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Resumo 

 

O artigo apresenta apontamentos iniciais relativos a projeto de pesquisa em curso, no qual é 

investigada a sincronização de vários ciclos de vida (produção de TV, desenvolvimento de 

software e gestão de projetos) como alternativa para desenvolvimento e fornecimento (pelas 

emissoras de TV comercial) de aplicativos para que o público materialize uma experiência 

controlada de segunda tela (se tornando conectada à emissora). Considera-se que tal 

fornecimento tende a equacionar o complexo cenário que afeta a relação entre emissoras, 

anunciantes e audiência no sistema televisual, associado ao compartilhamento de atenção 

entre dispositivos e conteúdos durante a experiência. É apresentada uma contextualização 

geral do novo modo de ver TV e a constatação (via revisão bibliográfica) de dificuldades 

conceituais relativas à sincronização já a partir do processo de produção de TV. 
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A audiência de televisão tem feito – em diversos países no mundo – uso de dispositivos 

móveis para acessar a Internet concomitantemente ao ato de ver TV
3
. Analisar 

conceitualmente esse novo modo de ver TV é complexo – a começar pela nomenclatura 

adotada: dependendo do tipo de ação executada durante o uso dos aparatos tecnológicos, 

varia o termo atribuído à ação. 

A expressão (i) TV social é adotada quando o uso do gadget conectado à Rede 

envolve a realização, pelo público, de comentários para o programa assistido na TV. Os 

comentários ocorrem nas redes sociais digitais (como o Facebook ou o Twitter), e o modo 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Estudos de Televisão e Televisualidades do XVI Encontro dos Grupos de Pesquisa em 

Comunicação, evento componente do XXXIX Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Docente do programa de Mestrado e Doutorado em Comunicação e Linguagens da Universidade Tuiuti do Paraná. 

Doutor em Comunicação e Linguagens pela UTP/PR, é membro do grupo de pesquisa Interações comunicacionais, 

imagens e culturas digitais (INCOM). E-mail: cemarquioni@uol.com.br. 
3 Ao longo deste trabalho são apresentados alguns exemplos relativos às audiências de TV estadunidense e brasileira. No 

caso da TV nos Estados Unidos, pesquisa realizada no ano de 2011 identificou que 86% dos entrevistados usavam o 

telefone celular enquanto assistiam TV, ao passo que 23% utilizavam o aparelho para obter informações em relação ao 

conteúdo que assistiam. Ainda, 70% dos entrevistados alegaram que utilizavam mais frequentemente seu tablet em frente 

à televisão (PROULX; SHEPATIN, 2012, p. 87). Quanto ao Brasil, dados do relatório PNAD relativos ao ano de 2013 

(divulgados em 2015) identificaram, “pela primeira vez, [...] o acesso domiciliar à Internet por meio de [...] telefone móvel 

celular, tablet, televisão e outros equipamentos eletrônicos” (PNAD, 2015).  O relatório informou que os “percentuais de 

domicílios que utilizavam a Internet conforme o tipo de equipamento são os seguintes: telefone móvel celular ou tablet 

(57,3% ou 17,9 milhões), telefone móvel celular (53,6% ou 16,8 milhões), tablet (17,2% ou 5,4 milhões), televisão (2,7% 

ou 832 mil) e outros equipamentos (0,7% ou 210 mil)” (PNAD, 2015). Associados às informações de que (i) o público que 

mais assiste “TV com [enquanto navega na] internet são os jovens, principalmente entre 20 a 24 anos, [(ii)] são os 

adolescentes de 15 a 19 anos os que mais comentam sobre a televisão na internet [...] [, e de que (iii) e]ntre os adultos, esse 

hábito é maior entre as mulheres e entre as pessoas de classe econômica AB” (NO BRASIL, 2013), os dados do relatório 

PNAD auxiliam a mapear preliminarmente o cenário de adaptação no modo de assistir TV do público brasileiro. 
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de uso tem associado o estabelecimento de pertencimento via canal de fundo (tradução 

proposta para o termo backchannel): trata-se de uma “conversa em tempo real [...] [, 

conduzida] em canais de mídia social durante o período em que um episódio [ou programa] 

é veiculado” (PROULX; SHEPATIN, 2012, p. 11, grifo no original). As conversas relativas 

ao programa de TV habilitam o “sentimento de estar conectado e de ser parte de algo 

grande enquanto assistindo televisão” (PROULX; SHEPATIN, 2012, p. 14; grifo meu): 

passa a ser observável pelos participantes uma espécie de sala de estar expandida para além 

dos limites domésticos
4
. Já (ii) segunda tela (ou ainda múltiplas telas) é o termo utilizado 

para referenciar a consulta pelo público de informações adicionais, na Internet, em relação 

ao conteúdo apresentado na TV. 

Apesar da variação na forma de nomear os modos de uso, entende-se aqui que, 

enquanto experiência (constituindo espécie de formato geral), as ações executadas 

envolvem sempre a existência de “uma camada paralela e sincronizada de conteúdo 

interativo associada à experiência de TV” (PROULX; SHEPATIN, 2012, p. 84). Desta 

forma, sugere-se (e adota-se neste artigo a partir deste ponto) a expressão experiência de 

segunda tela como alternativa para abarcar as várias denominações utilizadas. E merece 

destaque a referência na citação à experiência de TV que, em termos tanto teóricos quanto 

práticos, é reconfigurada pela experiência de segunda tela
5
. 

