
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS 

Curso de Comunicação Social – Publicidade e Propaganda 

 

 

 

 

Luiz Eduardo Ferreira 

Rafael Zani 

Ricardo Augusto Gonçalves Marchesi 

 

 

 

 

 

 

 

A RECONFIGURAÇÃO DA REDE GLOBO: 

As novas mídias digitais e o cenário do consumo sob demanda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poços de Caldas 

2017 



 

 

 

 

 

A RECONFIGURAÇÃO DA REDE GLOBO: 

As novas mídias digitais e o cenário do consumo sob demanda. 

 

 

 

Monografia apresentada ao Curso de Comunicação 

Social – Publicidade e Propaganda da Pontifícia 

Universidade Católica de Minas Gerais, como 

requisito parcial para aprovação na disciplina de 

projeto experimental III. 

 

Orientador: Prof. Ms. Silvio Ferreira Junior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poços de Caldas 

2017 

Luiz Eduardo Ferreira 

Rafael Zani 

Ricardo Augusto  Gonçalves Marchesi 



 

 

A RECONFIGURAÇÃO DA REDE GLOBO: 

As novas mídias digitais e o cenário do consumo sob demanda. 

 

 

Monografia apresentada ao Curso de Comunicação 

Social – Publicidade e Propaganda da Pontifícia 

Universidade Católica de Minas Gerais, como 

requisito parcial para aprovação na disciplina de 

projeto experimental III. 

 

 

 

Prof. Ms. Silvio Ferreira Junior – PUC Minas (Orientador) 

 

 

 

 

Prof. Ms. Cintia Maria Gomes Murta - PUC Minas (Banca examinadora) 

 

 

 

 

Prof. Ms. Raquel Vieira Fávaro - PUC Minas (Banca examinadora) 

 

 

 

 

Poços de Caldas, 20 de Novembro de 2017 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos nossos pais e amigos, pelo incentivo e apoio 

incondicional. 

O nosso orientador pela oportunidade e apoio na 

elaboração deste trabalho e aos demais professores pelos 

ensinamentos. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Foi o tempo que dedicastes à tua rosa que a fez 

tão importante” 

Antoine de Saint-Exupéry 

  



RESUMO 

 

Com este estudo pretendemos analisar como a TV Globo vem reconfigurando seus modos de 

produção audiovisual e inserir novas formas de acesso ao seu conteúdo por meio de variadas 

plataformas de mídia, permitindo que a transmissão e reprodução se multiplique por diversos 

meios e formatos. Utilizamos como objeto de observação o momento em que deu início as 

mudanças convergentes dentro da Rede Globo: mais especificamente do começo de Julho de 

2015 até os dias atuais. Diante das quais faremos um estudo comparativo entre os modos de 

transmissão do período a ser estudado, analisando as transformações nos modos de produção, 

distribuição e as reconfigurações provocadas posteriormente. Essas transformações se dão 

devido ao novo cenário e mercado de consumo das mídias sob demanda em ambientes 

conectados e interativos. Para compreender o objeto, utilizamos o fenômeno da convergência, 

o conceito de multitelas, consumo audiovisual sob demanda e entre outras teorias. 

 

 

Palavras-Chave: Convergência. Multitelas. On-Demand. Globo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ABSTRACT 

 

With this study we intend to analyze how TV Globo has been reconfiguring its audiovisual 

production modes and inserting new forms of access to its content through various media 

platforms, allowing the transmission and reproduction to multiply by various media and 

formats. We used as a point of observation the moment when Globo Play began to operate 

within TV Globo: more specifically from the beginning of July 2015 to the present day. Before 

which we will make a comparative study between the modes of transmission of the period to 

be studied, analyzing the transformations in the modes of production, distribution and the 

subsequent reconfigurations. These transformations are due to the new scenario and 

consumption market of the media on demand in connected and interactive environments. To 

understand the object, we use the phenomenon of convergence, the concept of multiteam, 

audiovisual consumption on demand and among other theories. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Com este estudo pretendemos analisar como a Rede Globo vem reconfigurando seus 

modos de produção audiovisual e proporcionando novas formas de acesso ao seu conteúdo por 

meio de variadas plataformas de mídia, permitindo que a transmissão e reprodução se 

multiplique por diversos meios e formatos. Pretendemos examinar as mudanças e adequações 

identificadas em diversos âmbitos, através da observação de conteúdos da sua programação, 

em relação aos novos cenários proporcionados pela expansão dos meios e dispositivos 

multimídia pessoais com acesso à internet.  

Essas mudanças atendem à demandas que surgem com as novas práticas dos 

espectadores em razão da popularização desses dispositivos multifuncionais conectados, que 

permitem acesso instantâneo a diversos recursos de mídia simultaneamente. Neste projeto 

temos como objeto de observação o momento que deu início as mudanças convergentes dentro 

da Rede Globo: do começo de julho de 2015 até os dias atuais, diante dos quais fazemos um 

estudo comparativo entre os modos de transmissão do período a ser estudado. Propomos uma 

observação direta pelo método de análise de conteúdo de aspectos que apontem transformações 

em seus modos de produção e distribuição no período especificado, e as reconfigurações 

provocadas posteriormente. 

Com a expansão das ferramentas multimídia e das formas de acesso aos conteúdos 

midiáticos, o público, cada vez mais conectado por meio dos mais variados dispositivos e 

plataformas, está deixando de se postar passivamente diante de um televisor e torna-se 

participante na relação entre emissor e receptor – ou mais adequadamente, entre fornecedor e 

consumidor de mídias – através de meios mais dinâmicos e personalizáveis. Logo, os 

produtores de mídia identificam alterações que impactam principalmente em seus canais de 

distribuição e se vêm condicionados a adequar seus produtos e serviços aos novos cenários que 

surgem a partir dessas novas relações.  

Entre eles, notamos que a Rede Globo, maior canal do país, vem se remodelando em 

diversos âmbitos em razão dessas transformações. Contudo neste estudo o grupo irá se atentar 

às adequações a estes novos cenários e mercados de consumo das mídias sob demanda em 

ambientes conectados e interativos. Examinar a maneira como a emissora explora as 
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plataformas e modos de produção, em relação às novas práticas no acesso e consumo 

audiovisual nas novas mídias digitais. 

Para compreender estes novos cenários teremos como base teórica principal, as 

abordagens de Henry Jenkins sobre o fenômeno da convergência midiática (2009), que trata da 

integração entre suportes e recursos que provoca mudanças na maneira como as pessoas se 

relacionam com o consumo audiovisual, e no posicionamento dos produtores de mídia. 

Paralelamente traremos Lipovetsky e Serroy para compreender o conceito de multitelas (2009) 

caracterizado por aparelhos eletrônicos variados que, dotados de visores – telas – fazem a 

mediação entre usuários e tarefas diversas, inclusive no acesso ao entretenimento midiático. 

Ainda, trabalharemos com a proposta de Steven Johnson sobre emergência (2001), que 

evidencia o empoderamento que surge nas diversas camadas sociais e através dos meios digitais 

alcança o topo das instituições. Para nós esse conceito demonstra a diminuição de barreiras 

entre produtores e o consumidores que promove a descentralização no consumo e produção 

audiovisual. 

Posteriormente abordaremos sobre a popularização do consumo audiovisual sob 

demanda (TRYON, 2013) surgido com as novas possiblidades de acesso e consumo dos 

serviços de mídia para além dos meios convencionais. Este cenário se caracteriza 

principalmente por mudanças na fruição – nas formas de consumo – que causam impactos em 

toda a cadeia produtiva, desde a concepção e formatação até a divulgação e distribuição dos 

produtos audiovisuais. Com os recursos possibilitados pela internet nasce um cenário em que a 

cultura participativa (JENKINS, 2009) emerge (JOHNSON, 2001) dos consumidores. Neste, o 

consumo é marcado pela participação ativa dos usuários por meio das mais diversas 

plataformas, demandando que o produtor considere as possibilidades de proporcionar 

interatividade ao espectador, tanto como estratégia de expansão do conteúdo – mas sobretudo 

– como tática de apreender maior atenção e engajamento das audiências em trânsito pelas 

múltiplas telas. Portanto, torna-se necessário compreender como essas mudanças nas maneiras 

com que os espectadores da Rede Globo acessam e interagem com o conteúdo através das 

mídias online tornam-se relevantes a ponto de provocar a reconfiguração de seus modos de 

produzir e distribuir suas produções, tendo como objeto de observação e análise, 

particularidades das suas transmissões. 

