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Resumo 

Este artigo, levando em conta a reconhecida duplicidade de papéis da televisão no país, 

como veículo de comunicação e empresa comercial, e considerando a constante agregação 

das novas tecnologias, propõe-se a investigar a relação estabelecida entre o novo paradigma 

de fazer televisão, representado pelo projeto multiplataforma (OCTO), produzido pela RBS, 

e as novas configurações publicitárias nele construídas para garantir a sustentabilidade do 

grupo empresarial no mercado de comunicação. Para isso, identificam-se as estratégias 

empregadas que apontam um novo caminho para o fazer televisual.  
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Introdução 

A mídia televisual é, sem dúvida, o meio de comunicação de massa mais popular no 

Brasil, presente em 95% dos domicílios brasileiros, conforme dados fornecidos pelo Censo 

2010, o que representa, para a maioria da população, a única forma de entretenimento e 

informação. Nos dias de hoje, contudo, com os avanços tecnológicos, ela não reina mais 

sozinha, uma vez que, em plena era da convergência, o computador e o celular com acesso 

à internet também desempenham o papel de “ver à distância”. Não é raro, inclusive, uma 

família dispor de quatro ou cinco telas para receber imagens, o que mostra a presença cada 

vez maior da televisão em todos os lugares em que o público estiver.  

Nesse sentido, é praticamente inviável pensar a mídia televisual sem a influência 

direta da internet, uma vez que as transformações dela advindas proporcionam não apenas 

formas diferenciadas de relacionamento com o telespectador, como interação com novas 

plataformas: sites, blogs e aplicativos, os quais provocam essa retroalimentação 
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permanente. A interatividade provém dessa variedade de dispositivos, responsáveis por 

essas novas configurações televisuais. 

 Os telespectadores, por sua vez, que antes conversavam pessoalmente com os 

amigos, agora participam de fóruns e comunidades digitais, ocasionando a migração, ou 

seja, o compartilhamento entre os consumidores sobre o que é visto e repartido. Nessa atual 

conjuntura da televisão, acontece um movimento simultâneo: dos telespectadores, por 

ficarem mais motivados a interagir com o produto televisual; e das emissoras, por 

direcionarem seus programas a esse novo perfil de público.  

Todos esses desafios são vistos por produtores de conteúdo televisivo com cautela, 

uma vez que exigem conhecimento, investimento e inovação de muitas áreas como 

comunicação, design, engenharia e tecnologia. Essa transdisciplinaridade parece ser a peça 

fundamental para a inovação na produção de conteúdo e na superação dos modos de 

produção exercitados pelas emissoras de televisão. 

Com essa visão, no final de 2015, entrou no ar o OCTO, projeto multiplataforma do 

Grupo RBS que substituiu a TVCOM
5
 (emissora no canal 36 da NET e UHF), apresentado 

como “um pluricanal, que se propõe a desenvolver novas linguagens e padrões para a 

produção e exibição de conteúdo” (OCTO, 2016). 

De forma inovadora em seu modo de fazer televisão, o projeto suscita uma série de 

questionamentos, no que concerne ao âmbito de abrangência pretendido pelo canal; ao 

relacionamento proposto com o anunciante externo, parte fundamental na consolidação de 

um canal diferenciado; à definição de estratégias referentes ao estabelecimento de parcerias 

mútuas; ao tipo de conteúdo predominante; à forma de interação esperada com o público.  

Nesse sentido, o objetivo do trabalho é investigar esse novo modelo de negócio que 

aposta na integração da televisão com outras mídias, propõe outra forma de relação com o 

público e estabelece alternativas diferenciadas de sustentabilidade da empresa. 

