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O FLUXO TELEVISIVO MORREU? 1 

Uma análise da reconfiguração da experiência televisiva 
 

Luiza de Mello Stefano2 
 
RESUMO 
O modelo conhecido como appointment TV ou televisão com hora marcada têm se tornado 
cada vez mais distante da realidade atual. Ao longo dos últimos anos, a internet tem mudado 
de modo profundo a maneira de consumir televisão e abrindo espaço para outras 
possibilidades. A TV on demand juntamente com aplicativos e ferramentas que nos permite 
ver TV onde e quando quiser nos faz questionar se o fluxo televisivo tradicional morreu. 
Vivemos um momento de transição que emerge o novo ambiente midiático e a nova televisão 
hiperconectada, híbrida e transmídia. Este artigo busca refletir sobre as novas possibilidades 
existentes que reconfiguram a experiência televisiva além de propor questões que defendem 
a ideia de que o fluxo televisivo tradicional ainda está presente no ato de assistir TV. 

 
PALAVRAS-CHAVE:  Fluxo. TV. Experiência Televisiva. Reconfiguração. Social TV. 
 
ABSTRACT 
The model known as appointment TV (MACHADO, 2011) or television by appointment has 
become increasingly distant from the current reality. Over the last few years, the internet has 
profoundly changed the way to consume television and making room for other possibilities. 
TV on demand coupled with applications and tools that allows us to watch TV wherever and 
whenever we want makes us wonder if the traditional TV stream has died. We live in a 
moment of transition, where the idea of flow, modified by new technologies, appears in its 
purest meaning: the movement and fluidity of the information that characterizes the new 
media environment and the new hyperconnected, hybrid and transmedia television. This 
article seeks to reflect on the new possibilities that reconfigure the television experience as 
well as propose questions that support the idea that the traditional TV stream is still present 
in the act of watching TV. 
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INTRODUÇÃO 

 

A televisão foi um dos meios mais impactados pelo surgimento das novas 

tecnologias e da convergência midiática. As pressões por mudanças, principalmente vindas 
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dos usuários, são tão fortes que não há mais saídas: a TV tal como conhecíamos há alguns 

anos está desaparecendo e dando lugar ao novo momento conhecido como post-networking 

era. Em resposta, a TV vem tentando encontrar saídas para se inserir no novo contexto, 

criando um ambiente midiático conectivo, expandido e hibridizado.  

No ecossistema atual das configurações em redes emergem diferentes possibilidades 

de linguagens e formatos assim como de se entender e mapear os caminhos que o tradicional 

fluxo televisivo, unilateral e regular faz ao expandir para a web. O modelo conhecido como 

appointment TV (MACHADO, 2011) no qual a televisão é baseada em grades de 

programação e segue um fluxo planejado e contínuo tem dado lugar à TV on demand e ao 

streaming onde é possível escolher o que assistir, como, onde e quando; e consumir 

conteúdos e produtos audiovisuais usando a web como plataforma. Há flexibilidade do tempo 

e um desprendimento em relação aos horários das emissoras, principal demanda dos novos 

telespectadores conectados.  

Com o surgimento desses novos modelos de negócio a linguagem audiovisual já 

começa a dar sinais de mudanças. Tanto os grandes conglomerados de comunicação quanto 

o público, assim denominado até a era pós-network, têm papel ativo na produção e circulação 

de conteúdo. Esse novo modo de distribuição do audiovisual diante da conectividade 

reconfigura completamente o fluxo televisivo unilateral que caracterizou a era da 

radiodifusão (WILLIAMS, 2016). O modelo de distribuição é mais homogêneo, porém o de 

circulação é heterogêneo, uma vez que recebe grande impacto e influência da cultura 

participativa e dos fãs (JENKINS, 1992) nas redes sociais digitais.  

A expansão da televisão por diversas plataformas a partir do contexto da 

convergência, alterou o que antes era um movimento contínuo, sequencial, em tempo real e 

planejado para um que flui por diversas plataformas, retorna, reconfigura e volta a circular. 

Ferreira (2015) denominou de fluxo de convergência bilateral, onde, de forma cíclica, a TV 

e web geram conteúdos entre si e acabam se influenciando mutuamente. A experiência 

televisiva está reconfigurada. 

