente e localizavam a atleta espacialmente. Os pontos de vista na
linha do tablado ofereciam uma perspectiva aproximada dos movimentos, mas
sem intensificar a ação, com planos fechados e ritmo de corte acelerado. As
mudanças de tomadas acompanhavam a apresentação da atleta, equilibrando os
valores ideológicos da objetividade e neutralidade com o da “boa televisão”.
A HRT oferece uma exibição televisiva da ginástica artística alinhada aos
valores ideológicos do entretenimento, diferenciando-se do modelo de transmissão
de um ponto de vista central, uma vez que a emissora construiu sua transmissão
em múltiplos pontos de vista, localizados principalmente no nível do tablado,
próximos às ações esportivas, e manipulou a proporção das imagens em conjunto
com o ritmo de corte, ressaltando e intensificando a ação esportiva durante a
apresentação da ginasta.
As mudanças na construção da transmissão esportiva observadas neste
estudo foram previstas por Whannel (1995) em consequência das inovações
oferecidas pelo desenvolvimento da tecnologia digital, que promoveriam graus de
reestruturação nas convenções visuais televisivas. Dessa forma, observou-se o
que Dayan e Katz (1994) propõem, uma construção do evento esportivo leal à
realidade, com dois modos de representação distintos, um modelo de transmissão
centralizado em uma câmera e o outro, uma proposta elaborada com múltiplas
câmeras.
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Esse produto televisivo, construído pelas emissoras, tensionou, neste caso,
os valores ideológicos estabelecidos por uma combinação entre jornalismo e
entretenimento, configurados em três gradações: transmissão com acentuados
ideais jornalísticos, transmissão equilibrada entre valores jornalísticos e de
entretenimento e transmissão com acentuados valores de entretenimento.
Essa falta de consenso, sobre qual valor ideológico uma transmissão
televisiva esportiva deve se embasar, surge já nos primeiros estudos sobre o
esporte na TV. Williams (2004) sugere que esse processamento das ações
esportivas pela televisão, com seus close-ups detalhados e sua variedade de
perspectiva, permite que as coberturas esportivas nos proporcionem um novo
entusiasmo e uma nova sensação de imediatismo das ações físicas e, até mesmo,
outra experiência visual, de tipo distinto52 , de forma que o autor contesta que o uso
desses elementos pela televisão tenha sido o meio e a causa do esporte
espetáculo, pois se trata de uma simplificação de um fenômeno mais complexo.
Já Newcomb (1974) argumenta que o processo de mediação de um evento
esportivo realizado pela televisão deve ser supostamente real, de forma que a
função da transmissão é crucial para uma ação estruturante e realística da
mensagem.
Portanto, as emissoras de TV analisadas apresentaram modificações tanto
no modo de representação do esporte na TV quanto no valor ideológico que a
transmissão esportiva produz em relação à natureza do evento esportivo em si,
apesar das exigências e da fiscalização da entidade esportiva.
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