Concluindo, buscamos compreender como a maior emissora brasileira de TV aberta – 

sendo a segunda maior emissora de TV comercial do mundo – se adequa aos novos cenários 

convergentes para explorar o mercado audiovisual que hoje é determinado, sobretudo, pela 

flexibilidade de acesso proporcionada ao espectador. Nota-se que a emissora vem explorando 
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estratégias para expandir e adequar seus conteúdos, antes produzidos visando a difusão pela TV 

aberta, à diversas plataformas dos meios digitais, em razão do crescimento do consumo sob 

demanda. Novamente, práticas possibilitadas pelo acesso através de dispositivos 

multifuncionais conectados à internet – esta que tanto amplia e possibilita novas formas de 

mercado que vêm sendo amplamente exploradas em diversos segmentos do mercado 

audiovisual. 
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2. UM NOVO CENÁRIO MIDIÁTICO 

 

No mercado audiovisual, novas demandas surgem com as novas práticas dos 

espectadores1 em razão da popularização dos aparelhos multifuncionais conectados que 

permitem acesso instantâneo a diversos recursos de mídia, simultaneamente. Os grandes 

veículos do mercado midiático se adequam aos novos cenários convergentes para explorar o 

mercado audiovisual que hoje é determinado, sobretudo, pela flexibilidade de acesso 

proporcionada ao espectador. Entre estes, a Rede Globo, tradicional emissora brasileira de TV, 

vem explorando estratégias para expandir e adequar seus conteúdos – antes produzidos focando 

a difusão pela TV aberta – em razão do crescimento do consumo através das diversas 

plataformas digitais, e das audiências que transitam por diversas telas.  

Como afirma Jenkins sobre os atuais cenários convergentes; 

 

Os mercados midiáticos estão passando por mais uma mudança de paradigma. 

Acontece de tempos em tempos. Nos anos 1990, a retórica da revolução digital 

continha uma suposição implícita, e às vezes explícita, de que os novos meios de 

comunicação eliminariam os antigos, que a Internet substituiria a radiodifusão e que 

tudo isso permitiria aos consumidores acessar mais facilmente o conteúdo (JENKINS, 

2009, p. 33) 

 

Com o dinamismo possibilitado pela internet e através dos aparelhos pessoais 

multifuncionais, surgem novos hábitos no consumo dessas mídias interconectadas. Com a 

expansão dessas ferramentas e das formas de acesso aos conteúdos midiáticos, o público está 

cada vez mais conectado por meio dos mais variados aparelhos e plataformas. Logo, vem 

deixando de se postar passivamente diante dos televisores e se tornou mais participativo na 

relação entre emissor e receptor – ou, mais adequadamente, entre produtor e consumidor de 

mídias – através de meios e serviços mais interativos. Nestes ambientes multimídia, ampliou-

se a variedade de canais disponíveis e de ferramentas utilizadas para acesso aos conteúdos 

audiovisuais, e consequentemente, multiplicaram-se os produtos disponíveis nos meios digitais. 

O espectador transita por diversos conteúdos e serviços e, enquanto divide sua atenção entre as 

opções, alterna também entre as ferramentas e até mesmo os lugares onde acessa esses serviços. 

O acesso se tornou muito mais rápido e dinâmico devido às inovações tecnológicas e 

criação dos aparelhos multimídia que hoje os consumidores têm em mãos. Os produtores de 

mídia se vêm condicionados a adequar seus produtos e serviços aos novos cenários que surgem 

                                                 
1 “Telespectador” seria o termo usado para referir-se ao espectador da Televisão. Para melhor diferenciação, neste 

trabalho denominamos apenas como “espectador” o consumidor no cenário convergente entre as múltiplas telas. 
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com essa nova dinâmica. A Rede Globo, por exemplo, vem se reconfigurando em diversos 

âmbitos em razão dessas transformações. Atentamos à sua reconfiguração diante destes novos 

cenários e mercados convergentes e interativos nos ambientes interconectados e intermediados 

por múltiplas telas. A emissora explora algumas dessas plataformas por meio de novos modos 

de produção e distribuição – até então inéditos para esta – e adequa gradativamente seus 

produtos em relação às novas práticas no acesso e consumo audiovisual através das novas 

mídias digitais. Também demonstra se apropriar de práticas emergentes originadas pelas 

transformações de ordem cultural nas relações dos indivíduos intermediadas por estas novas 

ferramentas multifuncionais, tomando-as como novos modos de produção de sentido e de 

conteúdo.  

Para compreender esse contexto, que impele a Rede Globo a reconfigurar suas formas 

de produção e distribuição de conteúdos, é preciso tratar do fenômeno da convergência. Assim, 

poderemos vislumbrar como as diversas inovações tecnológicas e recursos midiáticos vêm se 

integrando, e a consequente ampliação de aparelhos multifuncionais. As novas possibilidades 

de utilização destes recursos influenciam no modo como os conteúdos são dispostos, 

distribuídos e consumidos. Também é importante compreender, segundo Jenkins (2009), que o 

fenômeno da convergência midiática não se limita ao âmbito tecnológico, pois também afeta as 

relações culturais. Através de inovações tecnológicas, os usuários desenvolvem novas relações 

por meio dos diversos suportes, no acesso à informação e nas interações com outros indivíduos; 

 

Por convergência, refiro-me ao fluxo de conteúdos através de múltiplas plataformas 

de mídia, à cooperação entre múltiplos mercados midiáticos e ao comportamento 

migratório dos públicos dos meios de comunicação [...] a convergência representa 

uma transformação cultural, à medida que consumidores são incentivados a [...] fazer 

conexões em meio a conteúdos de mídia dispersos. (JENKINS, 2009, p. 30)  

 

Por conta da conectividade e por serem multifuncionais, estas ferramentas multimídia 

transformaram ainda a maneira como usufruímos delas mesmas: consumindo informações e 

realizando atividades variadas simultaneamente. Basta observamos em nosso dia a dia o 

impacto da popularização do computador e dos smartphones nas relações interpessoais e na 

facilidade proporcionada para acessar conteúdos digitais. Estas inovações não só provocam 

mudanças nas técnicas e comportamentos, como também são originadas por necessidades ou 

transformações culturais anteriores a elas. Ou seja, demandas sociais que compelem a criação 

de novas ferramentas e recursos, e promovem alterações em nossos hábitos cotidianos, como 

afirma a autora Paula Sibilia; 
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Parece evidente que os artefatos técnicos são resultados de processos históricos bem 

complexos, que envolvem uma infinidade de fatores socioculturais, políticos e 

econômicos. Nesse sentido, as tecnologias são inventadas para desempenhar funções 

que a sociedade de algum modo solicita e para as quais carece das ferramentas 

adequadas. (SIBILIA, 2016, p.25)  

 

Jenkins (2009) ainda aponta que a convergência se dá tanto pela intervenção midiática 

através de variados suportes, como também pela adequação das empresas perante uma 

predisposição do público em se utilizar das ferramentas que melhor atendam suas necessidades 

na busca por esses produtos e serviços de mídia;  

 

A convergência altera a relação entre tecnologias existentes, indústrias, mercados, 

gêneros e públicos [...] altera a lógica pela qual a indústria midiática opera e pela qual 

os consumidores processam a notícia e o entretenimento. (JENKINS, 2009, p. 43) 

 

Como se vê, esse é um processo que integra, em variados níveis, as interações entre 

consumidores, conteúdos e produtores. O mercado se reordena e se reconfigura perante as 

possibilidades proporcionadas pelo surgimento dessas novas ferramentas e recursos midiáticos, 

e pelas consequentes mudanças nas práticas de consumo audiovisual. 