Pensar o audiovisual hoje sem pensar a conectividade, as ecologias digitais (DI 

FELICE, 2012) e as questões relacionadas a complexidade das redes é cair no vazio. Este 

artigo busca refletir sobre as novas possibilidades existentes que reconfiguram a experiência 
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televisiva além de levantar questões que defendem a ideia de que o fluxo televisivo 

tradicional ainda está presente no ato de assistir TV. A hipótese baseia-se na ideia de que os 

novos fenômenos midiáticos potencializados pelo surgimento das redes sociais e da 

convergência midiática, tais como a social TV e a segunda tela, podem incentivar ainda mais 

o appointment TV. Alguns gêneros midiáticos como os reality shows, ficção seriadas e 

programas ao vivo de grande repercussão comprovam essa abordagem e amplificam uma das 

características principais da televisão: o assistir junto na hora marcada. 

 

RECONFIGURAÇÃO DA EXPERIÊNCIA TELEVISIVA 

 

Desde os anos 90 e o surgimento da convergência midiática, a internet vem 

modificando e impactando progressivamente o hábito de assistir TV. A televisão resulta de 

misturas: o som do rádio, a imagem do cinema, a escrita do impresso. O poder de hibridação, 

tão forte nos dias atuais, sempre foi uma característica marcante da televisão. A facilidade 

em incorporar inovações (CAPANEMA, 2008) e a capacidade de absorver dentro de si outras 

linguagens ajudou nesta transformação.  

O processo de mudança que caracteriza a TV atual passa por cinco momentos 

importantes. Primeiro, o surgimento da internet e, mais tarde, das redes sociais. O 

desenvolvimento desses dois pontos começou a alterar a sociedade e os meios de 

comunicação, mas essa mudança foi potencializada a partir da convergência midiática 

(JENKINS, 2009), que transforma profundamente nossa relação com a mídia. 

Evoluindo os pensamentos de Jenkins, temos o surgimento de diversos fenômenos 

que emergem não somente a partir das alterações tecnológicas, mas de uma mudança nas 

práticas sociais e culturais da sociedade. A subcultura fã, assim como a cultura participativa, 

não são ideias nova, mas se amplificaram e ganharam maior visibilidade com a internet.  A 

evolução desses dois fenômenos também contribuiu para o caminho que a televisão tem feito 

em direção à sua expansão e hibridação com a web. 

Os antigos espectadores passivos se transformam em uma audiência ativa, multitela 

e participativa. “O público, que ganhou poder com as novas tecnologias vem ocupando um 

espaço na intersecção entre os velhos e os novos meios de comunicação, está exigindo o 
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direito de participar intimamente da cultura” (JENKINS, 2009, p. 53). Assim, surgiram novos 

tipos de público, com maior predisposição à mobilização e compartilhamento de conteúdo.  

Dentro da cultura participativa, os fãs vão ressignificar as formas de circulação dos 

produtos quando os mesmos são expandidos para a segunda tela. Eles participam ativamente 

na produção de conteúdo e possuem um importante papel dentro do fluxo de mídia de forma 

a exercer um impacto na circulação, distribuição e produção que pode conquistar uma 

visibilidade muito maior do que qualquer momento anterior e superior ao alcance da mídia 

tradicional de massa. 

Henry Jenkins introduz o conceito da cultura participativa em seu livro “Textual 

Poachers” (1992) englobando sua análise sobre a comunidade de fãs. Alguns anos depois, 

em “A Cultura da Convergência” (2009), Jenkins defende que “[…] se os antigos 

consumidores eram indivíduos isolados, os novos consumidores são mais conectados 

socialmente” (JENKINS, 2009, p. 47).  

Depois da internet, das redes sociais digitais, da convergência dos meios e da 

potencialização dos fenômenos da cultura participativa e da subcultura fã, a construção de 

um ecossistema conectivo, conceituado por Di Felice (2012), é o quinto aspecto que impacta 

diretamente na reconfiguração da televisão. 

Di Felice traz a ideia de um ambiente com interações múltiplas entre os objetos, 

pessoas e o ambiente que são potencializadas e marcadas pela expansão da conectividade dos 

objetos/coisas, da biodiversidade e dados na rede. Essas novas características construíram 

uma inédita ecologia informativa e comunicativa que marca os estudos atuais, no qual a ideia 

de rede e interações alteram-se profundamente e transforma mídia em qualquer tipo de 

superfície; não podendo ser mais entendida como um simples instrumento tecnológico, mas 

como parte de toda a ecologia. 

Ocorre a mudança de um “fluxo comunicativo bidirecional para um modelo de 

circulação das informações em rede, no qual todos os atores desenvolvem simultaneamente 

a atividade midiática de emissão e de recepção, altera a prática e o significado do ato de 

comunicar” (DI FELICE, 2012, p. 13). Nesse sentido, não apenas o conteúdo se expande, 

mas o social também é amplificado pelas redes sociais digitais.  
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Em suma, esses cinco aspectos analisados – surgimento da internet e redes sociais, 

convergência midiática, cultura participativa, subcultura fãs e a construção de um 

ecossistema conectivo, reconfiguram a experiência televisiva e criam um ambiente de 

mudanças onde se encontra a TV expandida. Nesse ambiente, práticas como a narrativa 

transmidia, a social TV e a segunda tela são destaque. 