O modo de ver TV em experiência de segunda tela pode ser processualmente 

resumido então como: enquanto o espectador assiste um conteúdo transmitido na televisão 

(a primeira tela), ele também utiliza um gadget conectado à Internet – um computador, 

notebook, tablet, smartphone ou uma combinação entre eles (a segunda tela, ou uma dentre 

múltiplas telas) – para executar ações relacionadas ao conteúdo televisual. A rigor, o 

dispositivo tecnológico adicional é utilizado pela audiência “como uma extensão de seu 

aparelho televisor” (PROULX; SHEPATIN, 2012, p. 84), que expande a experiência que o 

telespectador teria com o uso de uma única tela. 

Apesar da simplicidade que o formato geral apresentado pode sugerir, a experiência 

de segunda tela afeta diretamente a complexa relação de influências mútuas que é 

estabelecida entre os três atores sociais chave do sistema de TV (audiência, emissoras e 

anunciantes), observada particularmente no modelo de negócios da TV comercial, em que é 

                                                 
4 Enquanto no passado os diálogos (durante a veiculação) associados ao conteúdo transmitido ocorriam tipicamente nas 

salas de visitas das residências (local por excelência onde era instalado o aparelho televisor nos domicílios), a Internet e as 

redes sociais digitais ampliaram o alcance dessas conversas. 
5 Adiante, neste mesmo artigo, é abordado o que pode ser considerada como a afetação na experiência básica de TV a 

partir da experiência de segunda tela. 
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estabelecido um ciclo evidente associando os atores sociais
6
. Em tal ciclo os anunciantes 

patrocinam os programas de TV produzidos pelas emissoras; os programas, por sua vez, são 

assistidos pela audiência, assim como as peças publicitárias dos anunciantes patrocinadores 

– veiculadas no “fluxo” (WILLIAMS, 2005, p. 89-90) planejado durante os intervalos 

comerciais. Ao consumir os produtos apresentados, a audiência motiva os anunciantes a 

continuarem com o patrocínio dos programas. Na nova forma de ver TV, a audiência (além 

de assistir o conteúdo veiculado) também materializa experiência de segunda tela com o uso 

de um dispositivo tecnológico adicional à TV, o que pode provocar uma “distração” 

(PROULX; SHEPATIN, 2012, p. 106) que potencialmente impacta o ciclo apresentado. 

Para compreender a afirmação, vale uma breve análise do contexto de redefinição 

observável no sistema televisual abordando a experiência de segunda tela culturalmente (em 

perspectiva que considera as mudanças nos modos de ver TV na duração). 

Inicialmente vale observar que a experiência de segunda tela engloba tanto hardware 

quanto o software: enquanto o gadget utilizado constitui a tela adicional para onde olhar (o 

hardware), a “distração” se dá também em função de o que se olha (o software utilizado 

durante a experiência). Nesse sentido, ainda que a emissora seja fundamental no contexto 

(afinal de contas, as ações executadas durante a experiência de segunda tela são motivadas 

pelo conteúdo apresentado na primeira tela), tanto o estabelecimento das conversas no canal 

de fundo quanto a procura por conteúdos adicionais podem ocorrer de forma (i) controlada 

pela emissora ou (ii) independente da emissora. 

No caso da experiência de segunda tela (i) controlada pela emissora, o canal de TV 

fornece um aplicativo de software (a partir daqui app). Com o uso do app a audiência pode 

executar ações de TV social realizando seus comentários diretamente no app fornecido, que 

opera conectado com as redes sociais digitais. Para obtenção de conteúdos adicionais àquele 

veiculado, a ação via app pode ocorrer, por exemplo, através do site/portal da própria 

emissora (seja com o aplicativo direcionando o espectador para aquele site, ou habilitando 

acesso ao conteúdo do portal via app). 

No formato (ii) independente da emissora, o espectador pode materializar a 

experiência sem o uso de um produto de software proprietário (um app fornecido pela 

emissora). Para as conversas no canal de fundo pode ser utilizada a própria rede social 

                                                 
6 É importante observar que a relação de influências mútuas ocorre independentemente da “tecnologia de distribuição [...] 

[ou da] plataforma na qual [o conteúdo veiculado] é ouvido e/ou assistido” (GRIPSRUD, 2010, p. 9). Assim, tanto no caso 

de TV terrestre, via satélite, cabo (ou qualquer tecnologia de distribuição) quanto para conteúdos assistidos em um 

aparelho de TV de tubo, digital, celular, tablet (ou qualquer outra plataforma) as análises apresentadas são válidas no caso 

da TV comercial (aberta). 
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digital (com o uso de uma hashtag atuando como um marcador/indexador dos diálogos); em 

relação à procura por conteúdos adicionais, a ação pode se dar a partir de uma ferramenta 

de busca (como o Google). Há ainda outro cenário de uso (ii) independente da emissora 

possível, em que o espectador utiliza um app que tenha sido fornecido por outra empresa 

que não o canal de TV que assiste (por exemplo, um app fornecido por uma operadora de 

canal a cabo). 

