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Resumo 
 
O desenvolvimento e fornecimento de apps pelas emissoras de TV para que a audiência 
materialize sua experiência de múltiplas telas tem sido uma das alternativas adotadas em 
vários países para tentar minimizar (sob perspectiva dos anunciantes) os efeitos da 
distração resultante do uso simultâneo pelo público de vários gadgets ao assistir 
televisão. No artigo defende-se que após o fornecimento do app, uma infraestrutura de 
retaguarda e suporte necessita existir tanto para carga e configuração de conteúdos no 
app (antes, durante e após a veiculação dos programas) quanto para ajustes no software. 
É apresentado aqui levantamento preliminar do que parece constituir parte de tal 
infraestrutura, além de redefinições potenciais no ciclo de vida típico de operação 
contínua que podem acarretar inclusive dilatação na duração dos programas de TV. 
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Introdução 

Neste artigo inicia-se a complementação de perspectiva que o autor vinha 

desenvolvendo nos textos anteriores3 relacionados a uma investigação em curso 

(iniciada em janeiro de 2016), que é parte das atividades que executa junto ao PPGCom 

no qual atua como docente e pesquisador. Naqueles textos anteriores, foram analisados 

conceitualmente aspectos da integração e sincronização entre os ciclos de vida de 

produção de TV e desenvolvimento de software para a criação e fornecimento de 

aplicativos de software (apps) pelas emissoras de TV. Tais apps – que costumam ser 

referenciados como companion apps (BLAKE, 2017, p. 33)4 – têm sido 

disponibilizados como uma das alternativas para que a audiência materialize sua 

experiência de múltiplas telas5 de um modo relativamente controlado pelas emissoras – 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Estudos de Televisão e Televisualidades, XVIII Encontro dos Grupos de Pesquisas em 
Comunicação, evento componente do 41º 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 e coordenador do grupo de pesquisa TECA (Tecnologias: Experiência, 

Cultura e Afetos). E-mail: cemarquioni@uol.com.br. 
3 Publicações em periódicos podem ser consultadas em Marquioni (2017a, 2017b, 2018). 
4 Os apps fornecidos pelas emissoras são também referenciados como “Network-specific apps” (PROULX; 
SHEPATIN, 2012, p. 89), ou ainda como “native apps” (BLAKE, 2017, p. 53). 
5 O autor deste artigo tem utilizado a expressão experiência de múltiplas telas para referenciar o modo de ver TV 
fazendo uso de um ou mais dispositivos tecnológicos conectados à Internet concomitantemente ao ato de assistir 
televisão. Apesar de este modo de ver TV ser eventualmente referenciado também como segunda tela, a proliferação 
de dispositivos tem motivado pesquisadores a tratá-lo utilizando as expressões terceira tela ou ainda quarta tela 
(ALVAREZ-MONZONCILLO, 2011, p. 44) – daí a opção neste artigo por múltiplas telas: procura-se com a 
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controle este que é necessário em especial quando considerado o modelo de negócios 

baseado na venda de audiência. 

Para compreender o contexto e a relevância do mencionado controle relativo, é 

necessário observar inicialmente que três opções principais têm sido adotadas pelas 

emissoras para tentar equacionar a materialização da experiência de múltiplas telas pelo 

público: (i) desenvolver6 e fornecer apps para a audiência materializar sua experiência, 

(ii) indicar o próprio site/portal do canal de TV para as ações de múltiplas telas ou (iii) 

sugerir o uso de termos chave nas redes sociais digitais ao postar comentários 

relacionados aos programas7. Neste artigo, é abordado especificamente o caso quando 

as emissoras optam pela alternativa do (i) desenvolvimento e fornecimento de apps8, 

ainda que se considere aqui que o cenário apresentado possa ser aplicado (com algumas 

variações) também para as outras duas opções mencionadas. Considera-se aqui então 

que houve a opção da emissora pela construção e fornecimento do companion app; 

adicionalmente, na perspectiva adotada no presente artigo entende-se que tal aplicativo 

já foi desenvolvido e fornecido para uso pela audiência materializar sua experiência de 

múltiplas telas. Em outros termos, que teria sido executado anteriormente o “ciclo de 