A transmídia, muita usada por programas de reality show e séries televisivas, visa, 

através de um esforço duradouro e contínuo, prolongar e intensificar o engajamento do 

público ao expandir os pontos de contato com o programa, permitindo que a audiência 

explore de forma mais completa a narrativa e vá a fundo nas histórias de seu interesse, 

intensificando sua experiência (JENKINS; FORD; GREEN, 2014). Segundo os autores, essa 

nova abordagem parece ideal para a atual era do engajamento televisivo. Ela incentiva o 

espectador a se aprofundar no conteúdo transmitido na TV e que se expandiu por outras 

mídias: “dá aos fãs algo sobre o que falar e os incentiva a propagar conteúdo para outros 

membros potenciais de público” (JENKINS; FORD; GREEN, 2014, p.175), a procurar por 

novas informações e a criar significado coletivamente. Os autores defendem que as 

abordagens transmidiáticas produzem experiências de entretenimento mais significativas, 

imersiva e complexa. 

Por sua vez, a social TV surgiu a partir dessa nova relação entre televisão, redes 

sociais e o público (HILL, 2012), e se refere ao ato de compartilhar, debater e divulgar a 

programação televisiva de maneira síncrona nas redes sociais e à “convergência entre a 

televisão e as mídias sociais” (PROUXL; SHEPATIN, 2012, p.9). 

No mesmo ambiente surge o fenômeno da segunda tela: interação paralela da 

experiência do usuário com o conteúdo da televisão nos dispositivos móveis, possibilitando 

novas formas de participação e engajamento da audiência. A nova etapa evolutiva da 

televisão nasce a partir desses fenômenos. 

Segundo (PROUXL; SHEPATIN, 2012), a segunda tela apoia-se na interação 

paralela da experiência do usuário com o conteúdo da televisão nos dispositivos móveis, 

possibilitando novas formas de participação e engajamento da audiência.  

O novo ambiente audiovisual que surge intercala múltiplas telas no seu consumo. 

No encontro de dois universos distintos, TV e internet, surgem diferentes fluxos, de diversas 
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intensidades que se interconectam e por onde o conteúdo permeia, ora se repetindo ora 

expandindo. 

 

PELO FLUXO TELEVISIVO 

 

A ideia de fluxo sempre se fez presente na experiência televisiva, porém tem se 

reconfigurado a partir do nosso cenário midiático. Seu conceito foi amplamente abordado na 

obra de Raymond Williams, de 1974, recentemente traduzida para o português. Para o autor, 

a experiência característica dos sistemas de radiodifusão é a de sequência ou fluxo. “Esse 

fenômeno de um fluxo planejado talvez seja então, a características que define a radiodifusão 

simultaneamente como uma tecnologia e uma forma cultural” (WILLIAMS, 2016, p. 97). 

Segundo Cannito (2010, p.49), a TV é uma mídia de fluxo, no qual “se notabiliza 

pela reprodução incessante de conteúdo, de modo independente do espectador, em um fluxo 

unidirecional e regular”. Ou seja, neste caso a exibição de conteúdo independe da vontade 

do telespectador, seu único poder é a possibilidade de mudar de canal e migrar para outro 

fluxo, porém, mesmo que ele decida desligar o aparelho, o fluxo permanece ininterrupto.  

Para Williams (2016), o fenômeno do fluxo parece estar relacionado à própria 

experiência televisiva e é a característica central da TV. Esse tipo de fluxo regular, em tempo 

real e unilateral da televisão tradicional se dá a partir da grade de programação, com 

programas distribuídos em horários distintos e a repetição do mesmo. “A verdadeira série 

não é a sequência publicada de programas, mas essa sequência transformada pela inclusão 

de outro tipo de sequência, de modo que essas sequências juntas compõe o fluxo real, a real 

‘radiodifusão’” (WILLIAMS, 2016, p. 100). 

Mais de três décadas depois da obra de Raymond Williams, se consideramos o 

fenômeno do fluxo baseado na grade de programação como a característica principal da 

televisão, conseguimos perceber a grande mudança que surge neste meio tradicional com a 

ruptura deste fluxo unidirecional e regular. A convergência dos meios e todos os novos 

fenômenos trazidos por ela, em especial as narrativas transmidiáticas e a cultura participativa, 

desafiam a tradicional lógica de programação linear e em fluxo que, durante muito tempo, 

caracterizou a televisão. Surge a transformação do fluxo da radiodifusão para o fluxo 
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expandido, híbrido que acontece através do consumo em múltiplas telas. Capanema (2009) 

ressalta que o conceito de grade de programação tornou-se obsoleto no ciberespaço, onde a 

programação torna-se extremamente flexível. Para Fechine (2013) o momento que estamos 

vivendo é de um intenso fluxo de conteúdo que perpassa diferentes mídias e que se reinventa 

a partir de cada uma delas.  