Atualmente, os principais mediadores nestas relações são os computadores e os 

aparelhos móveis, como os smartphones e tablets, pois possibilitam a personalização das 

interfaces e adição de novos aplicativos, ou seja, novas funcionalidades. Com a popularização 

destas ferramentas surgiram novas perspectivas: um cenário repleto de telas por onde a atenção 

se dispersa, fenômeno denominado por Lipovetsky e Serroy (2009) como multitela;  

 

A época hipermoderna é contemporânea de uma verdadeira inflação de telas. Nunca 

o homem dispôs de tantas telas não apenas para ver o mundo, mas para viver sua 

própria vida. E tudo indica que o fenômeno, sustentado pelas proezas das tecnologias 

high-tech, vai se estender e se acelerar ainda mais. (LIPOVETSKY; SERROY, 2009, 

p. 255) 

 

Nos ambientes das multitelas, enquanto os espectadores dedicam parte da atenção às 

atividades executadas por meio de outras telas, as tradicionais telas de TV que os entretinham 

vão passando para um segundo plano de sua atenção. Também tornou-se possível o acesso a 

um mesmo conteúdo por meio de suportes diferentes, como Jenkins (2009, p. 38) afirma: 

“novas tecnologias midiáticas permitiram que o mesmo conteúdo fluísse por vários canais 

diferentes e assumisse formas distintas no ponto de recepção”, ou seja, assim alteram-se as 

experiências de consumo frente aos novos recursos tecnológicos. Conforme Lipovetsky e 

Serroy (2009), este contexto de múltiplas telas não trata apenas da diversidade de suportes de 
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acesso e reprodução dos conteúdos, mas também da flexibilidade de poder executar diversas 

atividades dentro de uma única ferramenta. Nesse sentido, afirma Ferreira Jr. (2015, p. 54) que; 

“os metadispositivos, como smartphone ou tablet, permitem um trânsito instantâneo sem trocar 

de tela. Uma tela que comporta multifunções e ao trocar de função altera o contexto”. 

É possível perceber que essas transformações têm caráter convergente desde seus 

aspectos tecnológicos até as perspectivas culturais. Existe um ciclo de ordem cultural no qual 

práticas individuais e coletivas emergem dos indivíduos comuns e promovem um novo cenário, 

através de hábitos e padrões no consumo de mídias que chegam a provocar um reordenamento 

da cadeia de consumo e produção. Ciclo em que as ferramentas multimídia proporcionam novos 

recursos, que dão origem a novos hábitos de consumo que, por sua vez, geram demandas que 

impactam os produtores, e estes, por fim, buscam adequar desde as formas de produção até a 

distribuição de conteúdos perante essas novas modalidades de consumo. Jenkins propõe que; 

 

A convergência, como podemos ver, é tanto um processo corporativo, de cima para 

baixo, quanto um processo de consumidor, de baixo para cima. A convergência 

corporativa coexiste com a convergência alternativa. [...] Consumidores estão 

aprendendo a utilizar as diferentes tecnologias para ter um controle mais completo 

sobre o fluxo da mídia e para interagir com outros consumidores. (JENKINS, 2009, 

p. 46)  

 

Estes fenômenos emergentes evidenciam o empoderamento das diversas camadas 

sociais e proporcionam a inversão de uma certa hierarquia chamada por Steven Johnson (2001) 

de top-down, de cima pra baixo, pois os indivíduos recebiam o que os produtores escolhiam 

ofertar. Essa inversão se dá como um “movimento das regras de nível baixo para a sofisticação 

do nível mais alto” (JOHNSON, 2001, p. 14), chamada de bottom-up, de baixo para cima. 

Assim, as práticas coletivas afetam o topo das instituições, intermediadas principalmente pelas 

comunidades nas novas mídias digitais. Para este trabalho, esse conceito representa a 

diminuição de barreiras entre consumidores e produtores, provocando a descentralização na 

produção audiovisual, e promovendo então a integração do chamado prosumer.2 

Assim, percebe-se que, por meio de seus novos hábitos e práticas de consumo interativo, 

tem origem um novo tipo de consumidor audiovisual: o espectador passivo que até há pouco 

tempo prestava atenção unicamente ao aparelho televisor, passa a dividir-se entre múltiplas 

telas e meios de acesso aos conteúdos midiáticos com a inserção do computador e da internet 

no cotidiano social. Ferreira Jr. Trata desta transformação; 

                                                 
2 Conceito proposto por Alvin Toffler (A Terceira Onda, 1980) para denominar o novo consumidor que também 

se torna produtor [...] 
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[...] além desta expansão por meio do trânsito entre telas, as experiências acumuladas, 

permitiram o surgimento de um espectador que também transita entre telas, em uma 

experiência compartilhada. Assiste TV e ao mesmo tempo compartilha nas redes 

comentários com o seu smartphone. Esta é a geração de espectadores multitelas... 

(FERREIRA JR., 2015, p. 53)  

 

Se, por um lado, essas práticas podem representar uma ameaça à televisão, uma vez que 

a atenção do espectador seria deslocada do conteúdo televisivo para aquele acessado nos 

aparelhos móveis, nem sempre apresenta um caráter dispersivo. Há uma parcela de espectadores 

que acessa conteúdos e pratica atividades relacionadas à programação a qual estão assistindo, 

como a publicação de comentários ou a pesquisa de informações sobre determinado assunto 

abordado ou sobre o próprio programa. Assim se concretiza o cenário multitela. 

O indivíduo passivo da geração que consumia os conteúdos audiovisuais conforme as 

grades de programação estabelecidas pelos canais de TV dá lugar a uma geração de indivíduos 

ativamente participantes. Através das plataformas online ele interage com o meio e com outros 

usuários, concretizando-se como prosumer: agora um consumidor que também produz 

informações e conteúdos através de sua interação e utilização das novas mídias digitais. Como 

sugerem Lipovetsky e Serroy (2009, p. 288); “o público não é mais apenas testemunha, mas 

coautor da obra”. Assim também propõem as autoras Rossini e Renner, que diz que; 

 

Para além dos estúdios e das produtoras de cinema, e das emissoras de televisão, novos 

atores sociais chegaram ao mercado e em menos de uma década estão rearranjando o 

próprio processo produtivo. Profissional ou amador, o processo produtivo também 

foi sendo democratizado e ampliado de suas bases anteriores. (ROSSINI; RENNER, 

2015, p. 2, grifo nosso) 

 

A presença do indivíduo nos ambientes sociais online possibilita maior participação e 

interação entre pessoas e meios, fomentando o que Jenkins (2006) chama de cultura 

participativa, que eleva o nível de relevância das demandas sociais. No caso do consumo 

audiovisual, essas demandas podem ser simplesmente a busca por conteúdos conforme opção 

do espectador, uma primeira característica da concretização do poder de escolha transferido 

agora para as mãos do consumidor.  

Entre os principais serviços de mídia online, figuram as redes sociais, que se tornaram 

agregadores de conteúdo ou, no mínimo, canais de veiculação dos mais diversos assuntos em 

formatos variados, entre textos, imagens e vídeos. Ambientes como o YouTube atraem o 

indivíduo em busca de conteúdos conforme seus interesses e necessidades e ,consequentemente, 

provocam sua maior participação. As redes sociais permitem que o indivíduo se faça presente 

além de limitações do seu ambiente real, como por exemplo a inexistência de distância no ato 
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da conversação e interação com seus círculos sociais, além da ampliação de conexões por meio 

de comunidades com interesses em comum. 

Apesar da individualização provocada pela personalização dos serviços e dispositivos 

de mídia, vemos a promoção da socialização demonstrada pelas redes sociais e pelos hábitos 

de compartilhamento de conteúdos e interesses. Diante das diversas plataformas e dos diversos 

públicos encontrados em cada uma, ou mesmo aquelas mais segmentadas em termos de perfil 

de usuários, a possibilidade de socialização é grande motivação para troca de conteúdos, em 

grande parte produzidos pelo próprio usuário. Em plataformas como o Snapchat ou Instagram, 

os usuários escolhem interesses e personalidades para acompanhar, produzem as próprias fotos 

e vídeos, e tem a possibilidade de decidir com quem compartilhar, ou seja, determinam quem 

terá acesso ao seu conteúdo próprio e individual. 

A democratização dos meios digitais amplia o fenômeno da comunicação, de todos para 

todos, e promove a superação dos modelos de comunicação baseados no broadcasting, o que 

Sibilia (2015) chama !de um para muitos” .Assim, com a introdução e expansão de novas mídias 

– digitais e conectadas – as barreiras que distanciavam produtores de espectadores vêm 

diminuindo, pois, através de práticas mais interativas e participativas, o consumidor passa 

também a ser produtor de conteúdos. Consequentemente, as demandas sociais, individuais ou 

coletivas, tem seu poder de alcance ampliado. Isso se reflete no delineamento de ambientes 

mais flexíveis e compelem a criação de serviços voltados a então atender o consumo sob 

demanda das diversas classes presentes nestes ambientes. 

De fato, plataformas de streaming de vídeos, que disponibilizam conteúdos audiovisuais 

de maneira instantânea, se tornaram muito atrativas, provocando a migração de parte das 

audiências para outras mídias, colocando o aparelho de TV convencional em segundo plano. 

