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Resumo 

Não é de hoje que a mídia televisual vem buscando novas estratégias para garantir 

reconhecimento do público e sua própria sustentabilidade. Nessa esteira, algumas ações 

multiplataforma têm sido desenvolvidas, com o objetivo de ampliar e complementar a 

experiência televisual. A reflexão em torno do tema convoca questões relacionadas ao 

fenômeno da convergência e à configuração da produção discursiva daí resultante, 

fortemente marcada pelo caráter autorreferencial, e elege como objeto empírico a 

unidade de caráter experimental, VIU, desenvolvida no âmbito da Globosat, para 

investigar como esse novo modelo de negócio pensa o conteúdo que produz e reforça a 

imagem da emissora no cenário nacional.  

 

 

Palavras-chave: mídia televisual, novas tecnologias, promocionalidade, 

multiplataforma. 

 

INTRODUÇÃO 

Os avanços tecnológicos, responsáveis de certa maneira pela expansão do 

conhecimento e pela padronização de condutas em termos planetários, trouxeram 

impactos irreversíveis à televisão, o que tem levado, continuadamente, essa mídia a 

propor, na sociedade, novas formas de interação com seus públicos e usuários.  

No Brasil, esse desafio parece ainda maior, dada a dupla condição da mídia 

televisual como veículo de comunicação, transformado em principal e quase único 

instrumento de informação, entretenimento e educação para parte expressiva da 

população, e como empresa privada, mantida por capital genuinamente nacional e 

representada por quatro grandes redes, comandadas por grupos influentes no país: 

Globo (família Marinho), Record (bispo Edir Macedo), SBT (família Abravanel) e 
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Bandeirantes (família Saad). Essa configuração condena a televisão à busca incessante 

por índices significativos de audiência não apenas para atrair o público, mas também 

para conquistar mais anunciantes e, com isso, garantir a manutenção do próprio 

negócio.  

Dessa maneira, apesar de sua aparente feição cultural, a televisão brasileira, pela 

vinculação ao mercado, tem como regra elementar a lógica econômica em que a 

demanda é quem regula a oferta. Tal condição obriga essas empresas a, muitas vezes, 

preocuparem-se menos com o mundo exterior e mais com o próprio mundo, priorizando 

iniciativas e realizações produzidas internamente. O resultado desse configuração, já 

dito em trabalhos anteriores, é a predominância da função promocional, de nítido apelo 

publicitário, confirmando a existência de um verdadeiro gênero discursivo 

(promocionalidade), de caráter autorreferencial, caracterizado pela valorização da fala 

da televisão sobre si mesma. 

Esse quadro suscita indagações de diferentes ordens: De que maneira então a 

televisão brasileira, pertencente a conglomerados midiáticos, tem buscado a 

sobrevivência no mercado? Em que medida as conquistas tecnológicas influenciam as 

ações protagonizadas e condicionam as produções discursivas promocionais, centradas 

prioritariamente na divulgação e/ou projeção? Como essa articulação entre tecnologia e 

promocionalidade interfere, por exemplo, na relação da televisão com públicos 

específicos, como aqueles de feição mais participativa? Quais os reflexos dessas ações 

na produção discursiva voltada à fala da própria emissora, no atual cenário televisual no 

país?  

Em resposta a algumas dessas inquietações, o Grupo Globo, maior grupo 

empresarial de mídia na América Latina (reunindo jornal, rádio, televisão, empresas 

digitais e produtoras musicais), inaugurou, em outubro de 2016, uma nova unidade de 

negócios, a VIU5, dedicada à produção de conteúdo digital para os seus canais e 

também ao desenvolvimento de projetos independentes para veiculação em plataformas 

on-line, como Youtube, Facebook, Twitter, Snapchat e Instagram. A criação da VIU 

parece mostrar que, quanto mais conquistas tecnológicas são alcançadas, mais 

fortalecido se torna o discurso promocional, dando à empresa a viabilidade necessária à 

própria consolidação (manutenção). 