Deve ser notado ainda que apesar de a experiência de segunda tela ser observada em 

escala global, existem variações locais em sua materialização associadas ao modo de uso 

cultural (pela audiência) de tecnologias na duração. Uma breve comparação entre o uso de 

algumas tecnologias nos Estados Unidos e no Brasil possibilita ilustrar a afirmação: um 

caso interessante envolve o uso, nos Estados Unidos, da revista TV Guide (Guia de TV)
7
, e,  

no Brasil, das redes sociais digitais. De fato, a forma como a audiência estadunidense tem 

utilizado os apps parece influenciada pelo TV Guide, que passou por adaptações até ser 

transformado em um app – ou até ser disponibilizado no formato de app
8
. A audiência 

brasileira não teve acesso (desde os primórdios da televisão) a uma publicação impressa 

como o TV Guide; por outro lado, o uso das redes sociais digitais no Brasil 

(reconhecidamente no passado um dos principais usuários mundiais da – agora extinta – 

rede social digital Orkut) parece ter contribuído diretamente para a constituição do cenário 

cultural no qual o público brasileiro materializa experiência de segunda tela. Considerando 

o caso da TV social, enquanto para os estadunidenses os apps estabelecem conexão com as 

redes sociais digitais e possibilitam publicação de comentários no canal de fundo que foram 

originalmente escritos no aplicativo do TV Guide, os brasileiros têm materializado TV 

social, em geral, diretamente nas redes sociais. Situação semelhante parece ocorrer para 

acesso a conteúdos adicionais àquele veiculado na TV: em particular o fornecimento 

limitado de apps pelas emissoras de TV comercial brasileiras
9
 permite inferir que as 

                                                 
7 Catálogo originalmente impresso da programação dos canais de TV comercial. Teve sua primeira edição em 3 de abril de 

1953, e chegou a ser a maior revista semanal em circulação na década de 1970 (com uma tiragem de 20 milhões de 

exemplares). Deixou de ser impresso no formato original apenas em 9 de outubro de 2005, 52 anos após a primeira edição 

(PROULX; SHEPATIN, 2012, p. 37). 
8 Na década de 1980 foi disponibilizado o EPG (Electronic Program Guide) para uso doméstico pelas operadoras de TV a 

cabo: com o EPG os espectadores podiam consultar a grade de programação no próprio monitor de TV. Em 2010 o 

público passou a usar o IPG (Interactive Programming Guide) que, além de ocupar menos área do monitor de TV que a 

versão anterior, também habilitou a obtenção de informações detalhadas em relação aos programas, lembretes para o 

horário de exibição, personalização de lista de programas e troca entre canais a partir dele. Em 2011 foi disponibilizado o 

Social TV Guide – ou SPG (Social Programming Guide) –, constituído por apps disponibilizados em gadgets que 

habilitam experiência de segunda tela, permitindo aos usuários/espectadores compartilharem conteúdos enquanto assistem 

TV através da integração entre o canal de fundo e o programa veiculado (habilitando diálogo em relação a um conteúdo) 

(PROULX; SHEPATIN, 2012, p. 37-47). 
9 Um dos poucos casos de fornecimento para acesso a conteúdos adicionais via app proprietário no Brasil remete ao 

Jornal da Cultura (veiculado pela TV Cultura de São Paulo), que do período de 26 de março de 2013 a 26 de setembro de 
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experiências de segunda tela materializadas no Brasil parecem se dar – em sua maioria – em 

um cenário de uso (ii) independente da emissora. Por outro lado, a relevância cultural do TV 

Guide nos Estados Unidos proporciona essencialmente um contexto (i) controlado pela 

emissora. A investigar. 

Indubitavelmente o contexto é complexo, a TV “está mudando – adaptando-se à 

nova situação de várias formas” (GRIPSRUD, 2010, p. 16, grifo no original) – e o uso de 

próteses tecnológicas (de hardware e software) é chave para a reconfiguração em processo. 

Para ilustrar o modo como o uso dessas próteses afeta (há tempos) a relação de influências 

mútuas entre os atores sociais citada anteriormente, é possível recorrer ao zapping. Esse 

modo de ver TV (promovido no passado a partir do uso do controle remoto) possibilita uma 

analogia chave com a experiência de segunda tela. A troca frequente de canais com o 

controle remoto pela audiência acarretou preocupação aos anunciantes de que 

eventualmente suas peças publicitárias poderiam não ser assistidas durante os intervalos 

comerciais, motivando então as emissoras a reavaliarem o momento de realizar os breaks. 

No caso de o público materializar a experiência de segunda tela em cenário (ii) 

independente da emissora é possível pensar em uma espécie de complexificação do 

zapping: a visualização dos anúncios dos patrocinadores pode ser novamente comprometida 

– agora, via compartilhamento de atenção entre conteúdos apresentados em telas distintas, 

promovendo a “distração” (PROULX; SHEPATIN, 2012, p. 106) já mencionada. Assim, se 

o zapping constitui um mosaico entre canais, ao materializar experiência de segunda tela 

seria estabelecido um mosaico entre conteúdos visualizados em suportes diferentes (ou 

entre telas distintas). 

