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RESUMO: O presente trabalho analisa as 
a 

-industrial colocando em cheque o 
atual modelo de TV aberta no Brasil. Com isto, toda 

-

 

 

A TV Digital no Brasil aberta no Brasil vem 

qualquer nova tecnologia, ainda mais quando se 

encontra boa parte da s

mostrando um componente ainda mais significativo 

experimentados pelas sociedades no passado. A 

co

plataformas de d

diferencia da maioria das emissoras do mercado 

positivos de faturamento com publicidade mesmo 

importantes que devem ser analisadas agora, 

pequenas e identif

velocidade assustadora, o que afirmamos hoje, 

 

Este artigo tem por objetivo analisar as 

TV aberta brasileira que veio 

se consolidando a mais de 60 anos e atualmente se 

configura em um dos mais importantes mercados 

televisivos do mundo. O texto pretende demonstrar 

, bem como 

caminhos para que o futuro da TV aberta digital 

o 

e qualidade como uma das melhores do mundo, 

inclusive se tornando um exemplo a ser seguido 

dentro das novas possibilidades da TV Digital na 

 

 



missoras de TV aberta? 

Produzir programas, educar, entreter, distribuir 

Lei 4.117, de 27 de agosto de 1962, em seu artigo 

-se a necessidade de 

 forma, 

quanto menor a audiência, menor o investimento em 

espec

formada para atender a demanda da audiência 

nascida na Era Industrial, que se baseava - e ainda 

se baseia -

sintonizados no programa ou canal.  

-

demog

saltou para 60% e, em 2000, para 80%. (MATTOS, 

ubiu para 83,8%.1 Nesse 

contexto, o consumo de produtos industrializados e 

o crescente aumento do mercado consumidor 
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<http://midiadados.digitalpages.com.br/home.aspx>. Acesso em: 
06 set. 2010, 06:25. 

agrada no 

aparelho.  

nossa sociedade. Na Era Industrial, o trabalho 

organi

o as mesmas que forjam o 

-

eptor 

 

internet, mas foi expandida por essas tecnologias 

fosse ainda maior e se tornaram a principal 

ferramenta para que as duas principais 

impactassem ainda mais a sociedade: a flexibilidade 

de p

conectada ou IPTV, na tentativa de atingir a 

audiência fragmentada, consequência da 



e emprego. Assim, como a sociedade veio se 

se estruturando em algo novo e distinto da 

caracter  

e 

engajamento da audiência que vigoravam para a 

enquanto durar esse estado transicional, continuar 

ruturado dentro dos 

paradigmas da Era Industrial e ao mesmo tempo, 

atender a uma demanda crescente de produtos 

me

se inter-relaciona e consome produtos 

comunicacionais por meio das redes sociais e pelas 

altamente personalizantes e individualizantes. Como 

variados grupos (nichos) que formam esta nova 

 

A TV ABERTA E OS DISPOSITIVOS DE 
SEGUNDA TELA 

a 

tradicionais em atender a essa nova realidade, pois, 

mensagens para grandes grupos, com uma grande 

-

).  

-

aplicativos (app's), inclusive a interatividade, que 

busca exatamente atingir estes novos nichos de 

Congresso de Broadcasters nos EUA, a NAB 2013 

(National Association of Broadcasters), a Second 

Screen Society, uma entidade aut

quais destacamos:  

tendência com crescimento constante que 

40% da audiência nos EUA; 

 

c) Estudos apresentados pela entidade 

parte da audiência quando se utiliza os dispositivos 

de segunda tela, 

 



interativas ou complementares, mas sim por um 

 sua 

de compartilhar e conversar com sua comunidade 

contribuindo para o aumento da audiência em 

programas da TV aberta nos EUA elevando 

"Lovemarks"  

Lovermarks

tornam-se

como Suvivor geraram uma infinidade de 

comunidades na internet. Nelas, tudo era discutido, 

rede amam a marca (no caso o programa). E 

dos programas da TV e de suas experiências com a 

 

la ainda 

enfrentam problemas como acesso a internet banda 

ainda caros para boa parte da sociedade brasileira. 