 

1 Televisão em tempos de novas tecnologias 

Como é do conhecimento geral, o protagonismo comercial da televisão aberta no 

país condiciona o veículo de comunicação a buscar resultados positivos, o que transforma o 

viés econômico em elemento constituinte e determinante. É como se tudo, da política à 

saúde, da educação aos transportes, do gerenciamento do território ao meio ambiente, fosse 

                                                 
5
 A TVCOM surgiu com a proposta de ser uma televisão regional, com foco em Porto Alegre - RS e região 

metropolitana, com a característica de imprimir panorama global ao cotidiano local. Seu modelo original tem 

por base emissoras americanas como a Chicago Land TV e a NYT (New York TV).  
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abandonado à lei única do mercado. Mesmo sabendo que o produto ofertado tem natureza 

eminentemente cultural, o grande desafio da televisão brasileira é a própria manutenção, o 

que representa sujeição às leis do mercado. O resultado é uma televisão supostamente 

voltada à informação, ao entretenimento e à educação, mas, essencialmente, regida pelo 

interesse econômico.  

Cria-se, assim, em televisão um verdadeiro círculo vicioso: quanto mais audiência, 

mais público; quanto mais público, mais atrativo ao anunciante, para lançar produtos e/ou 

serviços; quanto mais anunciante, mais ações de patrocínio e mais lucro à empresa. 

Isso transforma os lares brasileiros em local de excelência para a exposição de 

realizações de diferentes ordens: desde diversidade de ofertas; participação em ações sociais 

junto à comunidade; incentivo a novas práticas e hábitos culturais, que ratificam a projeção 

de cada instituição no desafiante mercado da comunicação; até inovações na grade de 

programação. E tudo isso é feito com o objetivo de atrair o público mais diverso, em uma 

dinâmica que busca harmonizar-se com a rotina das pessoas. 

Um aspecto relevante dessa televisão atual é o advento da internet e a agregação das 

novas tecnologias, afetando negócios tradicionais e acarretando inúmeras alterações em 

todo fazer televisual. A exuberância da internet, com as crescentes evoluções tecnológicas, 

provocou não só ruptura com os padrões estabelecidos como também mudanças na 

economia e no comportamento das pessoas. Aliás, pode-se dizer que uma nova condição foi 

instaurada, em decorrência, segundo Jenkins, “do fluxo de conteúdos através de múltiplos 

suportes midiáticos, da cooperação entre múltiplos mercados midiáticos e do 

comportamento migratório dos públicos [...], que vão a qualquer parte em busca das 

experiências de entretenimento que desejam” (2008, p. 27).  

O resultado é uma incorporação crescente de novas plataformas, com suas 

ferramentas e suportes, interferindo diretamente na estrutura e no conteúdo dos produtos 

televisuais, com a convocação de diferentes estratégias comunicativas e discursivas, e seus 

respectivos mecanismos expressivos. Esse movimento não apenas transforma a realidade, 

como constrói proximidade com o público, exigindo novas práticas de produção e 

interpretação e, sobretudo, mudando a vida das pessoas e da sociedade.  

A decorrência natural de toda essa inovação presentifica-se na popularização dos 

sites de redes sociais, na liberdade de expressão e circulação de informações na rede, na 

simplificação das ferramentas de produção e no quase apagamento das fronteiras entre 

produção e consumo (PRIMO, 2010). 
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Isso acarreta novas formas de interatividade que, então, interferem na recepção das 

informações, modificam a maneira de as pessoas agirem, pensarem e se relacionarem com a 

comunidade e com o meio, reestruturam as relações interpessoais de toda a sociedade, para 

mostrar, por fim, o quanto a convergência deve ser pensada, também, em termos culturais. 

Nos dias de hoje, presencia-se uma verdadeira falta de limites entre mídia, suporte e 

conteúdo que, juntos, se complementam para entregar ao público um conteúdo multimídia 

(PATRIOTA, 2000). 

Naturalmente esses avanços repercutem também na relação com os anunciantes, 

elementos fundamentais na consolidação da empresa comercial. É justamente nessa 

confluência entre operações lideradas por um “pluricanal” e posicionamento do anunciante 

que se vai centrar a reflexão, para buscar a inter-relação entre a proposta inaugural de 

agregação de novas tecnologias (aliada à participação do colaborador) com a viabilidade de 

reestruturação da relação com o anunciante (parceiro).  