Enquanto a partir da audiência o novo modo de assistir televisão pode ser analisado 

como resultado de uma preparação cultural (MARQUIONI, 2014) que envolveu inclusive o 

uso do controle remoto, no caso das emissoras e dos anunciantes é necessário avaliar 

alternativas que equacionem um contexto complexo. Ocorre que, analogamente ao que 

ocorreu no passado a partir do ‘modo zapping’ de ver TV, há novamente o risco de perda de 

receita para produção dos programas. Mas há um fator de complexidade adicional em 

comparação com o zapping quando observado que, com a experiência de segunda tela, o 

indicativo percentual de espectadores que acompanham o conteúdo fica fragilizado: mesmo 

que não seja identificada variação nos índices de audiência pelas empresas que fazem o 

                                                                                                                                                     
2013 disponibilizou aplicativo de software habilitando à audiência receber conteúdo complementar ao veiculado em 

broadcasting (MARQUIONI, 2014, p. 15-16). A rede Bandeirantes também disponibilizou app com conteúdos adicionais 

para alguns dos programas de sua grade. 
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monitoramento do público sintonizado, há risco de o espectador estar sintonizado no canal, 

mas com sua atenção orientada majoritariamente ao conteúdo do dispositivo utilizado para 

materializar a experiência de segunda tela. Assim, diferente do zapping com o controle 

remoto (situação em que é possível às emissoras terem ao menos um indicativo geral do 

movimento de migração entre canais pelo público, através da flutuação aferida de cada 

emissora em relação a suas concorrentes
10

), no caso em que a experiência de segunda tela é 

materializada sem o uso de um app fornecido pela emissora há probabilidade de que, caso o 

espectador esteja com a atenção orientada para o conteúdo do dispositivo que não sua 

primeira tela, ele acompanhe de modo limitado tanto os programas quanto os anúncios dos 

patrocinadores dos programas, sem que as emissoras tenham indicativo da situação. A rigor, 

parece ser possível afirmar que não basta mais a audiência estar sintonizada na emissora 

(uma vez que o espectador pode estar distraído em relação ao conteúdo da primeira tela); 

seria preferível a audiência estar conectada à emissora. 

Uma alternativa para equacionar o compartilhamento de atenção entre conteúdos 

dos dispositivos é associada ao fornecimento de apps pelas emissoras para a audiência 

materializar a experiência de segunda tela, criando contexto (i) controlado pela emissora: 

tal fornecimento poderia minimizar os riscos de os anúncios dos patrocinadores do 

programa veiculado na TV não terem o alcance esperado – via, por exemplo, articulação de 

comerciais nas diversas telas. Inclusive a distração da audiência controlada entre as telas 

parece ser controlada. Defende-se então que, com o uso de app fornecido pela emissora, 

haveria maior probabilidade de o público estar conectado ao (e não mais apenas sintonizado 

no) canal de TV: ao mesmo tempo em que o aplicativo deve expandir o consumo dos 

conteúdos televisivos, também deve alinhar os interesses dos patrocinadores dos programas, 

das emissoras e da audiência. Afinal, os patrocinadores passam – com as duas (ou mais) 

telas – a ter um alcance maior para seus anúncios (mesmo com o compartilhamento de 

atenção); as emissoras tendem a continuar a contar com financiamento para as produções; e 

a audiência pode interagir (materializar segunda tela) enquanto assiste TV.  

Contudo, na perspectiva das emissoras, o fornecimento do app pressupõe 

desenvolvimento e manutenção de produtos de software, o que complexifica o processo 

utilizado pelos canais de TV comercial para produção televisual, em função da adição de 

atividades técnicas (relativas à análise de sistemas e construção de programas de software) 

às tarefas tipicamente executadas para produção de programas de televisão. 

                                                 
10 Fala-se em indicativo geral no sentido em que a partir dos índices percentuais de audiência é possível observar a 

flutuação entre canais, e inferir o deslocamento do público. 
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Complementarmente, em relação aos anunciantes, há que se destacar a observação já 

realizada de que, mesmo com o app fornecido pela emissora, para maximizar a 

probabilidade de as peças publicitárias serem visualizadas, o compartilhamento de atenção 

entre gadgets necessita de uma articulação dos anúncios de patrocinadores dos programas 

de TV entre telas (CARNEIRO, 2012). Neste caso, um novo e complexo contexto é 

estabelecido, associado a manter camadas de software sincronizadas com o conteúdo 

veiculado na TV. Os apps podem ser pensados nesta perspectiva de modo análogo aos 

“overlays” (GAWLINSKI, 2003, p. 17) da TV digital interativa
11

, e seria necessário 

considerar a grade de programação vertical (o programa sendo veiculado) para avaliar as 

opções de interatividade (que seriam realizadas através do app). Afinal, uma vez que há 

contratos de leitura
12

 distintos relacionados a tipos de programa diferentes (e as ações de 

interatividade são potencialmente afetadas por esses contratos). 