Estas práticas se dão em função do dinamismo proporcionado pelas ferramentas digitais 

multifuncionais que permitem transitar entre telas enquanto se consome múltiplos conteúdos 

simultaneamente. Flexibilidade agora ampliada pelas ferramentas móveis que ainda se 

conectam instantaneamente aos ambientes digitais online.  

 

2.1. Além da TV: Novas plataformas 

 

Nem só a interatividade e ampliação do consumo são as características maiores deste 

cenário; com a popularização da internet, além do surgimento de canais com conteúdo pessoal 

como os blogs, no âmbito da produção audiovisual, o nascimento do YouTube tornou possível 

acessar e propagar conteúdos sobre os mais diversos assuntos – mesmo que produzidos de 
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forma amadora. Logo, se utilizando de aparelhos alternativos o espectador pôde então 

reproduzir, armazenar, produzir e distribuir seus próprios vídeos, tornando-se não só 

consumidor mas também produtor de conteúdos audiovisuais. Pode-se considerar que na 

internet, o usuário produz informações mesmo interagindo com as publicações ou se 

manifestando através de comentários em postagens. Ferreira Jr. trata desta passagem histórica 

também; 

 

Com o Youtube, uma transformação da distribuição e circulação do audiovisual 

começou a tomar forma. A distribuição acontecia regularmente pelo cinema, TVs e 

fitas de videocassete nas locadoras, um circuito com pouco espaço para as produções 

mais alternativas ou mesmo produzidas de forma doméstica. Porém, este site de 

streaming de vídeos inteiramente gratuito permitiu uma verdadeira proliferação de 

conteúdo amador, produção de fãs e vídeos domésticos em escala global, bem como 

divulgação de materiais analógicos com a passagem para o formato digital. Mas não 

apenas, o circuito de exibição mais bem configurado como os desdobramentos do 

audiovisual comercial global se apropriaram intensamente com trailers, making ofs e 

videoclipes entre outros formatos. (FERREIRA JR., p. 50-51) 

 

Conforme Jenkins (2006) ainda, enfatizamos que a convergência e a cultura 

participativa não acontecem somente em meio a um mercado audiovisual estabelecido. Apesar 

de se utilizar das redes e plataformas sociais mais populares como canais de distribuição, os 

usuários seguem produzindo seus conteúdos próprios, em grande parte desvinculados de 

qualquer marca ou instituição. “A convergência não envolve apenas materiais e serviços 

produzidos comercialmente, circulando por circuitos regulados e previsíveis. [...] A 

convergência também ocorre quando as pessoas assumem o controle das mídias” (JENKINS, 

2009, p. 45). 

De fato, o espectador vem assumindo o controle não só dos conteúdos acessados, mas 

mesmo no âmbito pessoal, ao interagir e compartilhar conteúdos próprios em seus círculos 

sociais. Ocorre então uma imensa troca de registros e experiências por meio destes aparelhos 

pessoais multifuncionais intermedidas pelas redes e plataformas sociais como Facebook, 

Instagram, Whatsapp e Snapchat, entre outras. Médola (2015) observa que; 

 

Os recursos e técnicas presentes nos aparelhos portáteis com recepção de banda larga 

introduzem possibilidades discursivas que renovam, reconfiguram e podem facilitar 

práticas de comunicação já intrinsecamente ligadas à experiência televisiva, quais 

sejam: a interação, a busca por conteúdos extras e as formas de sociabilidade. 

(MEDOLA, 2015, p. 149) 

 

Ponto em comum entre esses autores é o fato de que não observam somente as questões 

tecnológicas e a fruição dos conteúdos, mas também ressaltam as relações dos indivíduos 
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intermediadas pelos aparelhos e sua interação com os próprios meios: o espectador, com mais 

possibilidades de acesso aos produtos e serviços audiovisuais, passa a procurá-los de diversas 

formas, em variados meios. Posteriormente, passa também a produzir suas próprias opiniões, 

através da interatividade, quando permitida em um destes meios.  

 Assim se dá esse novo processo de transformação do espectador em razão de sua 

relação com estas ferramentas multimídia, sobretudo através de aparelhos pessoais móveis com 

acesso à internet. Para Rossini e Renner (2015), “os públicos foram se adaptando a um consumo 

também multiplicado de audiovisual, em que foi separando a experiência de consumo a partir 

do meio específico”. Para Ferreira Jr; 

 

É neste contexto do audiovisual expandido que encontramos um espectador que 

experimenta uma atenção difusa. No decorrer da história podemos identificar um 

processo de transformação na atenção do espectador. Enquanto a situação cinema 

proporciona todo o aparato necessário para uma atenção dedicada à imagem, percebe-

se o início de uma concorrência da atenção do espectador em frente à televisão, que 

se encontra dividida entre tantos outros objetos da casa e sua movimentação. 

(FERREIRA JR., 2015, p. 53) 

 

Neste cenário convergente possibilitado pelas novas mídias digitais, evidenciam-se as 

transformações no consumo, quando o espectador passa, primeiro, a ter acesso a conteúdos 

distribuídos separadamente da TV, em canais exclusivos, como blogs e sites. Ampliam-se os 

meios de acesso e reprodução dos conteúdos que, antes centralizados na tela da TV, passam a 

estar acessíveis pelos computadores, e logo por uma grande variedade de aparelhos e telas que 

se interconectam por meio da internet. A grande diversidade de telas e pontos de acesso dá 

origem a um constante tráfego de conteúdos diversos, que transitam por diferentes plataformas 

e suportes. Como Jenkins (2006) afirma; “novas tecnologias midiáticas permitiram que o 

mesmo conteúdo fluísse por vários canais diferentes e assumisse formas distintas no ponto de 

recepção (2009, p. 38). 

Diante dessas transformações na fruição dos conteúdos as novas práticas possibilitaram 

o delineamento do consumo sob demanda. O conceito de on-demand tem suas origens na 

evolução do mercado das TVs a cabo, que criaram o sistema pay-per-view, em que o assinante 

pagava para assistir a um conteúdo audiovisual disponível além de seu pacote de assinatura. 

Com o avanço da internet, surgiram os recursos de streaming, tornando possível a reprodução 

multimídia sem a necessidade de se fazer downloads. Diversos canais passaram a ofertar acesso 

exclusivo à transmissões, inclusive ao vivo.  

Porém, no ambiente liberal e democrático da internet tornou-se frequente o 

compartilhamento de obras diversas, logo produtoras, autores e detentores de direitos autorais 
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de obras pirateadas, passaram a travar batalhas judiciais sobre as permissões de reprodução de 

suas produções. Essa necessidade em relação à pirataria fez surgir locadoras online que 

oferecem acesso a um catálogo multimídia, permitindo a reprodução via streaming através de 

aluguel ou compra de cópias de conteúdos com direito ao download. A comodidade 

proporcionada por essas plataformas transferiu para as mãos do consumidor, grande parte do 

controle sobre os conteúdo acessados. 

Ambientes mais flexíveis propiciam serviços mais abrangentes frente aos interesses 

pessoais, como sugere Ferreira Jr. (2015), essa popularização dos aparelhos pessoais com 

acesso à internet provoca um universo cada vez mais segmentado pelas preferências 

individuais. Os serviços podem ser acessados sob demanda, permitindo a escolha do conteúdo 

conforme Chuck Tryon (2013, p. 19) “a internet se tornou um local para alugar, comprar e 

baixar filmes, muitas vezes para visualização instantânea”, possibilitando o surgimento da 

oferta de catálogos digitais diversos.  

Sem dúvida, dentre as grandes transformações proporcionadas por toda essa integração 

entre recursos audiovisuais, mídias e internet, tem maior relevância a possibilidade de 

mobilidade, que tornou mais flexíveis e dinâmicas as formas de consumo e interação, ampliou 

as funcionalidades dos aparelhos e a distribuição dos conteúdos. A combinação entre 

mobilidade e conectividade amplia então o consumo sob demanda: proporcionado, sobretudo, 

pela liberdade de espaço físico e meio de acesso, conforme conveniência do usuário em razão 

de sua disponibilidade de horários, e também de seus interesses individuais, bastando apenas 

que o aparelho utilizado esteja conectado à internet.  

 

2.2. O conteúdo sob demanda 

 

Se para o espectador estes recursos proporcionam praticidade e ampliam as experiências 

de consumo, para os produtores e profissionais do mercado audiovisual se abrem novos 

potenciais para exploração dos produtos e serviços. Para Jenkins (2006), essas possibilidades 

ampliaram ainda mais o consumo de conteúdos online e o surgimento de plataformas e serviços 

dedicados a distribuição destes conteúdos “Por um lado, a convergência representa uma 

oportunidade de expansão aos conglomerados das mídias, já que o conteúdo bem-sucedido num 

setor pode se espalhar por outras plataformas” (JENKINS, 2009, p. 47). 