vida de projeto de produção de TV” (MARQUIONI, 2017a, p. 60-62)9, e estaria em 

execução no momento (para um programa televisual) o “ciclo de vida de operação 

                                                                                                                                               
expressão abarcar tantos quantos forem os gadgets utilizados durante a materialização da experiência, que o autor 
deste paper considera como uma redefinição na “experiência básica em relação à televisão” (MARQUIONI, 2016, p. 
82-83); particularmente uma redefinição que constitui uma espécie de “casamento de conveniência entre duas 
plataformas de mídia ubíquas: televisão e dispositivos móveis. […] [A] televisão e [os dispositivos] móveis foram 
vistos como rivais [que disputavam a] atenção dos telespectadores. Contudo, com o domínio da televisão interativa e 
social, essas duas formas de mídia dominantes estabeleceram uma parceria” (BLAKE, 2017, p. 1). Vale observar, 
finalmente, que ao longo do presente texto, os termos segunda tela e múltiplas telas são utilizados como sinônimos: 
ocorre que alguns dos autores que compõem o referencial teórico utilizam o termo segunda tela mas, como 
mencionado nesta nota de rodapé, na perspectiva adotada no presente artigo, entende-se se tratar de aspecto 
quantitativo. 
6 Há que se destacar que a emissora pode subcontratar uma empresa para desenvolver o app. Na perspectiva deste 
artigo, mesmo que haja tal subcontratação, entende-se que o app foi desenvolvido pelo canal de TV (uma vez que foi 
a emissora quem definiu os requisitos do produto de software). 
7 Este caso pode ser observado em programas de TV que sugerem a indexação de palavras-chave utilizando hashtags 
para acompanhar os comentários dos programas nas redes sociais digitais (BLAKE, 2017, p. 54). Trata-se de um 
“esforço [por parte da emissora] em formatar as conversas online organizando o ‘buzz’ dos telespectadores de modo a 
suportar medições tradicionais de sucesso [para o programa], como índices de audiência. Se todos os telespectadores 
utilizam a mesma hashtag para discutir um programa, isto pode levantar o perfil do programa ao tornar a hashtag um 
‘trending topic’ na rede social, alertando as pessoas que não estão assistindo a sintonizar em um canal particular e 
participar da conversa” (TUSSEY, 2014, p. 208). 
8 Definir qual dos casos a adotar em relação a cada programa (ou ainda, para cada forma cultural ou gênero 
televisual) constitui uma atividade não analisada neste artigo. O autor investigou anteriormente tendências de 
interatividade considerando formas culturais da televisão para a TV digital interativa no Brasil (MARQUIONI, 2012, 
p. 205-209). Nuances equivalentes observadas para gêneros televisivos em relação ao uso de múltiplas telas no Reino 
Unido podem ser consultadas em Blake (2017, p. 48-170). 
9 Entende-se produção de TV enquanto um ciclo de vida – assim, tanto o projeto de produção quanto a operação 
continuada do programa de TV estão inseridos no contexto: o tema é abordado em linhas gerais nas próximas seções 
deste artigo. Para mais informações, consulte Marquioni (2017a, p. 60-65). 
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contínua de produção de TV” (MARQUIONI, 2017a, p. 60-62), com o app já 

disponibilizado para a audiência. 

É para este cenário que pode ser observada a perspectiva complementar 

mencionada em relação aos artigos publicados anteriormente: aqui analisa-se não mais a 

produção do app, mas o contexto pós-fornecimento do aplicativo, argumentando-se que 

mesmo após o produto de software estar disponível para uso pelo público, há 

necessidade de repensar/redefinir o modo de produzir TV. Ainda que abordando 

preliminarmente o cenário, nas seções seguintes deste paper são analisados aspectos da 

infraestrutura técnica/tecnológica de retaguarda e suporte necessária, e a espécie de 

dilatação temporal que o fornecimento do app pode proporcionar para o programa de 

TV. De fato, considera-se aqui a necessidade de existência de uma infraestrutura 

mantida pela emissora tanto para apoiar com a carga no software de conteúdos 

relevantes para a audiência, quanto para proceder com ajustes e configurações no app 

após seu desenvolvimento. 

Procurando desenvolver a explicação do porque a opção pelo (i) 

desenvolvimento e fornecimento de apps pelas emissoras habilita o controle relativo 

mencionado, pode ser apontado que a opção constitui uma das alternativas para 

alinhamento de interesses dos três atores sociais principais que participam do 

ecossistema televisual (as emissoras propriamente ditas, os anunciantes e a audiência) 

no modelo de negócios baseado em venda de audiência. Ocorre que com a proliferação 

de dispositivos móveis na contemporaneidade, a audiência tende a materializar sua 

experiência de múltiplas telas independentemente do fornecimento de um app pelo 

canal de TV. Vem desta espécie de independência do público o “interesse de executivos 

de televisão em criar conteúdos de segunda tela que complementem aquele veiculado” 

(TUSSEY, 2014, p. 202), de modo que a ação de múltiplas telas passe a ocorrer 

conforme planejado pela emissora (e/ou em ambiente que tenha algum controle por 

parte da emissora). A opção pode ser entendida então como o “mais recente esforço dos 

conglomerados de mídia para colonizar as plataformas digitais de modo a dar suporte 

aos modelos de negócio” (TUSSEY, 2014, p. 210), mais especificamente como uma 

alternativa para tratar da “distração” (PROULX; SHEPATIN, 2012, p. 106) (WOLFF, 

2015, p. 74) (BLAKE, 2017, p. 7) (MARQUIONI, 2018) que pode ser observada no 

público em função do modo reconfigurado de assistir TV com o uso de vários gadgets 
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para acesso concomitante a conteúdos na Internet a partir da emissão televisual10. Para 

compreender a relação, vale observar que a distração tende a constituir, para os 

anunciantes, menos espectadores assistindo suas peças publicitárias; no contexto do 

modelo de negócios de venda de audiência, para as emissoras “Menos telespectadores 

resultam em menores taxas de publicidade” (TUSSEY, 2014, pp. 206). Em termos 

práticos, com os apps de múltiplas telas as emissoras forneceriam conteúdo adicional, 

além de habilitar acesso às redes sociais digitais diretamente a partir dos próprios 

aplicativos, em uma tentativa de manter as verbas publicitárias dos anunciantes (que 

passam a estar presentes também nas múltiplas telas, aumentando a probabilidade de 

que as peças sejam assistidas). 

Neste artigo considera-se que após o desenvolvimento do app, quando ele é 

fornecido para uso pelo público, existem ações que necessitam ser executadas em 

retaguarda para que a experiência de múltiplas telas possa ser efetivamente  

materializada, e para que a distração tenha seus efeitos minimizados na experiência de 

TV reconfigurada. Tais ações dependem diretamente da (a) infraestrutura de retaguarda 

e suporte disponibilizada na execução do ciclo de vida de operação contínua 

(considerando desde antes da transmissão, o momento durante a veiculação do 

programa, além daquele quando o programa de TV não está mais no ar)11 e da (b) 

gestão de configuração (LEON, 2005) do companion app12. 