 
Na era dos fluxos, virtual e real são entendidos como se fossem uma só e a mesma 
coisa - uma mesma rede integrada através de dispositivos híbridos. Estamos 
vivendo a transição entre o modelo de acesso restrito à informação para um modelo 
aberto e livre, no qual a informação se espalha por todas as superfícies e ambientes 
(SANTAELLA; LEMOS, 2014, p.95). 

 

A partir desse cenário televisivo transmídia surge um novo tipo de fluxo, no qual 

Ferreira (2015) denominou de fluxo de convergência bilateral, onde, de forma cíclica, a TV 

e web geram conteúdos entre si e acabam se influenciando mutuamente.  

 
[...] percebemos que a internet influencia também a linguagem, estética e o 
conteúdo audiovisual da televisão, gerando um fluxo de convergência bilateral: a 
TV contribui com a internet, ao passo que a internet influencia a TV. Os gêneros 
televisivos com suas linguagens e narrativas já consolidadas vão reconfigurando 
sua estética e linguagem, promovendo uma forma de apresentação do conteúdo 
baseada na interação entre o usuário e emissora (FERREIRA, 2015, p. 9). 

 

Para a autora, a televisão “está se adaptando à força da web, que remixa o que vem 

de todos os outros meios – imagem, texto e som - e a web a incorpora com maestria 

propagando conteúdos no labirinto do mundo digital” (FERREIRA, 2015, p. 14).  O uso 

desse novo fluxo, no qual um meio opera sobre o outro, tem como principal objetivo manter 

e fidelizar a audiência dos telespectadores-internautas ao interconectar os conteúdos nas 

diversas telas. Dessa forma, alguns programas estão percebendo a necessidade de 

desenvolver estratégias para disponibilizar seu conteúdo também na web, não somente 

repetido, mas muitas vezes reconfigurado.  

O modelo conhecido como appointment TV (MACHADO, 2011) difere dos 

conteúdos on demand que vemos hoje, onde é possível escolher o que assistir, como, onde e 

quando. Desde a chegada do vídeo cassete e atualmente com essas novas possibilidade e 

modelos de negócios, Machado (2011) acredita que o telespectador vem se distanciando da 

TV com hora marcada. Sigiliano (2017) acrescenta que 
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[…] ao ter a possibilidade de gravar as atrações e assisti-las quando quisesse o 
telespectador se desprendia da grade de programação. Na contemporaneidade, com 
a popularização dos serviços de conteúdo on demand, dos dispositivos de busca e 
da segmentação dos canais, a fragmentação do público é ainda maior (SIGILIANO, 
2017, p.70). 

 

Apesar de diversos autores defenderem a ruptura do fluxo televisivo tradicional, é 

preciso levar em conta que tais transformações que a TV tem passado na atualidade pode não 

interferir diretamente em uma das características principais da experiência televisiva: o 

assistir junto no horário original de exibição. Em meio a um ecossistema midiático conectivo, 

o fluxo tradicional, unilateral, sequencial, de fato foi reconfigurado, porém, o laço social que 

sempre esteve presente ao assistir TV pode ter sido potencializado a partir das novas 

possibilidades de socialização que a expansão do fluxo traz.  

 

O LAÇO SOCIAL NA EXPERIÊNCIA TELEVISIVA 

 

O laço social, antes limitado ao círculo de amigos e familiares e à um ambiente 

físico restrito, atualmente ganha proporções inimagináveis ao expandir para web.  

Recuero (2009, p.24) define redes sociais “como um conjunto de dois elementos: 

atores (pessoas, instituições ou grupos; nós da rede) e suas conexões (interações ou laços 

sociais) ”. Sem esses dois elementos é impossível existir as redes, ou seja, sem pessoas não 

há interação, mas são as conexões o principal foco de estudo das redes sociais. As conexões 

são formadas a partir da interação entre os atores; tais conexões servirão de base para a 

criação das relações e posteriormente dos laços sociais. As interações precisam ser sempre 

recíprocas entre os envolvidos e podem ser tanto síncronas quanto assíncronas. 