O delineamento do cenário sob demanda seria, então, uma das maiores demonstrações 

do contexto das mídias convergentes, pois traduz, através da realidade empírica, muitas das 

integrações entre aparelhos físicos, meios digitais, conteúdos midiáticos, interação entre 
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consumidores e produtores. Em plataformas como Netflix, YouTube, e o serviço GloboPlay o 

usuário escolhe o conteúdo que deseja consumir, livremente em termos de horário, meio e local 

de acesso. Estes serviços são mais flexíveis conforme sua conveniência e preferências, ainda 

com a possibilidade de customizar a aparência e interesses pessoais dentro dessas plataformas 

conforme seu próprio perfil.  

No atual mercado audiovisual ocorre, então, uma enorme expansão na oferta de serviços 

sob demanda dedicados aos conteúdos do entretenimento promovida pelos grandes canais tanto 

de TV aberta quanto por assinatura. Canais consolidados e tradicionais hoje oferecem acesso 

exclusivo a conteúdos antes limitados à exibição nas grades televisivas, por meio da criação de 

serviços pagos e plataformas próprias, onde mantém um acervo de produções. Canais como 

Fox, Warner e HBO disponibilizam conteúdos através de serviços streaming onde ofertam 

filmes e seriados de forma exclusiva para assinantes. A Netflix, com seu modelo de negócios 

mais abrangente no que diz respeito às formas de distribuição dos conteúdos, disponibiliza um 

acervo das mais diversas produções audiovisuais. A Rede Globo, então, cria o serviço 

GloboPlay, em novembro de 2015, para expandir o acesso somente às suas produções próprias, 

disponibilizando-as, em maioria, exclusivamente nesta plataforma. 

Nesse mercado o espectador passa então a ter acesso a uma enorme variedade de 

conteúdos, por meios diversos e com a flexibilidade de acesso móvel. Em vários momentos 

Ferreira Jr. identifica o espectador dentro desse contexto: 

 

Chegamos, então, ao espectador diante do VOD e sua atenção difusa. Além da 

liberdade espaço-temporal que o universo multitelas proporciona, as telas concorrem 

pela atenção do espectador. Ao se apropriar do conceito de “metaespectadores” de 

Comolli, André Mintz (2015) sugere o conceito de “metadispositivos”, que pode 

exemplificar a concorrência da atenção inerente a estes aparelhos multifuncionais: 

(FERREIRA JR., p. 53) 

 

Esta concorrência pela atenção do espectador se dá em função da mobilidade e das 

múltiplas telas que possibilitam o transito das audiências por diversas plataformas em diversos 

locais físicos. Seguindo esta premissa, vemos, que ao se reconfigurar em seus modos de 

produção e distribuição, a Rede Globo busca adequar seus produtos da televisão para os meios 

digitais e, além disso, busca meios para ampliar as faixas de audiência, proporcionando acesso 

a seus conteúdos por meios diversos. 

Então, dentre as transformações promovidas pela Rede Globo, a proposta do serviço 

GloboPlay vem atender o cenário convergente e o mercado sob demanda.  Está em consonância 

com este novo mercado de consumo audiovisual e se utiliza das ferramentas e recursos que se 
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integraram nos últimos anos. Através da criação de uma plataforma de streaming de vídeos a 

emissora passa a ofertar um catálogo conteúdos: suas produções ficam disponíveis através deste 

serviço por assinatura, permitindo acesso instantâneo, quando e onde o espectador desejar, 

através de aparelhos multifuncionais diversos.  

Apesar das mudanças nas práticas de acesso e na fruição de conteúdos advindas das 

novas ferramentas e plataformas digitais, os conteúdos audiovisuais em si são consumidos de 

maneira muito similar à televisão: bastando-se a reprodução por meio de uma tela eletrônica, 

por onde o espectador, em geral, assiste até o final da exibição. Estes novos serviços de vídeo 

sob demanda se prestam a ofertar catálogos de produções, em maioria, anteriormente 

produzidas para a TV. O que se percebe é que em todo este cenário, que ainda passa por muitas 

mudanças e não possui um rumo previsível, mesmo diante das transformações trazidas pelos 

ambientes digitais e interconectados, prevalece a produção e o consumo de produtos televisivos. 

Assim também observa Wolff (2009) ; 

 

Não é mais a televisão que nos traz, bem, a televisão. Não é mais o cabo que nos dá 

um sistema de TV a cabo com suas opções básicas e premium. É uma outra coisa que 

nos dá acesso à divisão da televisão, ou a essa adição à televisão, ou a essa organização 

específica de licenciamento de televisão... (WOLFF, 2009, p. 102) 

 

Como também demonstram as palavras de Jenkins (2006), ao contrário do que a crença 

nas inovações trazidas pelo computador e pela internet se fazia vislumbrar, os meios digitais 

ainda não tornaram-se monopólios exclusivos da comunicação e produção de conteúdos. A 

televisão não demonstra sinais de que ficará obsoleta tão logo, o que se vê é a sua 

reconfiguração ou, mais precisamente, sua evolução, e sobretudo a adequação de produtos 

televisivos para outros meios. Nesse sentido, se tem como consequência infindáveis 

possibilidades de integração entre suportes diversos e a incorporação de novos recursos. As 

ferramentas evoluíram e se complementam. Aparelhos que antes possuíam uma finalidade 

específica hoje tornaram-se multifuncionais, conforme Jenkins (2009, p. 42), “os velhos meios 

de comunicação não estão sendo substituídos [...] suas funções e status estão sendo 

transformados pela introdução de novas tecnologias”. Como o autor afirma: 

 

Um único meio físico [...] pode transportar serviços que no passado eram oferecidos 

separadamente. De modo inverso, um serviço que no passado era oferecido por um 

único meio [...] agora pode ser oferecido de várias formas físicas diferentes. 

(JENKINS, 2009, p. 38) 

 



25 

 

O que se vislumbra, então, é uma grande convergência entre meios diversos que 

disponibilizam um mesmo conteúdo e, mesmo entre formatos que são adequados às 

particularidades de variados meios. Em outros casos, os conteúdos são ampliados pela expansão 

das narrativas por mais de uma plataforma. Há ainda um fluxo de conteúdos, tanto alternativos 

quanto mercadológicos, que transitam por diversos meios, mesmo que nem sempre sejam 

formatados para uma plataforma específica. Ferreira Jr. Ainda ressalta; 

 

Estas mudanças sociais e mercadológicas apontam para uma transformação nos 

domínios do audiovisual, diante da popularização dos serviços de video on-demand 

(VOD). Estas mudanças podem ser comprovadas principalmente pela reconfiguração 

nos extremos deste cenário – de um lado o distribuidor e do outro o espectador – o 

primeiro com as mudanças nos modelos de circulação e o segundo com as novas 

experiências e a fruição do audiovisual. (FERREIRA JR., p. 23) 

 

O diferencial está mesmo na flexibilidade de acesso por diversos meios, e pela vantagem 

da mobilidade espacial que possibilita acessar os conteúdos em diversos locais, desde que seja 

possível o acesso à internet. A maneira com que o espectador visualiza o conteúdo audiovisual 

ainda é tão passiva como na própria TV, a interação se dá mesmo em função da plataforma, 

pela sua personalização ou pela possibilidade de escolha do conteúdo, similar ao chamado efeito 

zapping, antes possibilitado pelo uso do controle remoto: a troca de conteúdos limitada aos 

canais e programas disponíveis naquele momento.  

A exemplo da própria Netflix, cuja revolução no mercado audiovisual se dá pelo fato de 

provocar inovações no ambiente digital ao proporcionar acesso quase ilimitado a conteúdos 

audiovisuais antes vinculados à programação das emissoras de TV ou disponíveis em vídeo 

locadoras – como a própria Netflix em seus primórdios. Contudo, a maior transformação 

promovida por seu modelo de negócio trata-se da disponibilização de conteúdos do cinema e 

da TV no ambiente digital. A grosso modo, apenas adequa aos formatos do ambiente digital 

conteúdos pré-definidos para TV, atendendo às práticas do consumo sob demanda no contexto 

das multitelas convergentes.  