 

2 Multiplataforma OCTO 

2.1 Configuração geral 

O Grupo RBS colocou no ar, no dia 23 de novembro de 2015, o seu novo “canal”, 

em substituição à TVCOM no canal 36 UHF e NET. Misturando comunicação e 

entretenimento, o projeto OCTO
6
 é uma iniciativa do grupo gaúcho

7
, e tem como base 

quatro conceitos: colaboração, inquietação, pluralidade e geolocalização (OCTO, 2016). 

Para compreender OCTO é preciso estar aberto a uma nova maneira de assistir à TV 

– ou seja, abrir mão de regras e padrões já estabelecidos, pois não há programas nos moldes 

tradicionais, nem intervalos comerciais. Enquanto o canal está no ar, são apresentados 

quadros em um espaço chamado Estúdio Polvo – termo esse que faz referência a octopus, 

que significa polvo em inglês. Ali, os comunicadores se revezam em frente às câmeras, em 

um espaço que também deixa em evidência os bastidores, com as ilhas de edição e 

produção à mostra. 

Os apresentadores (o casting de entretenimento conta com 12 pessoas) contam com 

a ajuda de repórteres espalhados pela cidade, que entram ao vivo – inclusive de outras 

redações do Grupo RBS, com informações atuais e também adiantando notícias a serem 

                                                 
6
 OCTO contém as premissas do The Communication (R)evolution, estudo encomendado pelo Grupo RBS 

para investigar impactos da revolução digital na indústria da comunicação (ZH.CLICRBS, 2016). 
7
 Equipe do projeto: Eduardo Sirotsky Melzer, presidente executivo do Grupo RBS; Flavia Moraes, diretora 

de linguagem e inovação; Gerson Cruz, responsável pelo desenvolvimento de produto; e Bruno Rodrigues, 

desenvolvimento de negócios. 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXIX Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – São Paulo - SP – 05 a 09/09/2016 

 
 

 5 

divulgadas no dia seguinte. Em sua essência, constitui uma rede colaborativa, com a 

participação ativa do público: entradas por Skype, Whastapp, Twitter, Instagram e 

Facebook com sugestões, comentários e até entrevistas são práticas celebradas em OCTO. 

A cada início de noite, a reunião de pauta é compartilhada com o público, que também pode 

acompanhar por streaming via smartphones, tablets e computadores, o que firma ainda 

mais o caráter integrado da rede. 

Para o meio TV, a programação da OCTO, iniciada todos os dias às 20h, é 

organizada por tipos comportamentais (moods), que dão o tom dos programas, aliados a 

conteúdos extras, mais factuais. Os temas que influenciam a linha editorial estão 

distribuídos nos diferentes dias da semana, complementados pela marcação de cores 

predominantes nos cenários: na segunda-feira, o programa é voltado a temas como 

espiritualidade, religiosidade, saúde e bem-estar (tom predominante é rosa); na terça-feira, 

conhecimento e trabalho (tom laranja); na quarta, amigos e futebol (tom amarelo); na 

quinta, happy hour e cultura (tom verde claro); na sexta-feira, festas e jantares (tom 

vermelho); no sábado, animais, festas, viagens e atividades ao ar livre; no domingo, o 

futebol norteia a programação (tom verde escuro).  

Às 23h, ocorre uma virada, com um clima mais solto, da linguagem aos assuntos – 

diversidade sexual, igualdade de gênero, tendências, tecnologia, sexo, música e cultura. No 

final de semana, a programação é constituída de reprises de programas e quadros já 

veiculados nas semanas anteriores. No domingo a partir das 20h, abre-se espaço para 

comentários sobre a rodada esportiva. 

Para o meio Internet, o canal OCTO possui um site institucional – que hospeda 

vídeos de programas e quadros já veiculados, e também dos colaboradores.  De segunda a 

sexta-feira, das 20h à 01h30, é possível acompanhar a programação ao vivo. Também estão 

no site os ícones que dão acesso às redes sociais digitais – Instagram, Twitter e Facebook.  