Para compreender em linhas gerais o que se está referenciando aqui como (a) 

infraestrutura de retaguarda e suporte, pode ser mencionado o caso do app desenvolvido 

para o Channel 4 no Reino Unido: de modo a viabilizar o uso daquele produto de 

software fornecido para que a audiência materialize sua experiência de múltiplas telas, o 

time da interatividade digital [profissionais relacionados ao desenvolvimento e 
manutenção do app] se une ao time de produção de TV durante a transmissão 
[enquanto o programa de TV está no ar], para criar gráficos para a tela e 

                                                 
10 Tal uso pode estar associado tanto à realização de postagens pela audiência em redes sociais digitais (em formato 
TV social) quanto para a procura na Rede por conteúdos adicionais àqueles veiculados pela emissora. 
11 Há que se destacar que mesmo no caso de utilizar o site da emissora (e não um companion app), ou mesmo no caso 
do uso das redes sociais digitais, existem atividades de retaguarda que necessitam ser executadas. Como exemplos é 
possível mencionar que no caso (ii) do uso do site/portal do canal de TV há a necessidade de dar carga na Internet 
dos conteúdos adicionais; para (iii) indicar diretamente as redes sociais digitais, no mínimo é necessário definir e 
divulgar as hashtags propostas pela emissora e monitorar o comportamento das redes sociais digitais. 
12 A gestão de configuração engloba os controles de versão e de mudança do app para correções de bugs, adaptações 
tecnológicas e fornecimento de funcionalidades adicionais. Trata-se de disciplina técnica – originalmente associada à 
indústria de manufatura e que teve o primeiro procedimento padrão divulgado no início da década de 1960 (LEON, 
2005, p. 8). De fato, a gestão de configuração constitui a alternativa da Engenharia de Software para controle de 
versão e mudança em produtos complexos, inclusive considerando ser “impossível para uma única pessoa ou grupo 
manter o controle sobre o design e a produção [operação] e, mais importante, as mudanças de design” (LEON, 2005, 
p. 8). 
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alimentar a segunda tela [ou as múltiplas telas] com informações” (BLAKE, 
2017, p. 49). 
 

Na perspectiva dos ajustes técnicos e configurações do app, é através de 

procedimentos de (b) gestão de configuração que as atualizações nos produtos de 

software são controladas: a ausência deste tipo de atividade tende a potencializar a 

ocorrência de erros operacionais, além de dificultar a correções de bugs e/ou aplicação 

de melhorias no produto13. 

A partir desta breve explicação para tentar contextualizar o cenário em que a 

emissora opta por (i) desenvolver e fornecer apps para que a audiência materialize suas 

experiências de múltiplas telas, este paper desenvolve (em linhas gerais) o assunto ao 

longo de duas seções, além desta Introdução e das Considerações finais. Em 

Infraestrutura de retaguarda e suporte para materialização da experiência de múltiplas 

telas com uso de companion apps: levantamento inicial de atividades e intermediários 

transparentes são apresentados alguns dos elementos da infraestrutura de retaguarda e 

suporte entendidos preliminarmente aqui como necessários para que um companion app 

tenha sua manutenção operacional após seu desenvolvimento e fornecimento para a 

audiência. Já em Da dilatação temporal com uso de companion apps: quando 

programas de software estão online mesmo enquanto programas de TV não estão no ar 

argumenta-se que certa atualização e manutenção de conteúdos deveria ocorrer 

continuamente (mesmo quando o programa de TV não estiver sendo veiculado, 

eventualmente não apenas durante a temporada de veiculação do programa de TV). 

Justifica-se a afirmação porque tais atualizações e manutenções de conteúdo parecem 

contribuir para dilatar a duração do programa com o uso do app (o que tende a ser 

relevante inclusive no caso de conversações assíncronas do público que acompanha os 

programas utilizando aplicativos de TV Everywhere). 

Infraestrutura de retaguarda e suporte para materialização da experiência de 
múltiplas telas com uso de companion apps: levantamento inicial de atividades e 
intermediários transparentes 

Uma vez com o companion app desenvolvido e fornecido (pela emissora) para 

uso e materialização da experiência de múltiplas telas (pela audiência) de modo que 

sejam visualizadas nas múltiplas telas as peças publicitárias dos patrocinadores dos 

programas de TV (os anunciantes), defende-se aqui que o canal de TV necessitaria 

disponibilizar uma infraestrutura de retaguarda e suporte para atuar em relação ao app 

                                                 
13 O caráter estritamente técnico da gestão de configuração justifica abordar o tema em artigo específico. 
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antes, durante e após a veiculação dos programas de TV. Contexto análogo pode ser 

observado no caso da 

distribuição de vídeos online [, que] envolve a coordenação de muitas e 
complexas camadas de atividade humana – comercial, regulatória e social, além 
de técnica – [. Entende-se que também no caso de múltiplas telas] todas [essas 
camadas acabam] podendo ter consequências relacionadas ao modo como 
assistimos, consumimos e participamos de nossa cultura visual (BRAUN, 2014, 
p. 128). 
 