Os laços sociais, por sua vez, podem ser categorizados por fracos ou fortes 

dependendo do tipo, intensidade e qualidade da interação entre os autores. Por estarem 

diretamente relacionadas e influenciadas pelas interações entre autores, as redes são 

dinâmicas, ou seja, não estão estáticas e se transformam constantemente: sofrem rupturas, 

agregações, cooperação, conflitos – assim como as comunidades na convergência midiática,. 

“Essas redes são, quase sempre, mutantes e tendem a apresentar comportamentos criativos, 

inesperados e emergentes” (RECUERO, 2009, p. 92).  
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Esses conceitos esbarram com as ideias de Lévy (2007), que na década de noventa 

introduziu a temática dos laços sociais nas redes digitais a partir do conceito de “Inteligência 

Coletiva”. Segundo o autor, na inteligência coletiva o outro é alguém que sabe coisas que eu 

não sei e “representa uma fonte possível de enriquecimento de meus próprios saberes” 

(LÉVY, 2007, p.27). O conceito parte do pressuposto de que as pessoas atuam melhor junto 

que separados e tem a reciprocidade como sua maior característica: se os outros são fonte de 

conhecimento, eu também sou uma oportunidade de aprendizado para os outros. “É uma 

inteligência distribuída por toda parte, incessantemente valorizada, coordenada em tempo 

real, que resulta em uma mobilização efetiva das competências” (LÉVY, 2007, p.28). 

Para Lévy (2007, p.32) a engenharia do laço social “é a arte de suscitar coletivos 

inteligentes e valorizar ao máximo a diversidade das qualidades humanas” e seria renovado 

através do conhecimento e da própria inteligência coletiva a partir da reciprocidade que a 

caracteriza.  

A questão da construção ou reconstrução do laço social é especialmente sensível 
ao momento em que os grupos humanos implodem, cancerizam-se, perdem seus 
pontos de referência e vêem suas identidades se desagregar (LÉVY, 2007, p.26).  
 

Daiana Sigiliano (2017) defende que o laço social é transformado junto com o fluxo 

televisivo ao receber influência da internet, mas como veremos a seguir, ele acaba 

intensificando a hipótese proposta neste artigo do incentivo ao appointment TV em um 

momento de reconfiguração televisiva. 

 

O FLUXO TELEVISIVO MORREU? 

 

Sentar no sofá, ligar a televisão e assistir ao programa na hora em que ele é exibido. 

O modelo conhecido como appointment TV (MACHADO, 2011) ou televisão com hora 

marcada têm se tornado cada vez mais distante da realidade atual. A TV on demand 

juntamente com aplicativos e ferramentas que nos permite ver TV onde e quando quiser, e 

as plataformas streaming como a Netflix, nos faz questionar se o fluxo televisivo tradicional 

morreu. Ao trazer a abordagem feita por Williams na década de 70 relacionada ao fluxo 
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televisivo, é interessante neste momento discutir até que ponto o conceito foi superado, ou, 

melhor dizendo, reconfigurado com o advento das redes sociais digitais. 

O gênero reality show tem grande destaque quando o assunto é segunda tela e social 

TV. Segundo a última pesquisa realizada pelo Public ITTR3, publicada em 2016, o gênero foi 

o que mais se destacou entre os programas brasileiros da TV aberta comentados no Twitter 

durante o ano de 2015, responsável por 30% do total.  

O auge do uso da social TV no Brasil aconteceu quando, de forma surpreendente e 

inédita, após atingir a marca de 2 milhões de tweets, o vencedor da 2ª temporada de 

Masterchef Brasil foi anunciado primeiro no Twitter e depois na televisão, privilegiando os 

usuários multitelas em detrimento daqueles que apenas assistiam ao programa na televisão. 

Mesmo sendo um programa gravado, os fãs e telespectadores ligavam a TV, sempre no 

mesmo horário, para assistirem ao programa e terem uma experiência completa ao 

interagirem em tempo real com outros fãs e até mesmo com o próprio programa. Na final da 

3º temporada algumas personalidades da internet foram convidadas pela emissora para 

tweetarem e interagirem com os fãs na segunda tela durante a transmissão. O programa 

destaca-se como o reality show que mais utiliza a segunda tela no país, demonstrando um 

intenso incentivo à participação dos fãs no meio online. 

O Big Brother Brasil ainda não foi tão longe quanto o Masterchef no quesito de 

social TV, mas também se destaca ao incentivar a experiência televisiva compartilhada. Nos 

três meses de transmissão da temporada, grandes comunidades de fãs são criadas para discutir 

o programa nas redes sociais. Durante a exibição do mesmo na TV, um grande volume de 

tweets é postado referente ao que está sendo transmitido. 