Para o mobile, OCTO oferece um número de WhatsApp, que permite receber 

mensagens, fotos e vídeos dos colaboradores (telespectador/internautas). 

 

2.2 Delineamento das estratégias predominantes  

A principal intenção de OCTO é “ser outra coisa”, frase empregada como marca do 

pluricanal e frequentemente apresentada durante a programação. Levando em conta o novo 

caminho de comunicação pretendido pelo canal, destacam-se estratégias comunicacionais e 

discursivas que tentam imprimir uma nova forma de fazer televisual.  
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a) Integração com o público 

É uma prática do canal OCTO em seus diferentes programas e quadros receber a 

“colaboração”, como é chamado o público que participa com opiniões, sugestões, dicas e 

premiações. A interação entre apresentador, responsável pelos conteúdos on-line e 

colaboradores acontece em todos os programas do canal, durante os quadros e programas, 

na central de operações, que fica junto ao estúdio polvo. Na intervenção são apresentados 

nome do colaborador, cidade e ideia, opinião, sugestão, bem como a rede social digital da 

qual está participando. Determinadas participações aparecem na tela no programa, outras no 

site do canal. É evidente a importância que os telespectadores/internautas têm para OCTO, 

pois as colaborações são fomentadas pelos apresentadores de cada quadro e programa de 

modo sistemático e intensivo. 

 

Figuras 1 e 2: Frame da mesa de operações com apresentadores e editor das colaborações e da 

participação do colaborador em destaque na tela do programa. 

 

Fonte: Print site de OCTO 

 

b) Visibilidade do canal  

O site de OCTO funciona como um centralizador das ações que o pluricanal realiza 

na ambiência digital e direciona os usuários para as outras mídias, como Facebook, Twitter, 

Google + e Instagram. O site, em seu menu no ícone “sobre”, apresenta o seguinte texto: 

“É TV, são as redes sociais, é uma plataforma na internet, são produtoras de vídeo [...] A 

ideia é estar perto de quem produz qualquer tipo de conteúdo e que se importe com o que 

acontece com a vida e o mundo”, ou seja, é um projeto multicanal que busca na 

convergência midiática e no engajamento com o público um novo fazer televisual. O site 

ainda hospeda vídeos e matérias já exibidos anteriormente na televisão, bem como 

disponibiliza a programação ao vivo. 

Na rede social Facebook, a OCTO lançou o seu perfil em 06 de novembro de 2015, 

com um post intitulado ‘Manifesto para comunicar outra coisa’. O texto que antecede a 

imagem visa estimular as pessoas a compartilhar o manifesto e ajudar a construir uma rede 

de comunicação mais colaborativa. No texto, há um link que direciona o usuário ao 
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documento que resume as reais intenções do canal (post com 258 curtidas e 85 

compartilhamentos).  

 

Figura 3: Primeiro post do perfil do facebook 

 

Fonte: Print facebook de OCTO 

 

Com aproximadamente 11.977
8
 curtidas, a página apresenta uma média de três post 

diários, constituídos de fotos, vídeos, imagens e textos; no sábado e domingo, apenas uma 

peça é postada. Os textos que antecedem tais peças são objetivos, claros, informativos e 

trazem um link que dá acesso ao site do canal; as imagens são atrativas, coloridas, 

divertidas e servem como referência para os elementos que integram a programação; as 

imagens/fotos indicam cores, texturas e formas, associadas ao dia da semana e do programa 

a ser exibido, reforçando a identidade visual proposta pelo canal. 

A marca do canal está sempre presente, normalmente no canto inferior esquerdo da 

peça. A imagem/foto dos post  

 

Figuras 4 e 5: Post facebook de OCTO numa sexta-feira (tom vermelho) 

  

Fonte: Print facebook de OCTO 

 

Na rede social Twitter, a Octo existe desde dezembro de 2016, e contava, no dia 29 

de junho de 2016, com 1.724 seguidores e 2.175 curtidas. Até o presente momento, foram 

3.071 tweets postados. Explorando o twitter.com/octo_oc é possível perceber a promoção 

de 15 tweets por dia. As postagens promovem os programas e quadros exibidos no dia, 

                                                 
8
 Dados coletados no dia 29 de junho de 2016 da página do facebook de OCTO. 
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estimulando a participação do público nas demais plataformas de OCTO, bem como 

respondendo os seguidores e retwitando assuntos de interesse do canal. 