Para viabilizar a execução do que seriam essas “múltiplas e complexas camadas 

de atividade”, deveria existir uma infraestrutura de retaguarda e suporte “heterogênea e 

inseparável de uma ecologia de tecnologias e interesses mais amplos [, o que] é 

essencial para gerar sentido de nossa paisagem de mídia emergente” (BRAUN, 2014, p. 

126). Haveria então a necessidade de conduzir uma série de atividades adicionais 

àquelas usuais nas etapas do ciclo de vida de operação contínua de produção de TV 

(MARQUIONI, 2017a, p. 60-65), além da definição de intermediários relacionados à 

infraestrutura. Com o destaque de que tais atividades complementam aquelas típicas 

(relativas à produção de conteúdo televisual e transmissão), que continuam necessárias. 

Há que se observar ainda o fato de que os elementos desta infraestrutura 

deveriam, preferencialmente, ser invisíveis ao público – daí a opção por alguns 

pesquisadores de produção de TV pela utilização da expressão “intermediários 

transparentes” (BRAUN, 2014, p. 124)14 para referenciar os processos, atividades e os 

executores das atividades de retaguarda e suporte. 

Para compreender essa invisibilidade, é possível recorrer ao exemplo das 

sugestões de compras que os sites de comércio eletrônico apresentam em relação a 

consumos anteriores realizados, que pode ser aplicado no contexto de materialização da 

experiência de múltiplas telas com uso de um companion app. Ocorre que para que tais 

sugestões de compra ocorram nos sites, não basta que o usuário concretize uma 

atividade comercial: há necessidade, por exemplo, do desenvolvimento de produtos de 

software (além daquele de comércio eletrônico – o e-commerce propriamente dito) que 

gravem os rastros de navegação dos usuários, além de recuperar estes rastros. Também 

há necessidade de um cadastramento prévio (pelo proprietário do comércio eletrônico) 

das relações entre produtos (logo, há necessidade de um software para tal 

                                                 
14 O termo intermediários transparentes “tem a intenção de evocar a maneira segundo a qual nós, como usuários, 
efetivamente ‘vemos através’ deles, com nossos olhos com foco em marcas familiares e conteúdo desejado” 
(BRAUN, 2014, p. 126). Assim, a infraestrutura tende a não “ser notada e [parece] invisível” (BRAUN, 2014, p. 
124). 
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cadastramento); contudo, todas essas ações são potencialmente transparentes para um 

consumidor na Internet, que tende a ver apenas a sugestão de compra final apresentada. 

A invisibilidade parece inclusive tornar a sugestão menos invasiva (no sentido de que 

não fica absolutamente evidente ao usuário o monitoramento das atividades que executa 

no contexto da Rede pelos sites de compra). 

Para ilustrar resumidamente uma parte da infraestrutura de retaguarda e suporte 

necessária e de alguns “intermediários transparentes” relevantes no caso dos companion 

apps, é possível partir do caso do e-commerce e considerar a apresentação de 

publicidades customizadas na TV e no app em função de rastros digitais 

disponibilizados no dispositivo móvel no qual é materializada a experiência de 

múltiplas telas15. Para esse exemplo, a Figura 1 apresenta um diagrama16 simplificado 

com algumas das relações possíveis considerando os três atores chave participantes do 

ecossistema televisual que vêm sendo referenciados no presente artigo (emissora, 

anunciantes e audiência). Em seguida, são apresentados alguns comentários para 

entendimento do contexto apresentado na Figura 1, observando que, ao longo da 

descrição, letras de ‘a’ a ‘l’ (entre parênteses) indicam ao leitor os pontos nos quais o 

autor deste artigo considera existir a necessidade de atuação de alguns intermediários 

transparentes no contexto abordado neste artigo. 

 
Figura 1 – Visão gráfica geral dos atores sociais chave do ecossistema televisual 
Fonte: proposto pelo autor 

No pacote relativo à Audiência da Figura 1 são apresentadas duas instâncias que 

podem ser assumidas pelo público dos programas de TV: o Telespectador (papel 

                                                 
15 Aqui serão citados apenas brevemente e sem aprofundamento alguns exemplos de intermediários transparentes. A 
complexidade do tema da customização de publicidades justifica a elaboração de artigo específico. 
16 Na Figura 1 é apresentado um Diagrama de Pacotes criado segundo a notação UML – Unified Modeling Language 
–, que é adotada pela comunidade de software mundial. Neste tipo de diagrama, “um pacote é um mecanismo de 
agrupamento [...] [que] pode ser utilizado para agrupar elementos semanticamente relacionados. A notação para um 
pacote é a de uma pasta com aba. [...] As ligações entre os pacotes [...] são relacionamentos de dependência” 
(BEZERRA, 2007, p. 50; itálico no original). 
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assumido no momento quando o indivíduo assiste ao conteúdo televisual veiculado pela 

emissora) e o Usuário (quando a audiência faz uso do companion app)17. No caso do 

uso do companion app, um intermediário transparente que pode ser mencionado é um 

(a) programa de software que armazena e analisa os hábitos de navegação dos membros 

da audiência através do dispositivo móvel no qual é executado o app para sugerir a 

apresentação de publicidades customizadas. Analogamente ao caso do site de e-

commerce mencionado anteriormente, para que este programa exista, uma infraestrutura 

de retaguarda deve ter sido desenvolvida. Em relação às publicidades customizadas 

exibidas em função de um histórico de navegação, uma série de atividades de retaguarda 

também necessita ser executada (envolvendo a Emissora de TV e os Anunciantes): o 

software para (b) armazenamento e análise do histórico necessita existir; a possibilidade 

de (c) apresentação customizada necessita ser definida enquanto um produto de 

software configurável; as peças publicitárias gravadas necessitam ser parametrizadas 

para apresentação, potencialmente através de um (d) software que gerencia as 

apresentações de tais peças. 