                                                 
5 A denominação VIU é um jogo de palavras, criado com o verbo ver e a palavra “view”, de “page view”. 
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Sendo assim, este trabalho, a partir desses movimentos inovadores, propõe-se ao 

exame da VIU para investigar as ações de criação de conteúdos e de atendimento às 

demandas de anunciantes, com vistas ao reconhecimento dessa articulação entre 

domínio tecnológico e ação promocional na consolidação do grupo empresarial. Em 

outras palavras, busca identificar, na proposta da unidade digital, os efeitos obtidos na 

interação efetiva com seu público, na consolidação da imagem da emissora e na atuação 

e expansão da empresa no mercado. 

Para essa reflexão, o artigo está estruturado em três partes: a discussão sobre os 

impactos advindos da inserção das novas tecnologias na produção televisual, a reflexão 

sobre a relevância do conceito de promocionalidade nesse cenário midiático e o 

reconhecimento acerca do papel das iniciativas multiplataforma – unidade VIU e 

parceria com a Vice Mídia – no complexo empresarial Globo. 

 

1 TELEVISÃO E AVANÇOS TECNOLÓGICOS 

A televisão, no início de sua implantação, sofreu certa resistência da população: 

como era um aparelho muito caro, ficou restrito às classes de maior poder aquisitivo, e, 

por conseguinte, atraía poucos anunciantes. Com o passar do tempo, a popularização do 

aparelho e o permanente investimento em modernização da rede transformaram a 

televisão em importante mídia na sociedade brasileira, chegando a influenciar hábitos e 

costumes, bem como a determinar o que deveria ser consumido pelo telespectador. Aí o 

panorama mudou: houve aumento no número de aparelhos televisores e o consequente 

crescimento da audiência, o que levou as agências de publicidade ao maior investimento 

e à busca por estratégias diversificadas de veiculação dos produtos. Hoje, as emissoras 

de televisão, em especial as de televisão aberta, concentram a maior verba do 

investimento publicitário, que muitas vezes é superior àqueles das demais mídias. 

 Além disso, apoiadas por concessões obtidas junto ao governo, as emissoras 

centraram seus esforços no aperfeiçoamento técnico e na disputa acirrada pela 

audiência, evidenciando ainda mais seu caráter comercial, voltado à maximização dos 

lucros para manter sua sustentabilidade. Isso significa também que, para sua 

sobrevivência, as emissoras de televisão precisaram adaptar-se às necessidades do 

público e às novas possibilidades comunicativas, sobretudo depois do advento da 

portabilidade e da mobilidade digital que conferiram nova roupagem a sua produção e 

oportunizaram novas estratégias de captação de anunciantes e telespectadores. 
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Essa forte presença digital desencadeou uma nova configuração de público que 

passou a se comunicar através de conexão, de colaboração e, é claro, de participação 

(JENKINS; GREEN; FORD, 2014). No mundo atual, os materiais são produzidos, 

compartilhados, reconfigurados e remixados a todo momento, por indivíduos integrados 

em uma comunidade que se expande das barreiras geográficas. 

Nesse contexto, contrapõe-se o conceito de mídia mainstream ao de mídia 

propagável, ou, em outras palavras, textos produzidos pela mídia tradicional e textos 

produzidos por usuários ou por produtores que permitem o espalhamento do conteúdo. 

A premissa básica é que, se algo não se espalha, está morto (JENKINS; GREEN; 

FORD, 2014, p. 23). Na verdade, toda mídia gostaria de acertar na receita para criar 

conteúdos que se propaguem em redes sociais, incitem discussões e alcancem 

audiências. A decisão do público de compartilhar uma notícia no Facebook ou de postar 

um tweet em seu Twitter está remodelando a própria configuração da mídia.  

E esse é o cenário da propalada convergência midiática, ou recorrência a um 

conjunto de dispositivos e suportes tecnológicos advindos de outras mídias, mobilizados 

para a realização, veiculação e consumo de programas televisuais, traduzida assim como 

uma transformação cultural, em que os consumidores são incentivados a procurar novas 

conexões entre conteúdos de mídia dispersos. É uma noção que não se refere a um fluxo 

singular de conteúdo com meios já predefinidos, mas, sim, a qualquer forma de trânsito 

de informações de um meio para outro, exemplificando-se como um conteúdo que surge 

na web e, posteriormente, vai para a televisão, ou o movimento contrário, da televisão 

para a internet, ou, ainda, aqueles que acontecem simultaneamente.  