lan

nichos, cada vez mais conectados pelas redes 

sociais que regataram o ato de se assistir a um 

as salas de TV ou 

quartos de dormir, mas sim via redes sociais e 

 

  

De acordo com Castells (2003), a partir da 

-cassete, a audiência da 

bilidade 

de gravar um programa e assisti-lo em qualquer 

audiência com o aparelho (display). Soma-se, ainda, 

imagens particulares, permitindo a milhares de 

pessoas 

2000) descreve as 

tecnologias de ponta. O autor cita que:  

 NBC, ABC 

e CBS. Pela primeira vez desde que começaram a 

registrar dados sobre o assunto, a audiência 

combinada das três redes somou menos de 50%. Foi 

uma assistência de mais de 90% dos lares americanos 

por mais de 40 anos. (DIZARD, 2000, p. 19). 

de que os comerciais de 30 segundos nas 

contados.  Um desses argumentos baseia-se em 

 

 banda larga 

 tecnologia sem fio 



 buscadores 

 redes 

elementos contribui significativamente para que as 

outras formas de atingir os consumidores 

dispendio

seu maior financiador (o comercial de 30 segundos) 

 

rio aparenta estar 

ainda muito distante. Apesar dos investimentos 

computou 

o ano de 2012 

que representa 64,73% do mercado de publicidade2. 

a que vem caindo em todas as 

emissoras em rede nacional3

m curto prazo, 
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<http://midiadados.digitalpages.com.br/home.aspx?edicao=3> 

 
3 -
tolipan/noticias/2013/01/02/balanco-2012-globo-tem-pior-ibope-
da-historia-e-record-vence-disputa-com-sbt/> Acesso em: 20 mar. 

 

anos: a Copa do Mundo de Futebol (2014) e os 

Miguel Jorge, proferiu uma palestra na abertura do 

para os anos que viriam. Miguel Jorge fez um 

Ministro,4

mais alta, subindo de 27 para 32 anos, e a 

perspectiva de vida vai aumentar de 72 para 76 

- Produto 

Interno Bruto 

subir de R$ 13,5 mil para R$ 21 mil. Dessa forma, o 

alfabetizadas e 50% mais de alunos nas 

o com 2008. Com a 

estabilidade da economia e o consumo em alta, 

liderando os investimentos. 
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<http://www.mmonline.com.br/noticias.mm?url=O_Brasil_e_a_mi
dia_em_2020>. Acesso em: 31 dez. 2010, 12:09. 



O grupo Zenith Optimedia atribui ao Brasil o 

sexto maior mercado da publicidade mundial, com 

5

a 

dourada para as emissoras de TV aberta no Brasil. 

quando a euforia dos jogos passarem. Com 

tamanho investimento, estabilidade na economia e 

perar que outros 

internet via banda larga e a TV por assinatura. E 

pagos vem crescendo devido ao aumento constante 

audiências dos canais abertos dentro da 

que utilizavam a TV paga para ver TV aberta, 

aferidos em 76%. Em 2013, a percentagem caiu 

para 64%.6    

Assim, passado a fase dos investimentos 

esperar que tenha havido um crescimento 

talvez permit

negativos para a TV aberta. O mais significativo 

emissoras abertas para outras plataformas de 
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<http://www.mmonline.com.br/noticias.mm?url=Publicidade_brasil
eira_tera_R__7,4_bi_a_mais_ate_2013> Acesso em 01 jan. 

 
6 -
castro/audiencia-de-canais-pagos-cresce-e-globo-cai-26-em-12-

 

cada emissora nesses investimentos varia muito de 

emissora para emissora. Por isso, que muitos 

aberta comercial e dos jornais impressos.  