Considerando o pacote da Emissora de TV na Figura 1, a reconfiguração do 

modo de assistir TV em experiência de múltiplas telas também habilita abordar o 

Programa de TV como composto por duas instâncias (analogamente ao caso da 

Audiência apresentado no parágrafo anterior): o conteúdo televisual propriamente dito 

(que é assistido em uma plataforma qualquer de distribuição) e o companion app18. No 

caso do aplicativo de software (conforme apresentado na Figura 1 pelo pacote 

‘Publicidades customizadas’), ele deve estar associado a um (e) “software de rede de 

anúncios [que] é integrado com uma variedade de plataformas de publicação web, 

mobile e de TV conectadas” (BRAUN, 2014, p. 131). 

Neste ponto justifica-se uma digressão para referenciar brevemente (uma vez 

que, conforme mencionado em nota de rodapé anterior, o aspecto técnico motiva o 

                                                 
17 Destacar (inclusive visualmente no diagrama da Figura 1) que o mesmo indivíduo pode assumir os dois papéis 
enquanto assistindo televisão parece evidenciar a possibilidade de distração dos membros da audiência com o uso 
concomitantemente de vários gadgets adicionais ao dispositivo no qual assiste TV. Especialmente ao considerar que 
cada um dos papéis tem associado contratos de leitura e experiência (MARQUIONI, 2016) específicos, e que haveria 
uma sobreposição na execução de atividades relativas a cada um dos papéis, a potencial distração parece ficar mais 
clara. 
18 Vale observar que o app não necessita ser exclusivo de um programa de TV; eventualmente, o mesmo produto de 
software pode ser adotado para “um conjunto de programas para uma determinada rede de televisão” (PROULX; 
SHEPATIN, 2012, p. 89). Uma situação deste tipo ocorreu em relação a um app fornecido pela TV Cultura de São 
Paulo, que era compartilhado entre programas jornalísticos: “além do Jornal da Cultura o mesmo ambiente de 
software era utilizado pelo programa de entrevistas Roda Vida e pelo programa de jornalismo esportivo em formato 
mesa redonda Cartão Verde” (MARQUIONI, 2014, p. 15). 
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desenvolvimento de artigo específico) a relevância dos procedimentos de gestão de 

configuração, relacionando-os com os intermediários transparentes: ocorre que é 

através da gestão de configuração que são (f) armazenadas as várias versões do app de 

modo que o produto que materializa a experiência de múltiplas telas possa funcionar em 

hardwares diferentes e softwares de fornecedores de equipamentos atualizados 

frequentemente19. Ainda em relação ao companion app, vale destacar que ele necessita 

ser configurável de modo a possibilitar o cadastramento das campanhas publicitárias 

dos anunciantes. Em outros termos, é necessária funcionalidade de parametrização do 

app para que sejam (g) informadas as atualizações de campanhas publicitárias, além de 

habilitar (h) integração com redes sociais digitais para publicação nestas redes de 

conteúdos inseridos no app, e apresentação no app de conteúdos obtidos nas redes com 

uso de hashtags. Neste último caso, trata-se, conceitualmente, do fornecimento de 

recursos de TV social (PROULX; SHEPATIN, 2012) a partir do companion app 

(associado a uma série de empresas, tecnologias e profissionais). É relevante ainda o 

uso de recursos de mineração de dados (BRAUN, 2014, p. 129) para fornecimento de 

conteúdos adicionais a partir dos sistemas legados da emissora (tanto em relação ao (i) 

banco de dados de programas do canal de TV quanto de um eventual (j) portal de 

notícias mantido pela emissora). Parece evidente que a preparação de todo o contexto – 

ou da mencionada “coordenação de muitas e complexas camadas de atividade humana” 

(BRAUN, 2014, p. 128) – é complexa e demanda esforço operacional de retaguarda20. 

Para os Anunciantes (na Figura 1 associados apenas às Campanhas publicitárias 

– em evidente simplificação, apenas para efeito ilustrativo neste artigo), vale reiterar 

que existe, em relação ao exemplo de publicidades customizadas, a necessidade de uma 

infraestrutura de retaguarda e suporte que habilite a (k) coleta de dados dos usuários 

(BRAUN, 2014, p. 136) de modo transparente com o uso do companion app. 

                                                 
19 É sabido que alguns fabricantes de smartphones lançam ao menos uma versão nova de seus produtos de hardware 
por ano; adicionalmente, ao longo do período são oferecidas para download várias atualizações dos sistemas 
operacionais do produto. Ora, a emissora de TV necessita atuar no sentido de garantir que o app permaneça funcional 
independentemente da versão dos novos dispositivos e nas atualizações de sistema – além de permanecer 
funcionando também para as versões anteriores. Vale observar que cenário equivalente é válido para os apps de TV 

Everywhere. 
20 A complexidade e esforço foram apontados anteriormente pelo autor, em relação ao caso do app da TV Cultura de 
São Paulo como motivadores para a descontinuidade do serviço (MARQUIONI, 2014). Ocorre que os canais de TV 
“deveriam preferencialmente dedicar tempo e recursos para que as opções de interatividade constituíssem 
efetivamente acesso a conteúdo adicional fornecido pelas emissoras – talvez, a produção de um programa de TV 
pelas emissoras (e o patrocínio do programa pelos anunciantes) devesse considerar também a criação de conteúdo 
interativo” (MARQUIONI, 2016, p. 126). No caso da TV Cultura, as ações de múltiplas telas migraram para as redes 
sociais digitais – corresponde à opção (iii) indicar diretamente as redes sociais digitais, mencionada na Introdução 
deste artigo. 
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Finalmente, há que mencionar também que – dependendo da dinâmica de uso e das 

características do programa de TV sendo veiculado –, existe a necessidade de que 

ocorra (l) atualização de conteúdos no app continuamente21. 