Na última medição feita pelo Kantar Twitter TV Ratings (KTTR)4, durante a semana 

do dia 17 de julho de 2017, a quarta temporada do Masterchef  Brasil liderava a lista dos dez 

programas da TV aberta com maior engajamento no Twitter, com um total de 25 milhões de 

impressões5, mais de 150 mil tweets e 26 mil autores únicos. À título de comparação, o 

segundo lugar ficou com a novela das nove da rede Globo, A Força do Querer, que conquistou 

                                                           
3 Disponível em: <https://goo.gl/BeXiHJ>. Acesso em: 18 out. 2017 
4 Disponível em: < https://www.kantaribopemedia.com/kttr-type/kantar-twitter-tv-ratings-1707-a-230717/>. 
Acesso em: 18 out. 2017. 
5 Quantidade de vezes em que os tweets relacionados ao programa foram visualizados durante a sua exibição. 
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mais de 8 milhões de impressões, 62 mil tweets e 20 mil autores únicos. Esses dados 

representam mais da metade dos números conquistados pelo reality show de culinária da 

Band. O único momento em que o programa perde o primeiro é lugar é durante a exibição 

do Big Brother Brasil. Na última semana da 17ª edição do BBB, que acabou no dia 13 de 

abril de 2017, o programa ficou com as três primeiras posições do ranking feito pelo Kantar 

Twitter TV Ratings (KTTR)6, enquanto o Masterchef ficou em quinto. Durante a final da 

última edição, o Big Brother Brasil obteve mais de 78 milhões de impressões, quase 500 mil 

tweets e mais de 107 mil autores únicos. Um fato curioso é que esses dados foram inferiores 

ao programa do dia 10 de abril, domingo, que alcançou a marca de 630 mil tweets e 82 

milhões de impressões. 

Segundo Sigiliano (2017, p. 70), o uso das hashtags e estratégias de social TV tem 

o objetivo de estimular o telespectador a ligar a TV no horário original de exibição dos 

programas. “[…] O público pode até navegar no aplicativo de maneira assíncrona à 

transmissão do conteúdo televisivo, mas terá sua experiência limitada”. 

A partir desses dois exemplos, outros reality shows, como The Voice Brasil, Super 

Star e Pop Star, começaram a investir na social TV, estimulando a participação dos usuários 

na segunda tela através de hashtags padrões e outros recursos. As finais desses programas 

também geram grande repercussão nacional nas redes sociais. Segundo o site “Observatório 

do Audiovisual”7, na quarta temporada de The Voice Brasil, exibida em 2015, por exemplo, 

a Globo fez uma parceria com o Twitter Brasil e estreou o recurso da hashflag (hashtag 

acompanhada de um emoji). Na final do programa, os usuários que usassem a hashtag oficial 

do programa (#TheVoiceBrasil), visualizava junto à indexação o símbolo que fazia referência 

ao logotipo do programa. O mesmo aconteceu na final da décima sexta edição do Big Brother 

Brasil, que segundo dados do Observatório do Audiovisual8, até o dia 1º de abril de 2016, já 

tinha gerado 13 milhões de tweets, que representava 63% a mais em relação às impressões 

de toda a edição anterior. Durante a última semana do reality, o usuário que digitava no 

                                                           
6 Disponível em: < https://www.kantaribopemedia.com/kttr-type/kantar-twitter-tv-ratings-1004-a-160417/>. 
Acesso em: 18 out. 2017. 
7 Disponível em: < http://observatoriodoaudiovisual.com.br/thevoicebrasilnasocialtv/>. Acesso em: 18 out. 
2017. 
8 Disponível em: < http://observatoriodoaudiovisual.com.br/bbb16-o-reality-da-segunda-tela/>. Acesso em: 
18 out. 2017. 
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Twitter a hashtag oficial do programa (#BBB16) ou de algum participante seguido de BBB16 

podia interagir com a hashflag gerada - o símbolo do BBB ou a caricatura do participante, 

dependendo do termo escrito. No dia da final as possibilidades se estenderam para a hashtag 

com a palavra “vai” seguido do nome de um dos finalistas, que gerava a sua caricatura. 