A grande verdade é que a convergência modifica 

 
a relação entre tecnologias existentes, indústrias, mercados, gêneros e 

públicos, alterando a lógica pela qual a indústria midiática opera e pela qual 

os consumidores processam a notícia e o entretenimento (JENKINS, 2009, 

p.43). 

 

Disso decorre uma ampliação das formas de consumo dos produtos televisuais: 

já não é mais preciso estar em casa para assistir à televisão, usar o telefone, escutar 

música, enviar e-mails ou participar de um chat, explicitando a possibilidade de estar 

em permanente contato, nas diferentes redes. 

Nessa interconexão entre a televisão e as novas tecnologias, há, muitas vezes, 

uma conversão dos espaços da internet em verdadeiras extensões dos programas. Hoje 

praticamente inexistem produtos ficcionais que não experimentem o on-line, 
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originando, com isso, extensões de ordem institucional ou aquelas advindas dos 

próprios telespectadores: sites, blogs, twitters, portais, histórias complementares ou até 

miniepisódios. Tudo tem validade se atrair o telespectador/internauta para essa gama 

infinita de paratextos constituídos pelas modernas narrativas transmidiáticas. Além 

disso, os internautas passam a compartilhar  

 

interpretações mediante a contínua construção e desconstrução de 

comunidades interpretativas que se conformam e se deformam com a mesma 

velocidade com a que sucedem a maior parte dos programas (LACALLE, 

2010, p.81).  

 

Por isso é tão significativo o papel do público nesse processo, não apenas 

aceitando, mas também conduzindo todo o movimento de circulação de conteúdos, o 

que o transforma em usuário. A ideia da convergência midiática serve, então, como se 

buscou demonstrar, para traduzir as mudanças nas formas de relacionamento do público 

com os meios de comunicação, o que significa viver em uma época de grandes 

transformações, em que acontecem rapidamente evoluções nos eixos de produção, 

circulação e consumo midiático, com a inserção de novas práticas narrativas e de novos 

mecanismos comerciais. 

Cabe ressaltar que, nos últimos vinte anos, esse sistema de comunicação invadiu 

a sociedade, tomando conta não só do mundo empresarial e acadêmico, como da 

maioria dos ambientes familiares. Mais ainda, já existe hoje uma geração criada e 

alfabetizada nessa mídia, responsável por inúmeras modificações nos hábitos e relações 

sociais. E, como sempre ocorreu quando do surgimento de outras mídias, a internet 

despertou o interesse e motivou apropriações por parte das demais. 

A principal característica desse novo sistema, em termos de modo de 

funcionamento, é opor-se às formas passivas dos meios tradicionais (imprensa, rádio, 

televisão etc), permitindo aos que desejam interagir a utilização de recursos para 

contribuir, interferir e dar continuidade ao conteúdo dos discursos veiculados. E é essa 

possibilidade de interação que desperta o interesse da televisão, sempre acusada de 

propor uma comunicação de mão única.  

Por fim, deve-se ressaltar que a recorrência a múltiplas plataformas, além de 

interferir na estruturação dos programas televisuais, imprime ainda maior complexidade 

a essas produções. Em consequência, toda e qualquer possibilidade de articulação entre 

distintas plataformas exige que as emissoras se mobilizem, a fim de divulgar, junto ao 

público, o avanço alcançado e a inovação obtida. Daí decorre a recorrência a um 
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discurso centrado nessas inovações e, assim, a reiteração dos avanços tecnológicos 

protagonizados, como é o caso da fala autopromocional operada pelas emissoras.  

 

2 ÂMBITO DA PROMOCIONALIDADE 

Se, como se tentou comprovar, as conquistas tecnológicas em televisão 

normalmente redundam em novos formatos ofertados ao público, as emissoras veem-se 

compelidas à divulgação dessas inovações, apelando para um discurso de forte apelo 

publicitário, que contamina sua fala e se transborda além da grade.  