 

2.3. Considerações sobre o capítulo 

 

Porém, a experiência passiva do espectador frente à reprodução dos conteúdos não se 

altera a não ser no que diz respeito à possibilidade de navegar por um catálogo e escolher o 

conteúdo a ser reproduzido. O próprio serviço GloboPlay aparentemente vem sendo construído 

neste sentido, de ampliar o acesso aos conteúdos da TV no ambiente digital. Contudo, a Rede 
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Globo vem adotando outras estratégias em busca de definir um modelo de negócios próprio, as 

quais discutiremos no próximo capítulo deste trabalho, também observando transformações 

propostas em seus modos de produção, sobretudo nas produções televisivas ainda voltadas à 

exibição pela TV aberta.  

À frente, também iremos observar programas específicos da Rede Globo para 

compreender as possibilidades além dos formatos de catálogo que os serviços sob demanda 

vêm ofertando. Primeiramente serão pontuadas as transformações pelas quais passam alguns de 

seus programas em meio à sua reconfiguração como um todo. Posteriormente voltaremos a 

tratar do mercado sob demanda e discorrer também sobre as suas produções próprias e as 

estratégias de distribuição dos conteúdos em razão este novo mercado através do serviço 

GloboPlay. 

Diante das teorias expostas torna-se possível compreender como essas mudanças nas 

maneiras com que os espectadores da Rede Globo acessam e interagem com o conteúdo através 

das mídias online tornam-se tão relevantes a ponto de estimular a reconfiguração em seus 

modos de produzir e distribuir sua programação. 

Os temas abordados pelos autores apresentados, cujas obras e artigos enriquecem em 

muito esta pesquisa, também são convergentes entre si. São temas fortemente relacionados, pois 

tratam dos cenários e transformações que ocorrem de maneira complementar entre indivíduos 

enquanto consumidores e espectadores de mídias, marcas e produtores de conteúdos e serviços 

de mídia. Colaboram para o vislumbre de uma tendência global de mudanças nas características 

e práticas no consumo do entretenimento audiovisual, e do empoderamento pelas relações 

emergentes através das novas mídias digitais que afetam o mercado e os produtores midiáticos. 

Portanto provocam mudanças de ordem cultural evidenciadas pelos novos comportamentos 

mediados por essas novos mídias digitais online. 

Ainda em tempo, a adoção destas práticas por parte dos produtores vem propiciando 

novas experiências não apenas de consumo por parte da audiência, mas também possibilita o 

desenvolvimento de novos arranjos enunciativos voltados a convocar a participação do 

espectador. A própria Rede Globo, hoje, em vários momentos, convida o espectador a acessar 

e experimentar novos serviços e plataformas online de modo a ensejar sua participação nos 

ambientes digitais. 

Neste capítulo buscamos, então, compreender a cultura da convergência e a 

popularização do consumo audiovisual sob demanda surgido com as novas possiblidades de 

acesso aos serviços de mídia, para além dos meios convencionais. Cenário caracterizado 

principalmente por mudanças na fruição; nas formas de consumo do espectador, que causam 
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impactos em toda a cadeia produtiva, desde a concepção e formatação até a divulgação e 

distribuição dos produtos e serviços audiovisuais. A partir desses apontamentos pretendemos, 

então, identificar como a Rede Globo vem atuando neste mercado através da adequação de suas 

produções televisivas aos novos ambientes digitais. 
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3. RECONFIGURAÇÃO: A GENTE SE LIGA EM VOCÊ 

 

Por se tratar da maior e mais relevante emissora brasileira de TV, para este trabalho 

tornou-se um desafio tratar da Rede Globo como objeto empírico sem que a argumentação fosse 

tendenciosa ou tomasse um tom institucional. Buscou-se elaborar este capítulo de maneira que 

o texto seja didático, a fim de contextualizar a situação desta enquanto objeto de estudo do atual 

cenário audiovisual. E, assim, demonstrar, através dos programas televisivos escolhidos para 

análise, as transformações em seus modos de produção e distribuição que apontem a 

reconfiguração da emissora diante dos novos cenários convergentes e do mercado sob demanda. 

A emissora de TV Rede Globo existe desde 1951, através da concessão para transmitir 

suas programações, se consolidou como a maior emissora do Brasil e como a segunda maior 

emissora de TV comercial do mundo, atrás apenas da emissora americana ABC (As 10 

maiores..., 2013). Considera-se de enorme importância tomar esta empresa como objeto de 

observação em busca de compreender como as novas mídias digitais influenciam os grandes 

conglomerados do mercado audiovisual a se adequar aos novos ambientes multimídia. Através 

destas observações e da análise dos conteúdos audiovisuais pretendemos identificar 

transformações que a emissora tem feito para se adequar às novas tecnologias e tendências, 

tendo em vista sua posição de relevância dentro do mercado audiovisual nacional e mundial.  

Segundo a própria emissora, grupo possui 123 afiliadas – além da Globo Internacional 

– promovendo uma cobertura de cerca de 98% do território brasileiro e alcance em torno de 

99% da população do país. Por atingir tamanha abrangência em um país com mais de 208 

milhões de habitantes e uma estimativa de 97% de domicílios com televisores (Pnad, 2016), 

nota-se a importância das observações propostas sobre a necessidade de reconfiguração desta 

empresa enquanto produtora de conteúdos comunicacionais. 

A Rede Globo sempre foi pioneira em termos de recursos técnicos e humanos, 

comportando os melhores profissionais do mercado nacional e as melhores tecnologias, muitas 

vezes disponíveis apenas em outros países. Características de uma empresa que visa um 

posicionamento de liderança e credibilidade. Também é necessário considerar que seu 

posicionamento por vezes transmitia a percepção de atuar como monopólio entre as emissoras 

brasileiras por sua relevância e consequente influência frente a acontecimentos nacionais.  

Aponta-se tal característica pois para este trabalho, entre as principais motivações que 

provocam sua reconfiguração, estão as demandas sociais e culturais que em muito se 

fortaleceram com a ampliação do acesso à internet e das novas possibilidades de interatividade 

através das novas mídias digitais. Muitas destas características sociais hoje são abarcadas pela 
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emissora em seus conteúdos de maneira distinta de seu perfil tradicional e conservador, e ainda 

no que diz respeito aos modos de produção e distribuição alinhados às novas práticas coletivas 

frente as ferramentas e mídias digitais e móveis.  

Esta reconfiguração em seus modos de produção e distribuição se dá em razão da 

necessidade de se adequar aos novos cenários advindos com a cultura da convergência 

(JENKINS, 2009) promovidos pelas inovações tecnológicas e ferramentas digitais fomentadas 

pela ampliação do acesso à internet, os quais deram origem a ambientes mais dinâmicos por 

onde o consumo transita, intermediado por múltiplas telas e suportes distintos, provocando 

então alterações nos fluxos de consumo e na fruição dos produtos audiovisuais.  

Em razão deste novo cenário multitelas o acesso através do aparelho convencional de 

TV vem perdendo espaço para outras ferramentas, entre computadores e aparelhos móveis. 

Segundo a ANCINE entre 2007 e 2014 foi constatado que o setor de produções audiovisuais 

do país (TV, cinema, mídias digitais, entre outros) sofreu uma queda de 63,7% para 41,5% da 

participação da televisão convencional (ANCINE, 2016). Aqui logo é importante observar que 

trata-se do cenário convergente entre as diversas ferramentas de acesso, por meio das quais um 

número cada vez maior de pessoas torna-se adepto.  

Segundo o IBGE (2015), o acesso à internet no Brasil está disponível para cerca de 57% 

dos domicílios, sendo preciso considerar que quase metade do país ainda não possui acesso ou 

ferramentas conectadas à web. Já os aparelhos convencionais de TV analógica ainda existem 

em 44,5% dos domicílios (IBGE, 2015), uma enorme proporção apesar do crescimento na troca 

destes pelas smartTVs, um aumento de 37% (Eletros..., 2017). O sinal de TV digital recém 

instituído alcança hoje quase metade do país, cerca de 45% em 2016, frente aos 31,2% de 2015 

(Pnad, 2016). 

Aponta-se estas divergências pois é preciso compreender que neste cenário, ainda em 

transformação, e para uma empresa de comunicação deste porte, em um país tão extenso e 

diverso como o Brasil, os passos dados em direção das evidentes mudanças nas práticas 

culturais vão se concretizando aos poucos, em um longo prazo. A parcela social ainda em 

transformação ou distante deste processo é enorme: tratando-se de cerca da metade do país.  