Visando analisar conceitualmente a complexificação processual e os impactos 

potenciais aos três atores afetados pela experiência de segunda tela, o autor deste artigo 

iniciou (em janeiro de 2016) um projeto de pesquisa que analisa o processo de produção de 

TV, investigando alternativas teóricas de integração das atividades relacionadas ao 

desenvolvimento de software e ao gerenciamento de projetos que poderiam contribuir 

conceitualmente com a produção de TV, em abordagem interdisciplinar considerando a 

sincronização dos ciclos de vida
13

 de projeto de Produção de TV, Engenharia de Software e 

Gerenciamento de Projetos/Operação Continuada. 

A investigação interdisciplinar engloba três grandes áreas: Comunicação 

(particularmente estudos televisuais), Engenharia de Software (processos de 

desenvolvimento de software) e Gestão (Gerenciamento de Projetos e Operação 

                                                 
11 A TV digital brasileira não habilitou (conforme informado que aconteceria) interatividade efetiva diretamente via 

aparelho de TV. Tampouco habilitou interatividade considerando a experiência básica de TV: ainda que exista o caso 

apresentado na obra Brasil 4D (cotada nas referências deste artigo), a situação de uso abordada naquela iniciativa envolvia 

transformar o aparelho televisor em um computador (trata-se, a rigor, do uso da TV digital interativa em uma experiência 

de computador – ou de Internet –, mas não de televisão). As ações de interatividade executadas em experiência de segunda 

tela parecem equacionar essa espécie de anomalia experiencial (no sentido em que passa a ser possível para a audiência 

interagir com o conteúdo televisual – em experiência de TV – enquanto assistindo TV, ainda que seja necessária outra tela, 

que não a da televisão digital interativa, para materializar a ação). Entende-se que as análises e reflexões realizadas no 

passado em relação à interatividade diretamente via TV digital (em experiência de TV) podem ser consideradas no 

contexto da experiência de segunda tela. 
12 Entende-se que os contratos de leitura seriam resultantes da articulação entre a “forma cultural” (WILLIAMS, 2005, p. 

39-76) a que pertence o programa televisual e ao seu gênero. 
13 Um ciclo de vida “constitui a série de fases pelas quais um projeto passa desde sua iniciação até seu fechamento. As 

fases são geralmente sequenciais, e seus nomes e quantidades são determinadas pelas necessidades de gerenciamento e 

controle da organização (ou das organizações) envolvidas no projeto, da natureza do projeto e de sua área de aplicação” 

(PMBOK, 2013, p. 38). 
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Continuada
14

). Há que se destacar, contudo, que apesar do envolvimento de vários ciclos de 

vida e áreas de conhecimento, a Comunicação constitui a referência central da pesquisa, 

uma vez que as articulações com as demais ocorrem a partir do processo de produção de 

TV. 

Complementando os apontamentos realizados até este ponto, a seguir são 

apresentados aspectos gerais do projeto em desenvolvimento, associados a notas iniciais 

que abordam preliminarmente as dificuldades conceituais potenciais identificadas relativas 

à sincronização dos ciclos de vida mencionados. Espera-se que seja disponibilizado, ao 

final da pesquisa, conteúdo teórico que contribua para que os profissionais de televisão 

possam definir processo para uso durante a produção efetiva de programas (tanto de TV 

quanto de software) que habilitem experiência de segunda tela. 

É relevante observar que abordar a reconfiguração experiencial da TV promove 

também (conforme apontado ainda no início deste artigo – quando foi justificado o uso da 

expressão experiência para referenciar o formato geral de segunda tela) uma reconfiguração 

na experiência televisual básica, envolvendo ambos: tanto o “fluxo” planejado quanto o 

aspecto de ao vivo (MARQUIONI; OLIVEIRA, 2015, p. 5642). Em relação ao “fluxo”, ele 

passa a estar sujeito a variações em função da existência de conteúdos adicionais e 

opcionais àquele transmitido pela TV (conteúdos estes que, disponíveis no software 

utilizado durante a experiência de segunda tela, podem impactar a narrativa do programa de 

televisão). Complementarmente, mesmo um programa gravado assume aspecto de quase-

‘ao vivo’ com os conteúdos postados no canal de fundo (em TV Social) – potencialmente 

também impactando o aspecto de ao vivo da experiência básica de TV. 

Em termos metodológicos, com o objetivo não apenas de desenvolver pesquisa que 

contasse com objeto empírico, mas também observando o interesse em selecionar um objeto 

que possibilitasse analisar o cenário considerando (ao menos parcialmente) a complexidade 

apresentada até o momento neste trabalho, decidiu-se avaliar (em observação participante) 

o uso do app fornecido pela Rede Globo para materializar experiência de segunda tela 

durante a terceira temporada no Brasil do reality show de competição musical SuperStar
15

. 