 

Figura 6: Página do Twitter de OCTO 

 

Fonte: Print Twitter de OCTO 

 

Na rede social Instagram, a OCTO tem 302 publicações, 1.920 seguidores e segue 

489 perfis. São apresentados em média dois post por semana, com fotos e vídeos que 

ilustram momentos de descontração dos apresentadores no estúdio polvo, ou que são 

enviados pelos seguidores da plataforma. 

 

Figura 7: Página instagram de OCTO 

 

Fonte: Print twitter de OCTO 

 

Pelo aplicativo WhatsApp, OCTO recebe mensagens, fotos e vídeos de internautas e 

telespectadores que contribuem para estabelecer uma rede colaborativa e assim transformar 

o consumidor em produtor de conteúdo, o que é uma das premissas do canal.  

 

Figura 8: Foto enviada pelo WhatsApp ao OCTO 

 

Fonte: Print site de OCTO 
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c) Aproveitamento dos intervalos 

 Os intervalos dos programas no canal têm conteúdo diferenciado: alguns são 

formados por fragmentos de programa já apresentados; outros pelo quadro 

OCTOOC.COM, mostrando fotos e vídeos enviados por colaboradores, bem como trailer 

de filmes, aplicativos, clipes de músicas sugeridos pelos próprios apresentadores.  

O quadro ‘Criaturas do Polo Sul’ também é veiculado nos intervalos e é constituído 

de vídeos de curta duração (30’, 45’) cujo conteúdo apresenta a opinião de profissionais 

sobre o tema que está sendo discutido no dia. 

 

Figuras 9 e 10: Frames do quadro OCTOOC.COM 

 

Fonte: Print site OCTO 

 

d) Inserção de parcerias comerciais 

O pluricanal propõe-se a desenvolver uma nova linguagem de experimentação, 

oferecendo ao mercado soluções diferentes de inserção publicitária. Há conteúdos 

específicos para os interesses de cada cliente, a partir de branded content, product 

placement e merchandising, projetos especiais com patrocínio e conteúdo de marca 

distribuído de forma orgânica na programação. Com os “parceiros” (e não anunciantes), 

buscam-se maneiras de trabalhar os conteúdos de marca, integrando-os aos grandes temas 

abordados pela Octo (sustentabilidade; saúde; respeito à diversidade; transformações no 

país; animais; sociedade em mutação e inovação). Algumas ações realizadas merecem 

destaque: 

- Evento 

O evento Pepsi Twist Land, do parceiro Pepsi, aconteceu na Praia de Atlântida 

(Xangri-lá/RS), de 15 a 24 de janeiro de 2016. Além de música, o evento gratuito contou 

com live painting, bolhas, pinturas corporais, integral bambu, shows de Nando Reis, Bidê 

ou Balde, Maskavo, Tonho Crocco, Império da Lã, Fuerza Bruta, Donna Duo, ente outras. 

O evento uniu arte, música, cultura e contou com a cobertura completa da Octo. Ao total 

foram 14 vídeos, 1 playlist e 46 colaborações. 
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Figuras 11 e 12: Página do site e Frame do show da Banda Donna Duo no Pepsi Twist Land 

  

Fonte: Print site OCTO 

 