Seria errôneo apontar uma tendência para o total desuso da televisão quando, na 

verdade, novos recursos são agregados a este aparelho, que entra também na era dos smart 

devices. No Brasil é crescente o número de troca das antigas TVs analógicas por aparelhos de 

smartTV (digitais) (Pnad, 2016), e também crescente os investimentos na infraestrutura de 

internet, fato que proporcionará avanço do sistema de TV digital. Não pretende-se, aqui neste 

capítulo, entrar na discussão sobre as smartTVs, mas é preciso considerar que com estes novos 
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recursos ganha reforço o consumo de TV aberta, agora incrementado por diversas 

funcionalidades e pela conectividade com os ambientes digitais.  

Sobre este contexto, Médola (2015) observa que: 

 

Exclusiva na sala de estar do brasileiro por décadas, a televisão se consolidou como 

uma das principais fontes de informação e entretenimento de grande parcela da 

população, mantendo-se, ainda hoje, como seu meio de comunicação predileto 

(Brasil, 2014). (MÉDOLA, 2015) 

 

Ou seja, mesmo em meio a um cenário que caminha cada vez mais para o digital por 

suas diversas vantagens e possibilidades, não podemos ser apressados em julgar que a TV aberta 

está condenada. Pois é evidente que parcelas consideráveis da sociedade ainda não são 

atendidas por todas as novas tecnologias ou ainda mesmo pelas estruturas que as tornem viáveis. 

Compreende-se, então, que grande parte do país ainda se utiliza de aparelhos e práticas 

tradicionais no acesso aos conteúdos midiáticos. 

Se na TV aberta a audiência tende a se estagnar e sofre com a perda de interesse dos 

mais jovens, tanto para aparelhos móveis quanto para as smartTVs, as possibilidades de escolher 

o conteúdo proporcionadas pela customização de aplicativos e pelo acesso à web refletem o 

aumento do consumo de mídia por meio destes aparelhos. Assim, as smartTVs também 

colaboram para o fortalecimento do mercado em relação à TV aberta, principalmente para 

emissoras que se adequaram às tecnologias do sinal digital, caso em que a Rede Globo também 

foi pioneira.  

As smartTVs podem ainda ser aliadas na combinação TV e interatividade através da 

conectividade, pois permitem acesso à internet e instalação de aplicativos que dão acesso a 

programas e conteúdos online. Hoje, cerca de 55,5% dos aparelhos de TV no Brasil são 

smartTVs, sendo que 86% dos proprietários afirmam usar aplicativos, como o da Netflix e do 

YouTube para assistir séries e filmes (Smartclip, 2015). Quando comparados aos consumidores 

de TV convencional, o espectador na smartTVs já acessa mais conteúdos, desde programas da 

TV aberta e TV a cabo até conteúdos sob demanda.  

Concretiza-se um cenário amplamente convergente, já que nesta última década esses 

novos recursos tecnológicos possibilitaram aos consumidores a ampliação do acesso às mídias 

de maneira muito superior às décadas anteriores. Há menos de 20 anos não existiam tantos 

meios e recursos que hoje se tornaram essenciais para o cotidiano, como os smart devices, hoje 

constantemente conectados em rede graças à expansão e às melhorias na estrutura da internet. 

Em 2015 eram mais de 191 milhões de acessos por meio dos aparelhos móveis frente à 25,4 
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milhões por meio da banda larga fixa. Estima-se que mais de 72 milhões de brasileiros já usem 

smartphones, fazendo com que o consumo de serviços e mídias online tenha uma expansão 

consideravelmente grande (Opus..., 2016). 

De acordo com o IBOPE, a maioria do público que consome a TV aberta envelheceu, 

mostrando que o público de 25 anos ou mais continua sendo telespectador frequente. O número 

de espectadores de até 24 anos vem diminuindo vertiginosamente: em 2010 eram cerca de 32% 

de telespectadores nessa faixa etária, e em 2015 recuou para cerca de 24%. As emissoras 

seguem com consideráveis quedas de audiência nos últimos 5 anos, a Rede Record teve queda 

17%, a Rede Globo perdeu 20%, Bandeirantes perdeu cerca de 22%, e a maior queda neste 

período, a RedeTV diminuindo quase 47%. (ANCINE, 2016). 

A tabela demonstra uma grande queda na audiência entre 2010 e 2015. 

 

EMISSORA QUEDA EM % AUDIÊNCIA 

 2010 

AUDIÊNCIA 

 2015 

Record 17 17,48% 14,6% 

Globo 20 46,6% 36,9% 

Band 22 5,5% 4,3% 

RedeTV 47 2,6% 1,4% 

Fonte: Estudo da ANCINE, Correio Braziliense..., 2016 

 

Fato é que a emissora vem perdendo audiência de diversas faixas etárias e perfis de 

público. O público pré-adolescente demonstra características próprias, configurando novos 

perfis na relação com estes cenários interconectados pelas novas mídias digitais e fomentados 

pela interatividade. Em 2017, uma pesquisa feita pelo banco de investimentos Piper Jaffray, 

nos Estados Unidos, mostrou que o Snapchat passou a frente do Instagram, se tornando a rede 

social preferida dos adolescentes no país, sendo então que 28% preferem o Snapchat, contra 

27% que optam pelo Instagram – pertencente ao Facebook.  

No Instagram atualmente são cerca de 400 milhões de usuários ativos por mês, contra 

100 milhões de usuários diários do Snapchat. Neste sentido, tem-se como exemplo da 

adequação da Rede Globo em busca dessa parcela de espectadores, a parceria estabelecida com 

o Snapchat para transmitir pelo aplicativo conteúdos sobre as olimpíadas do Rio de Janeiro, 

sendo a primeira vez em que disponibilizou conteúdo exclusivo de suas coberturas esportivas 

por meio de uma rede social.  
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No decorrer destas ações, eram feitas diversas inserções durante a programação na TV 

aberta e no canal pago SportTV, com rápidas transmissões ao vivo relacionadas aos bastidores 

do evento. Os usuários do aplicativo presentes na cidade olímpica podiam interagir enviando 

fotos e vídeos que também eram exibidos na TV. Uma clara readequação nas transformações 

de ordem cultural ao se utilizar de modos de produção advindos das práticas amadoras que se 

tornaram comuns entre os indivíduos na relação com os smartphones, por exemplo. 

Essas perspectivas traduzem o que Jenkins (2009) denomina como cultura participativa. 

O consumo midiático é marcado pela participação ativa dos usuários por meio das mais diversas 

plataformas online. Práticas emergentes dos consumidores que demandam que o produtor 

considere as possibilidades de proporcionar interatividade aos espectadores, tanto como 

estratégia de expansão do conteúdo – mas sobretudo – como tática de apreender maior atenção 

e engajamento das audiências em trânsito pelas múltiplas telas. 

Mesmo diante destas transformações, fica o questionamento sobre como a emissora 

pode alcançar, mesmo através das mídias conectadas, as parcelas do público que pouco assistem 

à programação da TV aberta, ou pouco se utilizam propriamente do aparelho de TV 

convencional. Assim, observa-se algumas adequações de conteúdo e posicionamento da Rede 

Globo dentre estas diversas plataformas sociais, grandes responsáveis pela defasagem e 

segmentação dos públicos pelos diversos canais proliferados com a internet, e também a 

utilização dos recursos de streaming.  

Observa-se sua reconfiguração diante destes novos cenários e mercados convergentes e 

interativos nos ambientes interconectados e intermediados por múltiplas telas: a emissora 

explora algumas dessas plataformas por meio de novos modos de produção e distribuição, até 

então inéditos, e adequa suas produções em relação às novas práticas no acesso e consumo 

audiovisual. Também demonstra se apropriar de práticas emergentes originadas pelas 

transformações de ordem cultural nas relações dos indivíduos intermediadas por estas novas 

ferramentas multifuncionais, tomando-as como novos modos de produção de sentido e de 

conteúdo. Como afirma Jenkins (2009) “A circulação de conteúdos – por meio de diferentes 

sistemas de mídia [...] depende fortemente da participação ativa dos consumidores”.   

Em outras plataformas, a Rede Globo vem se posicionando com objetivo de tentar uma 

reaproximação com o público migrante e se consolidar no ambiente digital. Em diversas 

plataformas a empresa vem explorando variadas possiblidades para reprodução de seu conteúdo 

e busca engajamento do telespectador através da interação, sendo a Rede Globo repleta de 

exemplos pela maneira como está presente em diversos segmentos, dentre muitos dos suportes 

de distribuição de conteúdo de mídia, informativo e de entretenimento.  