Além dos reality shows, outro importante ponto de análise envolve os eventos 

esportivos e musicais. No último Rock in Rio, que aconteceu no mês de setembro de 2017, 

as pessoas que não conseguiram estar presente no festival acompanharam tudo pelo canal por 

assinatura Multishow, que fez uma cobertura multiplataforma, englobando tanto TV quanto 

web. E a estratégia deu certo: segundo dados do site RD19, durante o primeiro fim de semana, 

o Twitter registrou um crescimento de 98% no número de postagens sobre o evento em 

relação à edição anterior, realizada em 2015. O festival gerou aproximadamente 4,4 milhões 

de tweets no mundo - 3,5 milhões apenas no Brasil. Outra ação que potencializa o ritual do 

assistir junto é a seleção de alguns tweets dos usuários com a hashtag escolhida pela 

Multishow para aparecer durante a transmissão na TV. Isso faz com que mesmo aqueles que 

estão assistindo somente pela televisão, se sintam parte da experiência compartilhada: estão 

todos dividindo aquele momento juntos, no fluxo proposto pela TV, que se expande para a 

web. 

Os grandes eventos esportivos mundiais, tais como Olimpíadas, Copa do Mundo e 

o Super Bowl também têm essa característica, neste caso no âmbito global.  A edição do 

Super Bowl de 2017, gerou 97,1 milhões de impressões, segundo o Kantar Ibope Media10. A 

mesma pesquisa revelou ainda que, no Brasil, o momento de maior destaque foi durante o 

show da cantora Lady Gaga, que representou 17% do total de tweets.  

Além dos grandes cases de sucesso apresentados, não precisamos ir tão longe para 

confirmar a proposta deste artigo: o horário do jogo de futebol transmitido na TV aos 

domingos é tão forte na rotina das pessoas que chegamos a compará-lo à nossa própria 

temporalidade. Não é difícil ouvir alguém dizer: “vamos encontrar depois do jogo” ou “vou 

fazer isso no horário do jogo”; o ritual é tão intrínseco à vida das pessoas que coloca o fluxo 

                                                           
9 Disponível em: < https://rd1.com.br/primeiro-fim-de-semana-do-rock-in-rio-bomba-no-twitter/> Acesso em: 
18 out. 2017. 
10 Disponível em: <https://www.kantaribopemedia.com/kantar-twitter-tv-ratings-super-bowl-registrou-mais-
de-97-milhoes-de-impressoes-no-twitter-2/>. Acesso em: 18 out. 2017. 
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da televisão em destaque para além do aparelho. Durante os jogos, o laço social e a 

experiência televisiva se intensificam quando o telespectador se encontra com amigos e a 

família para todos assistirem ao jogo, ao vivo, na hora marcada. 

Por sua vez, as ficções seriadas também enfatizam o modelo da hora marcada. 

Durante a exibição da sétima temporada da série americana Game of Thrones, por exemplo, 

alguns episódios vazaram antes da exibição oficial que era feita todo domingo às 22h no 

canal pago HBO.  Com os hábitos contemporâneo que facilita o consumo, acompanhar uma 

série no horário original de exibição e, principalmente na televisão, tem se tornado cada vez 

mais raro. Principalmente no contexto de Game of Thrones, que é uma das séries mais 

pirateadas da história e possui alto número de downloads ilegais, isso se intensifica. Porém, 

em vez dos fãs aproveitarem esse deslize para assistirem ao episódio antes da sua veiculação, 

surgiu uma campanha online onde os fãs declararam que iriam esperar até domingo para 

assistir ao episódio na TV. A hashtag #euresolviespertar nos mostra que, mesmo em 

produções feitas para o novo contexto midiático, com o consumo em múltiplas telas e uso de 

uma narrativa transmídia e expandida, os espectadores ainda optam pela experiência do 

“assistir junto” na hora marcada. Os fãs de GOT de todo o mundo demonstraram entusiasmo 

por estarem assistindo ao programa ao vivo. 

Ainda no universo das séries, ao analisar as ações de social TV adotadas pelo canal 

FOX relativos à décima temporada da série The X-Files e o engajamento dos fãs no Twitter, 

Daiana Sigiliano (2017) concluiu que o laço social entre os telespectadores é reforçado em 

um contexto da social TV. 

 

[…] apesar de surgir no ambiente de convergência, o que se observa na social TV 
é a potencialização do laço silencioso e invisível da televisão. […] o fenômeno não 
só reforça este aspecto da televisão, tão enfraquecido pelo consumo individual e 
pela fragmentação da audiência, mas estabelece ressignificações a experiência 
televisiva a partir da arquitetura informacional das redes multimodais 
(SIGILIANO, 2017, p. 109). 

 

De acordo com Sigiliano (2017) as ações de social TV focadas na transmídia e no 

estímulo à participação na segunda tela do canal Fox não só estabelecia um diálogo com os 

telespectadores interagentes, mas também estimulava o appointment TV. “As publicações 

reforçam a experiência coletiva e o compartilhamento de conteúdos no Twitter de maneira 
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síncrona à exibição dos episódios, contribuindo para a pluralidade do backchannel” 

(SIGILIANO, 2017, p. 165). 