- Série 

A série “O amanhã, hoje” é uma parceria com a Unisinos, produzida pela SE7. Os 

episódios curtos, em média de 4 minutos cada, tratam de temas diversos, a partir de 

depoimentos de professores da própria universidade. Os dois primeiros episódios abordam 

o futuro do amor e das relações: o amor na literatura, na música e no imaginário popular é 

retratado como uma doença do coração que mata pela falta da pessoa amada; o terceiro 

episódio fala sobre o futuro da água, o recurso natural mais precioso do planeta; o quarto 

episódio discute o futuro da saúde; o quinto episódio, o futuro da mobilidade no Brasil e no 

mundo; o sexto episódio, o futuro da comida; o sétimo e o oitavo episódios, o futuro do 

mundo. A cada episódio um assunto é explorado e a marca sempre aparece na vinheta de 

abertura e no fechamento do vídeo. O nome da empresa “Unisinos” aparece na legenda que 

apresenta o nome e o curso do professor da universidade.   

 

Figuras 13 e 14: Frames da série O amanhã, hoje 

 

Fonte: Print site OCTO 

 

- Programa 

O programa “Mundo Afora” também é uma parceria com a Unisinos e produzida 

pela SE7. Nele, estudantes universitários da Unisinos, que realizam intercâmbios em outros 

países, falam sobre a vida ao redor do mundo e a experiência em universidade estrangeira: 

como são os relacionamentos e a cultura em diferentes partes do planeta. A cada episódio 

quatro alunos relatam suas experiências e a marca sempre aparece na vinheta de abertura, 
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durante a matéria e no fechamento do vídeo. O nome da empresa “Unisinos” aparece na 

legenda e na locução da apresentação do nome e do curso do aluno da universidade. 

 

Figuras 15 e 16: Página do site da Unisinos Frame do programa Mundo afora 

    

Fonte: Print site Unisinos e site OCTO 

 

- Exposição da marca 

O programa “OctoBike” aborda o tema “Mente sã, corpo são e espírito saudável”, 

tratando do universo do ciclismo e da vida saudável, e contando com a Unimed como 

parceira. A cada programa uma dica é explorada, e a marca sempre aparece na vinheta de 

abertura, no decorrer da matéria e no fechamento do programa, não sendo citada ou 

mencionada pelos apresentadores. 

 

Figuras 17, 18 e 19: Frames do programa OctoBike 

 

Fonte: Print site OCTO 

 

- Merchandising comercial 

O quadro “Rolê de Sexta” apresenta o Beauty Truck – projeto patrocinado pela 

Gang e produzido pela Octo. Todas as sextas-feiras, a equipe de Octo convida jovens, 

presentes nasas baladas de Porto Alegre, a mudarem o próprio visual com produtos da 

Gang. Os jovens são levados, em um truck da marca, até o estúdio polvo onde passam pela 

transformação com ajuda de maquiadores e estilistas da marca. Ao final, os jovens mostram 

o novo visual, ganham um vale presente e são levados até a balada novamente. Durante o 

programa a marca Gang aparece em vários momentos: mencionada no texto, estampada no 

truck, exposta na tela. Os produtos do parceiro são utilizados pelos jovens participantes e 

mostrados com destaque pelos estilistas e apresentadores.  
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Figuras 20 e 21: Frames do quadro Rolê de Sexta 

   

Fonte: Print site OCTO 

 

O quadro “Vai xavante” acompanha um torcedor fanático do Grêmio Esportivo 

Brasil de Pelotas, em viagens atrás do time em todos os jogos na série B. A marca Fruki é a 

parceira do projeto e aparece na vinheta de abertura, no decorrer do vídeo e no fechamento 

do quadro, não sendo citada ou mencionada pelo torcedor. Uma imagem com o produto 

exposto surge antes do fechamento do quadro. Uma lata, um copo com guaraná e gelo 

compõem a foto, seguida da legenda “Faltou o mercham” e dois emotions (carinha com 

óculos escuros e carinha com medo). A legenda sugere um possível “esquecimento” por 

parte dos produtores, da exibição de um produto da parceira do projeto. 