Essa percepção confirma o reconhecimento, já feito em trabalhos anteriores, de 

uma função maior que parece sobredeterminar as demais funções televisuais e que 

direciona a fala da emissora à valorização do próprio fazer. O resultado é a presença de 

um gênero discursivo, que se volta à ação não apenas de propagar, de dar a conhecer 

aspectos positivos e/ou vantagens, como de conferir credibilidade a qualquer produto, 

marca, valor, ideia ou serviço por ela referido. 

Com isso, a televisão estabelece, na sua fala, um intrincado jogo de 

convencimento que se propõe a levar o consumidor à aquisição do produto, à aceitação 

da marca e/ou à aprovação do serviço, para o estabelecimento de relações de troca, 

funcionando como mediação entre o interesse de um enunciador (anunciante externo ou 

a própria emissora) e o fortalecimento do consumo, vale dizer, entre a ordem econômica 

e os valores sociais e culturais que ela, de certa forma, mobiliza. 

E esse mesmo jogo está na base do discurso autopromocional: é quando a 

emissora prioriza a fala de si mesma em detrimento da fala do mundo. Em outras 

palavras, suas ações voltam-se prioritariamente à divulgação da grade, à qualificação da 

produção, à conquista de audiência, com vistas à obtenção de margens comerciais que 

possibilitem investimentos diversos, pagamento de custos fixos e variáveis e expressivo 

lucro. 

Dessa forma, na perspectiva desta reflexão, pode-se dizer que as inovações 

tecnológicas, obstinadamente perseguidas para ofertar uma grade mais atrativa para o 

público, são devidamente anunciadas e propaladas pelas emissoras para garantir a 

adesão da audiência, o respeito do anunciante e o fortalecimento da marca, capaz de 

garantir a sustentabilidade da empresa. 

É nessa esteira que o Grupo Globo, na área da televisão, desdobra-se entre o 

canal aberto e os mais de 30 canais de televisão a cabo, pertencentes à Globosat. Entre 
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seus cases, está o Gloob, canal infantil de proposta multiplataforma de entretenimento 

que oferece programação para TV, VOD6, site, redes sociais, games, aplicativos, 

eventos e produtos licenciados, ou seja, um mundo de diversão para crianças, a qualquer 

hora e em qualquer lugar.  

Este também é o caso da unidade VIU, voltada à produção de conteúdo digital, e 

objeto de um detalhamento mais expressivo na sequência deste trabalho, e da parceria 

com a Vice Mídia. 

 

3 INICIATIVAS EM MULTIPLATAFORMAS 

3.1 Criação da unidade VIU 

A VIU, unidade de caráter experimental, dentro da Globosat, é uma empresa 

especializada na produção de conteúdos digitais, que se propõe a pensar conteúdo de 

forma completa, sem barreiras de linguagem, duração ou plataforma.  

Nesse sentido, a VIU busca compreender os diferentes públicos que consomem 

as novas formas da produção audiovisual e que hoje estão presentes em diversas 

plataformas. O caráter experimental possibilita lidar com produtos que ultrapassem os 

limites de materialização dos formatos audiovisuais tradicionais. Até porque a VIU, 

para além das emissoras de televisão, cria produtos que possam transitar pelas diferentes 

mídias, simultaneamente, conversando com diferentes públicos, o que representa a 

ampliação de audiência, share e, por consequência, maior venda de espaços 

publicitários, tanto na TV quanto na web. 

Para tanto, a empresa conta com especialistas em estratégia, análise e produção 

de conteúdo digital, que visam explorar diferentes linguagens e facilitar as relações 

entre talentos e marcas no ambiente on-line. A VIU possui uma unidade focada em 

vídeos digitais, desenvolvendo conteúdo e projetos para as plataformas sociais, com 

atuação em três direções: parceria com os canais da Globosat; produção de conteúdos 

originais; e desenvolvimento de materiais para terceiros. 