O fato é que apenas na breve descrição desta seção foi possível identificar ao 

menos doze potenciais itens associados a intermediários transparentes a considerar que, 

a rigor, são complementares às atividades usuais do ciclo de vida de operação contínua 

de produção de TV típicas para levar o conteúdo televisual ao ar (que necessitam 

continuar a ser executadas). 

Da dilatação temporal com uso de companion apps: quando programas de software 
estão online mesmo enquanto programas de TV não estão no ar 

Pesquisadores que investigam produção de TV e desenvolvimento de apps no 

contexto da TV têm afirmado que seria “comum [...] no desenvolvimento de projetos de 

TV interativa que a experiência de segunda tela seja projetada em um estágio avançado 

do programa de TV” (BLAKE, 2017, p. 53): não haveria, assim, uma ação de produção 

integrada entre os profissionais de TV e de software desde as primeiras fases da 

execução do “ciclo de vida de projeto de produção de TV” (MARQUIONI, 2017a, p. 

60-62). O resultado prático deste cenário tende a ser o fornecimento de apps que 

exploram apenas parcialmente o potencial interacional do produto televisual. Mas, além 

desta necessidade de aproximação entre as áreas de produção de TV e software desde os 

estágios iniciais do desenvolvimento do app, tem-se defendido aqui que também com o 

companion app fornecido, quando inicia o “ciclo de vida de operação contínua de 

produção de TV” (MARQUIONI, 2017a, p. 60-62), seria necessária uma aproximação 

entre as áreas. 

Enquanto na seção anterior destacou-se a perspectiva da infraestrutura de 

retaguarda e suporte, aqui aborda-se a necessidade da “coordenação de muitas e 

complexas camadas de atividade humana” (BRAUN, 2014, p. 128) também para 

possibilitar, com o uso dos apps, uma espécie de dilatação temporal do programa de 

TV para além de seu período de veiculação. Essa dilatação, que estende 

a experiência de entretenimento obriga as emissoras a definir uma inédita linha 
de montagem paralela àquela do programa principal na TV linear: [torna-se 
necessário] desenvolver conteúdo pré e pós-programa para o público ativo 
online; [de modo a] reter assim o interesse para além dos canônicos 60-120 

                                                 
21 Para compreensão do contexto de atualização continuamente (enquanto o programa é veiculado) pode ser 
consultado o caso do app para votação no talent show de competição musical SuperStar em Marquioni (2017b, p. 
143-147). 
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minutos de transmissão (COLLETTI; MATERIA, 2012, p. 29-30; itálico no 
original). 
 

Desenvolvendo o tema, Colletti e Materia apresentam o que consideram como as 

“10 regras” (COLLETTI; MATERIA, 2012, p. 162-167) de produção em um contexto 

de televisão associado ao uso de companion apps. As regras parecem relevantes 

também para a execução do ciclo de vida de operação contínua (a seguir são abordadas 

duas delas). 

Começando pela “Regra 1: [, vale observar que ela indica a necessidade de] não 

considerar a mídia social como acessória, mas integrá-la no ciclo produtivo e dar-lhe um 

orçamento adequado” (COLLETTI; MATERIA, 2012, p. 163; negritos no original 

removidos). Entende-se aqui que a Regra 1 é aplicável no contexto de uso dos 

companion apps especialmente para evidenciar a necessidade da infraestrutura de 

retaguarda abordada na seção anterior, e para fornecer conteúdo relevante no 

aplicativo22. Adicionalmente, em se tratando de contexto no qual seja utilizado o 

modelo de negócios baseado em venda de audiência, a interface do app constitui um 

local para o qual seria possível comercializar “publicidade no novo espaço criado; [de 

modo a] aumentar os lucros, ou compensar menores entradas de receitas na TV” 

(COLLETTI; MATERIA, 2012, p. 30).  

 

Figura 2 – Destaque do anúncio publicitário no app do programa The X-Factor (edição britânica) 
Fonte: Adaptado pelo autor a partir de Blake (2017, p. 59) 
 

Um exemplo da viabilidade deste tipo de comercialização pode ser observado no 

aplicativo utilizado para a audiência votar na edição britânica da franquia do talent show 

de competição musical The X-Factor (Figura 2). O círculo pontilhado na Figura 2 

                                                 
22 São necessárias alternativas para disponibilizar conteúdo adicional relevante (por exemplo, conteúdo exclusivo, 
produzido para este fim) no app, como foi mencionado na seção anterior em relação aos intermediários transparentes 

identificados como itens (i) e (j). 
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destaca o anúncio publicitário de um patrocinador daquele programa de TV apresentado 

na interface do companion app. Vale observar ainda que a publicidade da Figura 2 

(relativa à rede de pizzarias Domino’s) é apresentada exatamente na tela na qual ocorre 

a votação da audiência (uma ação chave no desenvolvimento do talent show em 

questão). Neste sentido, curiosamente, em um contexto equivalente no Brasil, a Rede 

Globo – emissora que veiculava a edição brasileira de outra franquia de um talent show 

de competição musical (SuperStar) – apresentava publicidade de patrocinadores do 

programa apenas em interfaces do app não relacionadas a momentos chave do programa 

de TV23. Inicialmente, o autor deste artigo inferiu que a apresentação de publicidades na 

tela de votação poderia contribuir com a distração da audiência – particularmente no 

momento quando o público vota e define a permanência dos competidores: quanto o 

autor deste artigo teve contato com a interface da edição britânica de The X-Factor 

apresentada na Figura 2, inferiu que este não deveria ser o caso24. 