E esse laço social só acontece entre aqueles que assistem no horário original de 

exibição. As novas tecnologias ampliaram as possibilidades de discussões, antes restritas à 

sala de estar e à um círculo de amigos e familiares, para um ambiente sem fronteiras, no qual 

todos que assistem ao mesmo tempo sentem parte de uma mesma comunidade e 

compartilham a mesma experiência. De acordo com Klym e Montpetit (2008), a social TV 

faz com que a experiência compartilhada seja redescoberta. 

 
A experiência compartilhada está voltando com uma nova forma. O ambiente 
familiar, típico dos anos 1950, está sendo substituído pelas comunidades virtuais 
online que são acessadas através dos dispositivos móveis. Essas comunidades vão 
muito além da sala de estar, dos bairros, das cidades, dos países e dos hemisférios 
(KLYM; MONTPETIT, 2008, p.5, tradução nossa). 
 

Em meio a isso tudo, o Twitter cumpre o papel de potencializar o poder da social 

TV em promover o appointment TV. Os dois fluxos, o da TV e o do Twitter, se encontram e 

incentivam o ato de assistir TV juntos, mas agora de forma ressignificada, uma vez que a 

internet acaba com as fronteiras e limites geográficos. No momento atual pós-convergência 

e de um ecossistema conectivo, as pessoas podem conversar sobre TV não somente com a 

família na sala de estar, mas com milhares de pessoas, de diferentes lugares do mundo, 

conectadas no ciberespaço. 

Além desses casos, é importante colocar em debate a desigualdade de acesso à 

internet ainda presente no Brasil. Dessa forma, falar em morte na mudança do fluxo televisivo 

em um país no qual pouco mais da metade dos domicílios têm acesso à internet11, pode ser 

um pouco precipitado, já que 46% dos lares brasileiros ainda assistem à TV da forma 

tradicional. Em contrapartida, o fato de seis em cada dez conexões na América Latina se 

darem por meio de smartphones12 colabora para que a rede seja utilizada como uma forma 

                                                           
11 Dados referes à 12ª edição da pesquisa TIC Domicílios, divulgada no dia 5 de setembro de 2017 pelo 
Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br), por meio do Centro Regional de Estudos para o 
Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br) do Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto 
BR (NIC.br). Disponível em https://goo.gl/geyfKK. Acesso em 23 nov. 2017. 

12 Disponível em https://goo.gl/cj9hsW. Acesso em 23 nov. 2017. 
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de socialização para discutir TV e ampliar as estratégias de social TV e segunda tela 

abordadas neste artigo. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A televisão tal qual nós conhecíamos não existe mais. O fluxo tal qual pensado por 

Williams na década de setenta também não. Mas isso não quer dizer que a experiência 

televisiva do appointment está totalmente morta. Talvez apenas reconfigurada e tentando 

achar o seu lugar em meio às diversas possibilidades existentes no contexto da convergência 

dos meios.  

A partir das discussões propostas neste artigo, podemos falar em uma experiência 

combinada: TV e web, onde o fluxo de ambas intercalam e potencializam o appointment TV 

e o laço social à distância. Jogos de futebol, grandes eventos esportivos e musicais, reality 

shows, ficções seriadas, mesmo em um momento pós-convergência e imerso em um 

ecossistema midiático conectivo, a experiência da hora marcada e do assistir juntos ainda 

persiste. Nesses exemplos, o fluxo televisivo tradicional está “vivo”, uma vez que assistir em 

outro horário sem ser o ao vivo acaba impactando diretamente na experiência do 

telespectador. Seja na web, ou na própria TV, o importante é seguir a hora marcada proposta 

pelo programa.  

Se o consumo é multitela, o laço social televisivo também se expande para outros 

suportes. O ritual de assistir TV é mantido, mesmo que reconfigurado pelas novas tecnologias 

e fenômenos. As estratégias de social TV e segunda tela, estão diretamente relacionados à 

reconfiguração da experiência televisiva, ao mesmo tempo em que incentivam o appointment 

TV, uma vez que possibilita a conversação com outras pessoas que também estão vendo o 

mesmo programa. 

Em suma, se por um lado o fluxo televisivo está reconfigurado a partir da 

interferência da conectividade, isso não impede que o ato de assistir TV na hora marcada 

tenha sido extinto. O fluxo tradicional ainda existe e, em alguns momentos, o telespectador 

retorna a ele para usufruir das possibilidades que somente o fluxo oferece. O que percebemos 

neste artigo é que o appointment TV é potencializado com novas formas de socialização e 
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não sofre interferência dos novos modelos de negócios, tais como o streaming e a TV on 

demand. 
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