O app, um exemplo de experiência de segunda tela (i) controlada pela emissora, é 

fundamental para a narrativa do programa (de fato, sem o software em questão a dinâmica 

do programa de TV fica completamente comprometida). Ele caracteriza ainda um caso de 

                                                 
14 Tanto o Gerenciamento de Projetos quanto a Operação Continuada têm como referência teórica os processos de gestão 

sugeridos pelo PMI – Project Management Institute (PMBOK, 2013). 
15 Nome atribuído no Brasil para a franquia Rising Star, que tem formato definido e comercializado pela TV israelense 

Keshet (RISING STAR, 2015). 
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app que tanto habilita a experiência de segunda tela quanto deve ser fornecido para o 

público junto com o conteúdo televisual (estabelecendo uma espécie de necessidade de 

máxima sincronização de ciclos de vida para que ambos os programas, de TV e de software, 

sejam lançados simultaneamente). Há, ainda, uma constante sincronização do conteúdo do 

app com o conteúdo televisual enquanto o programa é veiculado (a cada episódio do 

programa de TV são iniciadas várias seções de votação para a audiência definir os 

candidatos que devem permanecer na competição musical – tais seções sincronizam o 

conteúdo veiculado na TV com o conteúdo apresentado no gadget). O app de SuperStar 

também estabelece conexão com redes sociais digitais: as opções de voto durante o 

programa podem ser compartilhadas naquelas redes diretamente a partir dele. Merece 

destaque também o fato de que foram manifestadas pela audiência (nas temporadas 

anteriores da franquia no Brasil) dificuldades relativas ao uso do software (SUPERSTAR, 

2014). Tais manifestações podem constituir um índice semiótico (em perspectiva peirceana) 

do nível de uso dos processos da Engenharia de Software pela emissora (talvez relativo a 

processos de testes do app
16

) e da dificuldade em sincronizar os ciclos de vida envolvidos 

(aspecto central que o projeto de pesquisa procura equacionar). Espera-se também, durante 

a investigação avaliar em que medida há um tratamento dos anunciantes do programa entre 

as telas (a primeira, da TV, e a segunda, do dispositivo no qual o app é utilizado)
17

. 

O início da revisão bibliográfica permitiu constatar que o ciclo de vida de produção 

de TV possui evidentes variações na definição das fases e atividades a executar em cada 

etapa do processo, dependendo do autor consultado. A variação pode ser observada em um 

primeiro momento em relação aos nomes atribuídos às fases, mas se estende também às 

tarefas a executar a cada etapa do processo. No Quadro 1, a seguir, é apresentada a 

nomenclatura sugerida pelos autores que constituem o referencial teórico da pesquisa. 

Ainda que haja um quase consenso em relação à nomenclatura atribuída às etapas (ou fases) 

finais do ciclo de vida de produção de TV, há variações significativas nos nomes das fases 

iniciais. E esta variação não se limita aos nomes das fases: ela alcança também a lista de 

                                                 
16 Ocorrera uma situação semelhante na estreia do programa Você Decide na Rede Globo no ano de 1992, quando o 

número de ligações telefônicas geradas no Estado de São Paulo para votar nas alternativas apresentadas pelo programa 

provocou pane no sistema de telefonia da então única companhia telefônica do Estado, a Telesp (STORNI, 2015, p. 40). 

Em relação à terceira temporada brasileira de SuperStar, vale mencionar fato observado no programa Encontro com 

Fátima Bernardes veiculado em 24 de março de 2016: foram realizados no programa nessa data testes ao vivo no app que 

materializa a experiência de segunda tela em SuperStar durante a apresentação musical do cantor pop Paulo Ricardo (um 

dos jurados da edição brasileira da franquia de competição musical). 
17 Afinal de contas, há que se considerar que a “segunda tela é uma grande oportunidade aos anunciantes que veem a 

compra do meio televisual como uma experiência integrada [...] em que cada componente (ou tela) trabalha em conjunto – 

tornando assim a publicidade mais impactante” (PROULX; SHEPATIN, 2012, p. 103). 
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tarefas a executar, além de promover uma espécie de mistura entre atividades técnicas, 

gerenciais e administrativas. 

Quadro 1 – Nomenclatura das fases do ciclo de vida de produção de TV 

 

Autor

Alan Wurtzel; 

John Rosenbaum
Planejamento da pré-produção Setup  e ensaio Produção Pós-produção

Herbert Zettl
Planejamento da pré-produção: 

da ideia ao script

Planejamento da pré-

produção: coordenação
Produção Pós-produção

Mark Gawlinski Desenvolvimento Pré-produção Produção Pós-produção Radiodifusão

Fases iniciais ciclo de vida produção de TV Fases finais ciclo de vida produção de TV

 

Fonte: elaborado pelo autor a partir de Wurtzel e Rosenbaum (1995, p. 9-14); Zettl (2000, p. 411-422); Gawlinksi (2003, 

p. 141-144) 

 

Em certa medida, a forma como os processos são apresentados parece tornar as 

atividades de produção de TV ainda mais complexas. Para compreender a afirmação, é 

apresentado a seguir um breve refinamento das fases iniciais do Quadro 1, indicando as 

tarefas apontadas pelos autores como necessárias para execução a cada etapa (em função do 

tamanho limite para este artigo, apenas as variações relativas às fases iniciais constam desse 

breve refinamento
18

). 