Outro aspecto que merece ser apontado envolve a possibilidade de “alargar o 

ciclo de vida do programa de TV e, consequentemente, realocar os recursos humanos e 

financeiros disponíveis” (COLLETTI; MATERIA, 2012, p. 30). Neste artigo, aquele 

alargamento é abordado como constituindo uma dilatação temporal,25 por se entender 

ser possível eventualmente ampliar ainda mais a curva apresentada a seguir, na Figura 

3, cujo gráfico evidencia que (com o uso do companion app) a audiência tende a 

materializar sua experiência de múltiplas telas durante um período que ultrapassa o 

tempo de veiculação do programa propriamente dito (na primeira tela, a TV). Haveria 

interação via app tanto antes da veiculação (curva apresentada na Phase 1 – Pre-show) 

quanto após a veiculação (curva apresentada na Phase 3 – Post-show). O período 

durante o qual o programa é efetivamente veiculado pela emissora (curva apresentada 

na Phase 2 – During) seria o período de uso ‘efetivamente esperado’ do app: logo, as 

                                                 
23 Sobre o tema, consulte Marquioni (2017, p. 146-147). 
24 Aqui vale a ressalva que o programa veiculado pela Rede Globo também constitui uma franquia, e não é possível, 
sem a realização de uma entrevista com a equipe de produção (solicitada pelo autor deste artigo, mas não atendida), 
afirmar que eram os manuais da franquia (ou ‘bíblias’) que definiam que a publicidade não deveria ser apresentada na 
tela de votação. De toda forma, causa estranhamento (potencialmente também para o anunciante) a percepção de que 
tais anúncios sejam apresentados no app apenas em momentos menos chave no contexto do programa. 
25 Há que se destacar que foi mencionado anteriormente neste artigo que a experiência de entretenimento seria 
estendida; também mencionou-se que o ciclo de vida do programa (aqui referenciando o tempo no ar do programa de 
TV) seria alargado; apesar de adicionar mais um termo no contexto, opta-se aqui pelo uso de dilatar o tempo do 
programa para tentar evidenciar que se defende uma perspectiva distinta (ainda que derivada) daquelas apresentadas 
(que ainda requer desenvolvimento) segundo a qual o uso do app disponível o tempo todo tende a ampliar a 
possibilidade de o programa de TV ser assistido a qualquer momento (por exemplo, com o uso de um app de TV 

Everywhere). 
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Phases 1 e 3 alargam a veiculação do programa de TV e parecem constituir aspecto 

chave ao comercializar publicidade (particularmente aquela apresentada no app)26. 

 

Figura 3 – Curva de interação da TV social 
Fonte: (COLLETTI; MATERIA, 2012, p. 30) 
 

A partir do ciclo de vida alargado apresentado na Figura 3, parece ser possível 

apresentar (inicialmente e ainda em termos gerais) a noção do que se considera aqui 

como uma dilatação temporal do programa de TV. Ocorre que é possível inferir que a 

disponibilidade do companion app o tempo todo (com conteúdo relevante e atualizado) 

deve habilitar inclusive uma tendência de aumento do uso dos apps de TV Everywhere. 

A rigor, a disponibilidade ampliada dos companion apps pode contribuir para a 

viabilização da “Regra 10: [, que envolve] avaliar os resultados da audiência no ar e 

online [, e defende que] A relação com o espectador deve ser cultivada 24 horas por dia, 

7 dias por semana, 365 dias por ano” (COLLETTI; MATERIA, 2012, p. 167; negrito no 

original removidos). De fato, assim como a curva de interatividade (apresentada na 

Figura 3) indica a existência de ações de interatividade não apenas enquanto o programa 

de TV está no ar (sendo veiculado), há que se considerar a possibilidade de a audiência 

também utilizar o companion app a qualquer momento, além do período imediatamente 

anterior e seguinte à veiculação do programa na TV. A rigor, com a possibilidade de ver 

TV a qualquer hora e em qualquer plataforma, parece apropriado também o companion 

app estar online mesmo em momentos quando o programa de TV não está no ar na 

grade da emissora (dilatando o tempo de uso do companion app e potencializando o uso 

dos apps de TV Everywhere – afinal, no mínimo, o indivíduo poderia consultar as 

conversas travadas enquanto o programa era veiculado). 