Assim como no

-geral da SIC, 

7 Em muitos 

e software embarcado no 

8

preciso olhar para o horizonte com cuidado, pois 

mu

mudanças como os demais segmentos industriais 

                                                           
7 -
castro/2010/06/17/e-falsa-a-ideia-de-que-a-tv-vai-acabar-diz-
rede-  
8

<http://blog.itvproducoesinterativas.com.br/2010/06/18/reflexoes-
sobre-o-euroitv/> Acesso em 16 set. 2010, 
18h46m. 



social. Encontrar um novo papel social, uma nova 

macional talvez seja o 

cabem as perguntas: qual o papel social da 

 

DIGITAL 

McLuhan (1996) afirma que, a cada surgimento 

experiências e ao mo

ele sucede. Assim, a TV conectada, IPTV, TV digital 

produtos audiovisuais disponibilizados por estas 

novas tecnologias 

lecomputador 

o surgimento de novos e variados dispositivos que a 

eito de 

convergência dos meios. Jenkins (2008, p. 27) 

o co

sofisticados que venham a ser. A convergência 

onsumidores 

outros." (JENKINS, 2008, p. 28). Portanto, para o 

abertas de incorporar processos interativos 

disponibilizada em larga escala na TV digital aberta, 

tor importante neste contexto 

da TV?  

A segunda tela, tratada

interatividade na TV Digital aberta pelas seguintes 

principal da TV aberta) e segundo, poi

-top-box. 

Estudo realizado pela Nielsen, em 2012, apontou 

m ter 

usado o seu dispositivo enquanto assistiam TV pelo 

dias. 

9. 
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<http://www.nielsen.com/us/en/newswire/2012/double-vision-
global-trends-in-tablet-and-smartphone-use-while-watching-

 



m gerado fortes 

dos dispositivos de segunda tela a interatividade, 

talvez, venha a ser utilizada em larga escal

 

 

Predizer o futuro de qualquer atividade 

acontecimentos atuais e em estudos de 

para um 

economia e que possui um papel vital em nossa 

negativos venham a se concretizar. Portanto, mais 

importante que tentar adivinhar um futuro e traçar 

um caminho que nos faça alcançar o objetivo 

desejado.  

Empiricamente podemos observar que a 

consumo televisivo diferentes daquela da sociedade 

formando devido ao surgimento de novos aparelhos 

ou plataformas, na verdade estes novos aparelhos e 

cada vez mais crescentes dessa nova sociedade 

informacional e interconectada. Como o crescimento 

cada s

Inglaterra, Estados Unidos e Alemanha, antes 

strial e que foram os 

atualmente sendo forçados a se adaptarem com 

sem graves consequências. Assim, consideramos 

adapte e encontre seu novo papel na sociedade que 

passos: 

1 -

emissoras conc

ou se fundam ou tenham parte de seu capital 

comprado por empresas estrangeiras. Nos EUA 

que as três grandes redes, NBC, ABC e CBS 

o da 

audiência e significativa perda de publicidade. A 

ABC foi comprada pela Capital Cities 

-se uma 

132). Em 1995 a Disney comprou a Capital Cities e 

aqui no Brasil foi preciso mudar a lei, visto que a 

2/02 o 



 

2  Cortar custos -

 

possibilitando jornais visualmente mais atraentes e, 

ao mesmo tempo, com menores gastos.  

3 - Maior autonomia para as emissoras locais  

Internet e os serviços OTT - Over the top - os 

 um novo modelo de 

 

4 - - A TV aberta 

brasileira vem obtendo resultados positivos em 

termos de faturamento. Isto se deve, entre outros 

motivos, do momen

anunciantes investem em publicidade na TV 

quando? Quando chegaremos ao ponto em que se 

torne mais efetivo anunciar em outras plataformas 

o 

obriga a perguntar: no futuro teremos o mesmo 

players

operar? 

Seja descobrir, criar, copiar, ou qualquer outra 

 aberta no Brasil, 

Isso quer dizer que uma empresa de TV digital 

aberta tem que se reposicionar no mercado, 

consumidores e continuar relevante para a 

 

 



exclusiv

empresas inovadoras dentro do mercado de 

futuro? Conforme analisado acima, o novo contexto 

 atual 

por

crescer. Ou seja

-los cair, e eles têm 

cabos e acesso a internet via banda larga, que vem 

crescendo continuamente no Brasil.  

os mesmos dividendos de hoje, e a estrutura 

amente este posicionamento das emissoras 

que deve ser estudado: deslocar a ênfase do 

 de seus 

. Ou seja, 

toda a estrutura televisiva, tanto administrativa, 

 

alternativas.

rompimento com o modelo antigo.  

 

so

2002. 
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