A primeira fase, intitulada Planejamento da pré-produção por Wurtzel e 

Rosenbaum (1995, p. 10), seria “essencial para um programa de sucesso. Enormes 

dificuldades podem ser evitadas [sic] se a produção foi planejada de modo cuidadoso 

antecipadamente”. As tarefas a executar envolvem (i) o desenvolvimento do conceito do 

programa, (ii) o estabelecimento de objetivos e abordagem de produção, (iii) a redação do 

script do programa, (iv) a seleção de membros chave da equipe de produção, (v) a definição 

de papéis e responsabilidades, (vi) o exame da locação (no caso de produções remotas) e 

(vii) a seleção do ambiente de trabalho (facilities) e de equipamentos. Zettl informa que sua 

etapa Planejamento da pré-produção: da ideia ao script estaria associada ao momento 

quando são observados os “detalhes da produção necessários para deslocar [o programa] da 

ideia inicial para atividades reais de produção com precisão e eficiência” (2000, p. 410-

411). Seriam tarefas da etapa (i) gerar e organizar ideias em relação ao programa, (ii) 

descrever modelos de produção, (iii) escrever a proposta do programa, (iv) obter orçamento, 

(v) apresentar a proposta e (vi) escrever o script. Para Gawlinski, na fase de 

Desenvolvimento (2003, p. 141) as ideias seriam desenvolvidas, definidas, pesquisadas e 

apresentadas a executivos. Como tarefas típicas da fase (p. 143) são listadas (i) a descoberta 

                                                 
18 Neste artigo também não são abordados os processos de produção de software e gerenciamento de projetos, que serão 

tratados em trabalhos futuros com o avanço do projeto de pesquisa. 
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de oportunidades, (ii) o desenvolvimento e (iii) refinamento de ideias, além da condução de 

(iv) pesquisa em relação à ideia. 

A variação entre as atividades da primeira fase sugerida pelos autores é evidente (em 

particular quanto ao emprego/execução de tarefas de cunho gerencial e administrativo, 

adicionalmente às atividades técnicas de produção de TV propriamente ditas): por exemplo, 

Zettl é o único que destaca explicitamente a necessidade gerencial de elaborar um 

orçamento já neste momento. Por outro lado, apenas Wurtzel e Rosenbaum abordam ainda 

na primeira fase a tarefa administrativa relacionada a montar a equipe de produção, 

associada à atividade gerencial de atribuição de papeis e responsabilidades – 

paradoxalmente, o orçamento omitido constitui um fator fundamental para tais definições 

(afinal de contas, a quantidade e o perfil dos profissionais a contratar, bem como sua 

experiência, têm relação direta com o orçamento do programa). Gawlinski aborda 

exclusivamente atividades técnicas na primeira fase que sugere. 

Podem ser observadas variações também em relação à segunda etapa da fase inicial 

do ciclo de vida de desenvolvimento de produtos de TV apresentada no Quadro 1. Para 

Wurtzel e Rosenbaum (1995, p. 11-12), Setup e ensaio constituiria a etapa “anterior à 

produção efetiva, [quando] o estúdio e o controle devem ser preparados para o programa”, e 

teria associada a condução de tarefas como (i) o setup (a preparação propriamente dita) e 

(ii) o ensaio da produção. Zettl apresenta a fase de Planejamento da pré-produção: 

coordenação como aquela em que seria avaliado se (2000, p. 419-421) “o método de 

produção planejado (a tradução para o meio do processo da mensagem) é, de fato, o mais 

eficiente”. Assim, ocorre uma revisão do conteúdo definido na etapa anterior em relação à 

abordagem utilizada para a produção de modo que seja possível “entregar o que você 

prometeu na proposta”. A etapa envolve as atividades de (i) seleção de pessoal, (ii) seleção 

de ambientes, (iii) definição do cronograma de produção, (iv) obtenção de permissões e 

acessos a localidades e (v) realização de ações de publicidade e promoção do programa. 

Gawlinski informa que sua Pré-produção seria a fase na qual “a estrutura do programa é 

definida, o time de produção é recrutado, orçamentos são finalizados, planos são 

formalizados, participantes são encontrados e o script e storyboard são completados” 

(2003, p. 141). A fase envolve as tarefas de (i) criação do cronograma, (ii) recrutamento, 

(iii) definição do orçamento, (iv) criação do storyboard, (v) elaboração do script e (vi) 

realização de pesquisas para o programa (GAWLINSKI, 2003, p. 142). 
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Novamente são observadas variações que, em relação ao projeto em curso, são 

críticas especialmente porque, em termos do ciclo de vida de desenvolvimento de software, 

tende a ser importante que os requisitos
19

 do produto a construir sejam identificados ainda 

nas primeiras fases do ciclo de vida do projeto (neste caso, considerando a sincronização de 

ciclos de vida e envolvendo a produção de TV). Enquanto, por um lado, os scripts e o 

desenvolvimento da ideia podem auxiliar na definição desses requisitos no caso de 

programas de TV que façam uso de app, há que se considerar que limitações orçamentárias 

(ou indefinições) podem constituir aspecto crítico em relação ao produto de software a 

desenvolver – afetando diretamente o tempo de desenvolvimento, funcionalidades 

(requisitos) a entregar, perfil e senioridade dos profissionais participantes do projeto 

(fatores que, no limite, impactam o produto de software). Uma análise da segunda fase da 

etapa inicial também evidencia a ‘mistura’ entre aspectos de caráter técnico, gerencial e 

administrativo nos ciclos de vida de produção de TV existentes (mesmo sem considerar as 

atividades de desenvolvimento de apps). A afirmação pode ser constatada pelo fato de que 

Wurtzel e Rosenbaum, na segunda fase, ainda não mencionam aspectos de orçamento e, 

tampouco, destacam o desenvolvimento de um cronograma. Complementarmente, a criação 

do orçamento que Zettl sugeriu ainda na primeira fase é indicada por Gawlinski apenas na 

segunda etapa do ciclo de vida. 