Considerações finais 

                                                 
26 Aqui parece relevante realizar outro destaque em relação ao companion app fornecido pela Rede Globo para uso na 
edição brasileira do talent show SuperStar. Ocorre que naquele app havia apresentação de publicidade dos 
anunciantes antes do início da veiculação (MARQUIONI, 2017b, p. 146); contudo, na interface em questão não era 
possível realizar nenhum tipo de ação (ela tinha caráter meramente informativo). Assim, parece se caracterizar uma 
situação em que haveria uma espécie de subutilização da possibilidade de “alargar o ciclo de vida do programa de 
TV” (COLLETTI; MATERIA, 2012, p. 30). 
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Existe uma reconfiguração em curso na experiência de TV; associado a tal 

reconfiguração, o modo de assistir TV com uso de gadgets adicionais ao dispositivo no 

qual se acompanha o conteúdo televisual parece ter associada a necessidade de repensar 

a produção de programas de TV. Procurando iniciar uma complementação das análises 

apresentadas em artigos anteriores, procurou-se aqui realizar levantamento preliminar e 

apontar que as redefinições associadas à produção de TV alcançam também o ciclo de 

vida de operação contínua. 

Evidentemente, neste artigo não se pretendeu dar conta de toda complexidade 

associada: procurou-se apenas realizar um levantamento preliminar de aspectos de 

infraestrutura de retaguarda e suporte relacionados ao uso de companion apps, 

evidenciando que a necessidade de aproximação entre as equipes de produção de TV e 

software não se limita ao período do desenvolvimento do app propriamente dito: a rigor, 

tal aproximação pode – dependendo do modo como é executada – inclusive dilatar o 

tempo de duração dos programas (de TV e de software). 

Nas etapas seguintes do projeto planeja-se investigar as alternativas que têm sido 

utilizadas por emissoras de TV (no Brasil e em outros países do mundo) no sentido de 

(i) definir a abordagem a adotar em relação aos companion apps em função da forma 

cultural do programa veiculado, além de (ii) analisar conceitualmente modos para 

apresentação de publicidades customizadas entre as múltiplas telas. Entende-se que a 

perspectiva tende a contribuir com a identificação de tendências lógicas (mais do que 

interesse ou intenção) para o uso dos apps durante a materialização da experiência de 

TV reconfigurada. 

Referências 

ALVAREZ-MONZONCILLO, José M.. Watching the Internet: the future of TV?. Lexington: 
Formal Press/Media XXI, 2011. 
 
 
BEZERRA, Eduardo. Princípios de Análise e Projeto de Sistemas com UML. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2007. 
 
 
BLAKE, James. Television and the second screen: interactive TV in the age of social 
participation. London and New York: Routledge Taylor and Francis Group, 2017. 
 
 
BRAUN, Joshua. Transparent intermediaries: building the infrastructures of connected viewing. 
In: HOLT, Jennifer; SANSON, Kevin. (eds). Connected viewing: selling, streaming, & sharing 
media in the Digital Era. New York and Abingdon: Routledge, 2014. pp. 124-143. 
 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 

41º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Joinville - SC – 2 a 8/09/2018 

 

 15 

 
COLLETTI, Giampaolo; MATERIA, Andrea. Social TV: guida ala nuova TV nell’era di 
Facebook e Twitter. Milano: Gruppo24ore, 2012. 
 
 
LEON, Alexis. Software configuration management handbook. Boston: Artech House, 2005. 
 
 
MARQUIONI, Carlos Eduardo. TV digital interativa brasileira: redefinições culturais e inter-
ações midiáticas em tempos de migração tecnológica. 2012. Tese (Doutorado em Comunicação 
e Linguagens) – Pró-reitoria de pós-graduação, pesquisa e extensão da UTP, Curitiba, 2012. 
 
 
MARQUIONI, Carlos Eduardo. Do uso concomitante de dispositivos tecnológicos: a 
experiência de segunda tela enquanto reconfiguração no modo de assistir tv. Revista GEMInIS, 
São Carlos, ano 5, v.2, n.1, p. 06 a 22, jan./jun. 2014. 
 
 
MARQUIONI, Carlos Eduardo. Programas jornalísticos na TV aberta brasileira: entre 
atualizações da experiência televisual e a manutenção de antigos contratos de leitura. Jundiaí: 
Paco Editorial, 2016. 
 
 
MARQUIONI, Carlos Eduardo. Apontamentos para integração e sincronização entre a produção 
de TV e o desenvolvimento de software: a experiência de segunda tela e o desenvolvimento de 
apps. Revista GEMInIS, São Carlos, v.8, n.3, p. 44 a 67, set./dez. 2017a. 
 
 
MARQUIONI, Carlos Eduardo. A experiência de segunda tela e o modelo de negócios 
suportado por publicidade: a sincronização de anúncios entre telas (o caso brasileiro de 
SuperStar). Revista Intercom: RBCC, São Paulo, v.40, n.3, p. 129 a 150, set./dez. 2017b. 
 
 
MARQUIONI, Carlos Eduardo. Sobre preparação cultural, atenção e distração nos modos de 
assistir TV: uma análise do caso da experiência de múltiplas telas. Conexão: Comunicação e 
Cultura, Caxias do Sul, 2018. No prelo. 
 
 
PROULX, Mike; SHEPATIN, Stacey. Social TV: how marketers can reach and engage 
audiences by connecting Television to the Web, social media, and mobile. New Jersey: John 
Wiley & Sons, 2012. 
 
 
TUSSEY, Ethan. Connected viewing on the second screen: the limitations of the living room. 
In: HOLT, Jennifer; SANSON, Kevin. (eds). Connected viewing: selling, streaming, & sharing 
media in the Digital Era. New York and Abingdon: Routledge, 2014. pp. 202-216. 
 
 
WILLIAMS, Raymond. Television: Technology and Cultural Form. Padstow: Routledge 
Classics, [1974] 2005. 
 
 
WOLFF, Michael. Television is the new television: the unexpected triumph of old media in the 
digital age. New York: Portfolio/Penguin, 2015. 