Com essa configuração, A plataforma VIU dedica-se à produção de formatos 

comerciais para millenials7, por meio de estratégias que cruzem as diferentes marcas 

com mídias sociais e influenciadores digitais, transitando por temas como humor, 

música, esporte, ficção, teen, comportamento, gastronomia, entre outros. Incorporando 

os conceitos de inclusão e colaboração, a iniciativa não apenas conta com nomes já 

                                                 
6 Vídeo sob demanda (vídeo on demand). 
7 Também conhecida como Geração Y, diz respeito à geração de jovens nascidos a partir dos anos 1980. 
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consagrados e revelações das plataformas digitais, como também pretende lançar novos 

nomes, que gerem outros produtos. 

Assim, a área de conteúdo tem como premissa potencializar os talentos que já 

estão na rede e descobrir novos, além de produzir parcerias com influenciadores e 

players do mercado. O desenvolvimento de materiais para terceiros busca soluções para 

marcas que inclui branded content, product placement, patrocínio, licenciamento de 

conteúdo, criação de canais na web ou até mesmo distribuição em plataformas mobile. 

O propósito da unidade criada, dentro do grupo Globo, é gradativamente atrair os jovens 

para as redes sociais e para aquelas empresas de conteúdo on demand. Com isso, a VIU, 

pertencente à Globosat, marca a tentativa explícita de conquistar novas gerações para 

assim alcançar as condições necessárias para enfrentar os constantes desafios do 

mercado. 

Um dos caminhos buscados pela VIU é o de “segunda tela”, como conteúdo 

auxiliar para um programa principal; o outro é desenvolvendo conteúdos que poderão 

ser vistos nas principais redes sociais, com talentos da casa ou influenciadores (como 

youtubers). 

Na sequência, o artigo propõe-se a examinar as primeiras iniciativas 

desenvolvidas pela VIU. 

 

a) case Multishow 

O Multishow, pertencente à Globosat, é um canal de televisão por assinatura que 

está no ar desde 19 de outubro de 1991. Sua característica é a ampla gama de estilos na 

programação na área do entretenimento, com foco especial na cobertura de grandes 

eventos musicais de caráter nacional e internacional. Seu público-alvo é formado por 

jovens, de diferentes faixas etárias espalhados por todo o Brasil. 

Foi nesse canal que a VIU, ainda em caráter piloto, desenvolveu sua primeira 

experimentação, com a transmissão multitelas do 23º Prêmio Multishow, em 25 de 

outubro de 2016, e colaborou para que o canal obtivesse recorde histórico de audiência, 

108% a mais entre o público geral do canal e 229% entre os jovens, em comparação ao 

ano anterior.  

A ação conjunta do Multishow e da VIU conseguiu demonstrar que, a partir da 

tela da televisão por assinatura, é possível, com ajuda das segundas telas (smartphones, 

tablets, notebooks), dialogar com os jovens que estão nas redes sociais e, por 
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consequência, impulsionar a audiência de um programa de TV, principalmente se ele for 

ao vivo.  

A principal estratégia da VIU, nesse dia, foi a transmissão simultânea da 

premiação na tevê paga, no site e no aplicativo de vídeo on demand do canal 

(Multishow Play), além de ações específicas para o Youtube, Facebook, Twitter e 

Snapchat. Dessa forma, foi obtida a chamada comunicação 360º: evento que, a partir da 

tela da televisão, torna-se um produto que ultrapassa as fronteiras de materialização de 

mídia principal, no caso da tevê por assinatura, e adapta, de acordo com o público-alvo, 

a comunicação para cada plataforma digital, configurando o evento multiplataforma. 

O resultado dessa aproximação entre Globosat, Multishow e VIU foi o primeiro 

lugar absoluto entre os canais pagos e a sintonia de mais de 2,5 milhões de 

telespectadores nas quase três horas de transmissão, uma marca raramente atingida pela 

TV por assinatura. Na média, o Prêmio Multishow foi visto por 800 mil pessoas por 

minuto, nas 15 regiões metropolitanas em que o Ibope mede audiência de TV paga. No 

Rio de Janeiro, só ficou atrás da Globo entre os telespectadores que têm cabo ou TV via 

satélite.  