Como alternativa para iniciar a equacionar o cenário e avaliar a viabilidade da 

continuidade da investigação optou-se por segmentar explicitamente (em relação à 

produção de TV) as atividades gerenciais, de produção de TV e administrativas, de modo 

que possa ser identificado posteriormente o momento em que conceitualmente faria sentido 

serem adicionadas/executadas as tarefas dos demais ciclos de vida (a partir desta 

segmentação e formalização espera-se avançar com a inclusão dos processos de 

desenvolvimento de software no contexto). Uma alternativa (inicial e parcial) – para 

começar a organizar o conteúdo do Quadro 1 (preliminarmente a partir da categorização das 

atividades entre técnicas, gerenciais e administrativas) é apresentada no Quadro 2, abaixo. 

Mas há que se observar que tal organização não possui na pesquisa em 

desenvolvimento caráter normativo ou propositivo: de fato, ela é realizada apenas para que 

seja possível considerar um processo base (constituído a partir da perspectiva de um 

conjunto de pesquisadores e profissionais da área que compõem o referencial teórico da 

pesquisa na perspectiva da produção de TV), que constituiria uma referência para 

                                                 
19 Um requisito “é algo que o produto deve obrigatoriamente fazer” (ROBERTSON; ROBERTSON, 2007, p. 09). 
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sincronização ao ciclo de vida de produção de TV das atividades dos processos da 

Engenharia de Software e Gestão. 

Quadro 2 – Atividades técnicas, gerenciais e administrativas relativas às fases iniciais do ciclo de vida de produção de TV 

 

Autor Tipo de tarefa

Planejamento da pré-produção Setup  e ensaio

Desenvolvimento do conceito do programa Setup

Estabelecimento objetivos e abordagem de produção Ensaio da produção

Redação do script do programa

Examinar a locação

Selecionar ambiente de trabalho e equipamentos

Gerencial Definição papéis e responsabilidades -

Administrativa Encontrar membros chave equipe de produção -

Planejamento da pré-produção: da ideia ao script Planejamento da pré-produção: coordenação

Gerar e organizar ideias em relação ao programa Seleção de ambientes

Descrever modelos de produção

Escrever a proposta do programa

Escrever o script

Obter orçamento Definição do cronograma de produção

Apresentar a proposta

- Obtenção de permissões e acessos a localidades

Realização ações de publicidade e promoção

Seleção de pessoal

Desenvolvimento Pré-produção

Descoberta de oportunidades Criação do storyboard

Desenvolvimento de ideias Elaboração do script

Refinamento Realização de pesquisas para o programa

Pesquisa em relação à ideia

- Criação do cronograma

Definição do orçamento

Administrativa Recrutamento

Fases iniciais ciclo de vida produção de TV

Alan Wurtzel; 

John Rosenbaum

Técnica

Herbert Zettl

Técnica

Gerencial

Administrativa

Técnica

Gerencial

Mark Gawlinski

 

Fonte: elaborado pelo autor a partir de Wurtzel e Rosenbaum (1995, p. 9-14); Zettl (2000, p. 411-422); Gawlinksi (2003, 

p. 141-144) 

 

Partindo da premissa que para o desenvolvimento de apps para materializar a 

experiência de segunda tela também é válida a afirmação que “a produção de televisão 

interativa está mais próxima do desenvolvimento de software do que da produção de TV” 

(GAWLINSKI, 2003, p. 140) – afinal de contas, nos dois casos há forte relevância da 

construção de programas para interatividade –, e que os processos de desenvolvimento de 

software e produção de TV possuem temporalidades e prioridades próprias, parece 

efetivamente ser necessário sincronizar de forma sistematizada e coerente os ciclos de vida 

de produção de TV e de desenvolvimento de apps, abordando também a gestão nessa 

sincronização. Reitera-se, então, a necessidade de definir um processo que possa ser 

utilizado como referência para a produção de TV (ao qual o seja possível integrar o ciclo de 
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vida de desenvolvimento do app que habilita experiência de segunda tela). A sistematização 

desse processo base para produção de TV considerando os conteúdos já pesquisados 

constitui a etapa em execução no projeto em curso quando este artigo é finalizado. 

Em relação ao avanço do projeto, espera-se contatar profissionais de emissoras de 

TV aberta brasileira com o objetivo de compreender os processos tanto de produção de TV 

quando de software que vem sendo efetivamente utilizados para o desenvolvimento dos 

apps
20

, além de realizar análises e reflexões das relações possíveis envolvendo emissoras e 

anunciantes – particularmente em que medida (e de que modo) os intervalos comerciais e a 

publicidade no app (ou os anúncios publicitários entre telas) poderiam ser articulados para 

atender aos três atores chave afetados pelas reconfigurações em curso (e inevitáveis) no 

complexo sistema cultural que é a televisão no Brasil. 
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