 

 Figuras 22, 23 e 24: Frames do quadro Vai xavante 

 

Fonte: Print site OCTO 

 

- Exposição e menção da marca 

Durante a exibição dos quadros e programas ou no intervalo entre eles aparece e é 

mencionado o nome de empresas “parceiras”, bem como fragmentos de vídeos, a saber: 

Grupo RBS, Fundação Maurício Sirotsky Sobrinho, Fecomércio RS e Fronteiras do 

Pensamento. Outras citações e apresentações de marcas acontecem de modo discreto como 

é o caso das marcas Hich (vestuário) e Aimaculata (moda e conteúdo) que aparecem na 

abertura de alguns programas, precedidas de um breve comentário dos apresentadores, que 

inclusive vestem e elogiam as peças da marca anunciada. 
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Figuras 25 e 26: Frames parcerias com Hich e Aimaculata 

 

Fonte: Print site OCTO 

 

Considerações finais 

Percebe-se que a mídia televisual, na tentativa de satisfazer um público nômade, 

vem trilhando novos caminhos. É o caso da OCTO, modelo de comunicação que vem 

abrindo e conquistando espaços, com o uso de mecanismos diferenciados daqueles até então 

reconhecidos. As estratégias empregadas por OCTO ficam longe das utilizadas pelos canais 

tradicionais de televisão, pois criam interconexões entre os assuntos abordados, 

proporcionando uma experiência transmidiática, em que nenhuma mídia se sobrepõe à outra 

e nenhum conteúdo é apenas transposto. Para as pessoas que não podem assistir ao canal ao 

vivo, há reprise no dia seguinte; àqueles que estão em trânsito ou não têm acesso ao canal 

36 da Net, há possibilidade de acompanhar a programação ao vivo pelo site; àqueles que 

desejam colaborar, participar, interagir, existem as redes sociais digitais. Todas essas 

possibilidades de acesso à comunicação e entretenimento possibilitam uma mudança no 

modo como as pessoas pensam sua relação com os meios de comunicação. A convergência 

incentiva essa mudança, pois possibilita que um conteúdo flua em direção a múltiplos 

modos de acesso, e em direção a relações entre a mídia corporativa, de cima para baixo, e a 

cultura participativa, de baixo para cima. OCTO se propõe a fazer “outra coisa”, talvez uma 

relação diferente, que não seja imposta, formal, mas, sobretudo, uma relação mais acessível, 

próxima e respeitosa. 

Quanto ao conteúdo, há matérias ao vivo, como entrevistas, e também materiais 

gravados, sempre inspirados nos temas e nos moods diários: para cada dia, uma temática é 

abordada em toda a grade de programação.  Relativamente à abrangência do canal, é 

possível acompanhar por streaming, que vai além das telas da televisão e permite fluir para 

os espaços móbiles; os responsáveis por produção, edição, direção e curadoria estarão 

integrados ao programa, trabalhando no mesmo estúdio que os comunicadores; a 

interatividade com a utilização do Skype, smartphone e outros estão sendo bem 

aproveitados; a ideia de ser colaborativo é inovadora em televisão.   
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A estrutura do canal difere principalmente no modo de fazer televisão: não existem 

intervalos comerciais, quando se sabe que a sustentabilidade da televisão comercial no país 

está na publicidade. OCTO, então, está trabalhando com parcerias que são apresentadas a 

partir de merchandising, branded content e product placement; projetos especiais com 

patrocínio; e conteúdo de marca distribuído de forma orgânica na programação. Mesmo que 

as inserções não sejam totalmente inovadoras, a ideia é trazer o “parceiro” para dentro do 

programa, a fim de criar proximidade maior com o “colaborador”. A iniciativa parece 

pioneira em televisão e, como tal, confere relevância à investigação.  

 A convergência proposta por OCTO incentiva a participação do colaborador que, 

com acesso a múltiplos canais, consome e produz junto com a mídia, reunindo percepções e 

informações que promovem interesses em comum, o que permite uma programação mais 

dinâmica e interessante. A comunicação televisual precisa estar atenta aos fenômenos que 

surgem e repensar o papel do público e das marcas nesse contexto, que não se contentam 

mais com a mera posição de consumidor ou de anunciante, e, sim, buscam participação e 

protagonismo nas mídias. 
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