O evento foi transmitido na tela da TV, sob o comando de Tatá Werneck e Fábio 

Porchat, que deram um tom mais ácido, recheado de comentários ferinos (com texto 

assinado pelo humorista Bruno Motta e por Daniel Nascimento), e nas outras telas8. Os 

apresentadores acompanharam a chegada dos famosos, comentaram o que acontecia na 

premiação e entrevistaram os premiados em um lounge. 

Tal experimentação, além de conquistar números expressivos nunca antes 

imaginados, configurou um novo fazer das emissoras de tevê fechada: o envolvimento 

expressivo do público alvo com o produto ofertado, o que permite o aumento na 

quantidade de anunciantes e as condições favoráveis à manutenção da empresa. 

 

b) programa Só Pra Parodiar 

Outra iniciativa, em parceria com o Winnin, foi Só Pra Parodiar, programa fixo 

composto de 14 episódios da grade do Multishow, que estreou no dia 08 de maio de 

2017, com uma ação multiplataforma, muito semelhante à experimentação anterior. 

                                                 
8 No Youtube, transmissão conduzida por Whindersson Nunes, Felipe Neto, Maurício Meirelles, Bruna 

Louise e Gominho; no Facebook, postagem de vídeos da atriz Fernanda Souza entrevistando artistas antes 

da cerimônia; no Snapchat, depoimentos apresentados sobre “estar na plateia do evento”, realizado na 

Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. 
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Comandada pelo youtuber Mr. Poladoful, a atração misturou as características 

essenciais de um reality show game, com a ampla exploração das diversas plataformas 

disponíveis. 

A característica principal do programa foi a inserção de atores de perfil 

diferenciado, vindos do Youtube, ou seja, personalidades que migraram das redes sociais 

para a tela da tevê (e não artistas oriundos das emissoras de televisão). Antes mesmo da 

estreia na TV, o programa começou na Web, na semana anterior, através de uma 

votação no Winnin com as paródias dos 12 primeiros participantes.  

Além disso, tal experimentação, para manter o frescor de atrações da internet, foi 

gravado e editado no mesmo dia, sem intervalos, em um curto espaço de tempo. Essa 

agilidade para gravar e finalizar o programa exigiu uma quantidade bem maior de 

pessoas envolvidas na produção, edição e finalização. Assim, com o objetivo de levar a 

espontaneidade da rede para o Multishow, o youtuber empregou a mesma linguagem 

usada em seu canal do Youtube, o que colaborou com o engajamento do público: jovens 

que estão na internet, nas redes sociais, e também na tela da tevê. De fato, houve maior 

comprometimento com a construção da atração, o que permitiu ao público passar de 

espectador passivo à participante ativo.  

Outa característica foi a ausência de intervalos comerciais, de breaks, o que 

provocou ruptura com o paradigma de programas televisuais, e, ao mesmo tempo, 

possibilitou a participação das marcas dentro do programa, mais especificamente nas 

paródias apresentadas pelos influenciadores, como foi o caso de Ovomaltine que 

apareceu na paródia “The Ovomaltine e Os Extraordinários”, apresentada por Felipe 

Castanhari, Christian Figueiredo e Kéfera Buchmann, inspirado no hit musical Solteiro 

de Novo, do cantor Wesley Safadão.  

O resultado foi a oferta de um programa em linguagem diferenciada para o 

jovem, na tentativa de atrair e fortalecer o engajamento com os consumidores, em 

virtude da campanha interativa e bem-humorada. 

 

3.2 Parceria com a Vice Mídia  

A Vice Mídia, sócia da Disney, é a maior companhia de mídia e produção de 

conteúdo para o público jovem do mundo. Criada em 1994, com atuação em mais de 30 

países, e voltada à população entre 18 e 34 anos, a empresa cria e distribui conteúdos de 

mídia em plataformas próprias e de terceiros (Snapchat, Youtube e Facebook).  
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A parceria com a Globosat, compreendendo principalmente as áreas de digital e 

produção de conteúdos audiovisuais, teve como objetivo a atuação conjunta em uma 

série de unidades de negócios e marcas, para oferecer entretenimento com foco em 

comportamento para o público jovem. Até porque os canais Globosat possuem portfólio 

de 33 canais e mais de 18 milhões de espectadores diariamente. 

Essa parceria reforça, mais uma vez, a preocupação da Globosat, e por 

conseguinte do Grupo Globo, com os rumos da mídia televisual e com o atendimento 

aos novos telespectadores. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A mídia televisual desde seu surgimento precisou adaptar-se às tecnologias, às 

necessidades dos anunciantes e aos hábitos de consumo dos telespectadores. No atual 

contexto midiático, diante da multiplicação das plataformas digitais, da mudança do 

comportamento do público, que consome várias mídias ao mesmo tempo, e da própria 

redução da base de assinantes da TV paga, fica evidente a busca incessante das 

emissoras de televisão brasileira que são, simultaneamente, veículo de comunicação e 

empresa privada, na fidelização de seus telespectadores e na busca incessante pelos 

novos telespectadores que estão dispersos, ao mesmo tempo, em várias mídias.  

O presente estudo, nessa breve reflexão, buscou exemplificar o esforço que o 

Grupo Globo vem realizando para atender as demandas do novo contexto midiático. 

Esse novo modelo de negócio investigado aqui – iniciativas multiplataforma – conta 

com parcerias empresariais e de influenciadores digitais, para criar e/ou (re)configurar 

os produtos da grade, em busca de um novo público: mais jovem, participativo, criativo 

e conectado, que não apenas está marcado na discursivização dos produtos televisuais, 

como influencia diretamente, em várias mídias, no desenvolvimento da narrativa.  

Essas inovações refletem também alterações nas ofertas comerciais, as quais 

reúnem televisão e internet, a partir de soluções de integração de marcas aos conteúdos, 

como branded content, product placement, licenciamento de conteúdo, criação de 

canais próprios na web ou até mesmo distribuição em plataformas digitais (mobile, 

internet e TV). Tudo isso, favorece o estabelecimento de um diálogo diferenciado, 

orientado pela linguagem mais adequada para cada plataforma, que une talentos, 

anunciantes, agências e consumidores.  
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Desse modo, é possível estender e ampliar a experiência das marcas a partir de 

um conteúdo adequado a cada plataforma e a cada audiência. As ações da VIU são 

embrionárias e movimentam distintas práticas comerciais, que não acabam por aqui. Já 

se percebem outras iniciativas, que mostram esse movimento em busca de um público 

mais ativo nas redes socais e, consequentemente, mais anunciantes, como é o caso do 

programa Fale Conosco com Júlia Rabello, veiculado apenas no canal oficial do GNT, 

no Youtube; e do canal infantil Gloob, que lançou o Vlog da Mila, com um spin off de 

Detetives do Prédio Azul (DPA), no formato on demand. 

É nessa lógica de articulação de tecnologias que o discurso promocional reforça 

e enfatiza as iniciativas oferecidas e divulga suas vantagens. Até porque todas essas 

ações experimentais da TV a cabo que refletem a exigência do novo telespectador, 

frente a tantas plataformas de consumo, precisam ser compartilhadas. O que pesa, em 

todas as ações, é a manutenção/aumento da audiência de próprios produtos, o que 

permite às emissoras de televisão alcançarem um maior número de anunciantes e, por 

fim, aumentarem a sua lucratividade. 

Parece que o desafio atual da televisão é fazer a conexão com o jovem de várias 

maneiras, ou seja, encontrar aquele público que pode estar em vários lugares ao mesmo 

tempo e, ainda abrir novos espaços para os anunciantes. Aliás, esse desafio que a 

televisão brasileira vem enfrentando não deixa de ser um problema semelhante ao da 

publicidade atual, no qual os consumidores precisam sentir-se mais reconhecidos pelas 

campanhas publicitárias. A experimentação embrionária da Globosat, para além dos 

estudos televisuais, serve de importante reflexão para pesquisadores e publicitários. 
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