33 

 

O grupo empresarial das Organizações Globo compreende um conglomerado que 

produz também revistas e jornal impresso, possui o GloboSat como provedor de TV por 

assinatura, mantém diversos canais disponíveis na TV a cabo, como GNT, Multishow e Viva; 

e na internet através de portais de jornalismo e entretenimento oferece também pacotes de 

assinatura através do Globo.com.  

Em razão da popularização e ampliação do acesso à internet, há alguns anos a emissora 

criou o GlobosatPlay, um sistema sob demanda que dá acesso ao conteúdo e programação de 

seus canais exibidos na TV fechada, bastando ser assinante de um dos provedores de TV por 

assinatura como Sky, Net, OiTV, ou ser assinante do portal Globo.com. Recentemente, com o 

GloboPlay, vem expandir o acesso ao conteúdo da programação da TV aberta também àqueles 

não assinantes de qualquer desses provedores pagos, em razão da mercado surgido com as 

novas formas de acesso e pela cultura de consumo sob demanda.  

 

3.1. A marca 

 

A emissora também vem promovendo alterações em seu posicionamento através da 

adequação de suas características identitárias que corroboram a renovação da percepção da 

marca Rede Globo de Televisão. Recentemente promoveu uma nova atualização do seu slogan: 

o mote A gente se liga em você faz menção à disponibilidade de suas produções audiovisuais e 

à capacidade de seus serviços de se conectar ao espectador por meio dos aparelhos multimídia 

pessoais, onde quer que aqueles estejam. Reposicionamento evidente frente à anterior frase, “A 

gente se vê por aqui”, que reforçava e estimulava a centralidade da presença do espectador 

diante do aparelho TV para poder acompanhar a sua programação. Em uma rápida reflexão 

pode-se compreender que o novo slogan faz alusão à mobilidade: agora a emissora é que vai 

até o espectador. Consequentemente está implícita a sua significação em relação às mídias 

convergentes e o cenário sob demanda. 

A emissora vem buscando adequar até mesmo a própria linguagem às mudanças de 

comportamento do público diante do empoderamento das demandas sociais por meio das 

comunidades online. Nota-se, ao acompanhar a programação diária, que, em comparação com 

períodos passados recentes, tanto a temática quanto a linguagem das telenovelas – seu principal 

produto – tem sido reinventada através de tentativas de melhor retratar a sociedade e se 

aproximar dos indivíduos comuns – salvo a liberdade criativa das narrativas, é evidente o 

contraste com produções anteriores que eram em maioria, sobrecarregadas de arquétipos da 

classe média alta, de bairros nobres do Rio de Janeiro, famílias abastadas e representações de 
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profissionais bem sucedidos – os cenários estão  mais próximos da representação de lugares 

comuns, da realidade dos brasileiros de classe baixa e média.  

No jornalismo, atualmente, nota-se que os repórteres e âncoras, saindo de trás das 

bancadas, onde ficavam estáticos, agora apresentam as notícias caminhando pelo cenário, 

demonstrando dinamismo: características do trânsito entre telas e conteúdos, e da mobilidade e 

flexibilidade das novas mídias digitais. Os apresentadores também demonstram mais 

espontaneidade e menos formalidades ao abordar e comentar os assuntos, outra evidente 

adequação na busca por aproximação com o espectador. Através de linguagem mais próxima 

do cotidiano social, proporcionam melhor identificação com o grande público das massas – em 

grande maioria, aquele mesmo integrante da audiência das novelas transmitidas antes e depois 

do Jornal Nacional, o chamado “horário nobre” da TV brasileira. 

Em relação às novas plataformas e mídias digitais, a emissora vem trabalhando também 

novas linguagens e um posicionamento mais adequado às características de cada plataforma, e 

ao ambiente menos informal e mais dinâmico proporcionado pela internet. Exemplos destas 

novas formas de posicionamento e adequação de linguagem e imagem podem ser identificados 

no jornalismo do seu portal de notícias G1, que, durante todo o dia, faz rápidas transmissões ao 

vivo pela sua fanpage no Facebook e perfil no Twitter, apresentadas por jornalistas jovens, 

adeptos de tatuagens e piercings, trajando vestimentas mais despojadas e utilizando linguagens 

menos formais.  

Nota-se que a produção destas inserções se apoiam em uma consolidada credibilidade 

alcançada pela empresa, de maneira que, mesmo dentro deste ambiente mais liberal das redes 

sociais essa credibilidade prevaleça atrelada ao conteúdo jornalístico. Frente à convergência 

entre os meios e às possibilidades das múltiplas telas, hoje estas inserções passaram também a 

serem feitas na programação da TV, interligando ambientes distintos através da propagação de 

conteúdos similares por meios diversos.  
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Imagem 1: Apresentador Cauê Fabiano utiliza barba por fazer e roupas com referência 

à franquia de animes Dragon Ball 

 

Fonte: http://g1.globo.com/videos/ 

 

As inserções intituladas G1 em 1 minuto veiculadas no Facebook e no Twitter trazem 

um caráter de dinamismo através de vídeos ao vivo transmitidos com duração em torno de 

apenas 1 minuto. Característica de uma leitura rápida em função do trânsito das informações e 

conteúdos estimulada pelo ambiente da internet. Neste exemplo, os apresentadores são 

personas muito diferentes dos padrões tradicionalmente formais utilizados pela emissora em 

transmissões jornalísticas. O jornalista formal, vestido com terno e gravata, é substituído por 

um indivíduo com aspecto mais jovial que utiliza roupas casuais, aparentemente próprias, do 

cotidiano deste indivíduo em seu âmbito particular. Trata-se da identificação de um indivíduo 

real em relação à grande maioria dos usuários das redes sociais, e não apenas um estereótipo 

planejado para aproximar determinado público.  

A estratégia de utilizar inserções curtas se dá em razão das práticas no acesso através de 

aparelhos em que o usuário navega rapidamente, controlando o fluxo de conteúdos com um 

simples gesto dos dedos, transitando por uma enorme quantidade de publicações. Portanto, estas 

publicações devem prezar, em maioria, pela facilidade de acesso e reprodução, e considerar a 

efemeridade do foco de atenção do usuário. 

Esta adequação, voltada às múltiplas plataformas, se presta a ampliar a audiência e 

contemplar o público que transita pelas novas mídias digitais ao proporcionar conteúdo e 

interatividade através de variados meios. Assim, é possível abarcar parcelas migrantes de 

espectadores que deixam de consumir conteúdos apenas por meio do aparelho de TV, situando-
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se no ambiente das múltiplas telas. Neste sentido, vemos a Rede Globo se adequar em busca de 

atender à essas demandas quando passa a ofertar conteúdos em canais digitais, a exemplo da 

criação de sites e serviços com conteúdos exclusivos para assinantes. 

Assim nasce o GloboPlay, seu próprio serviço de streaming de vídeos sob demanda, 

onde passa a disponibilizar grande parte do conteúdo da TV. O serviço é dedicado a este 

ambiente convergente, englobando produtos pré-formatados para a TV e agora adequados a 

uma nova plataforma de distribuição multimídia, acessível por meio de múltiplas telas, e 

atendendo as novas práticas no consumo audiovisual. 

Para compreender o atual mercado sob demanda e como o serviço GloboPlay vem se 

inserindo neste, é importante citar a empresa Netflix por ter se tornado modelo neste mercado 

com suas estratégias que provocaram diversas mudanças no âmbito da distribuição e fruição 

dos produtos audiovisuais. 

A Netflix inaugurou um sistema de assinatura tanto para cópias físicas em VHS e DVD, 

quanto para acesso à streaming de vídeos. Seu modelo de negócios estabeleceu novas formas 

de distribuir e de acessar os serviços sob demanda através de parcerias com diversos estúdios 

para disponibilizar novas produções com exclusividade, simultaneamente ou anterior ao 

lançamento nas salas de cinema.  

Não bastasse reduzir meses de espera – a chamada “janela de lançamento” – que 

fomentava a expectativa do espectador pelos lançamentos nos cinemas, faz o lançamento de 

séries de TV disponibilizando todos os episódios de cada temporada na íntegra, 

simultaneamente. Até então, as séries eram disponibilizadas exclusivamente por um único 

canal, em suas grades de programação pré-estabelecidas e de maneira intermitente, ou seja, os 

episódios eram disponibilizados em separado, diariamente ou até mesmo semanalmente.  

Com novas formas de distribuição dos conteúdos, provocou mudanças nas práticas dos 

próprios espectadores, e contribuiu para a quebra paradigmas estabelecidos pelo modelo da 

televisão que entre outros aspectos, estimulava a audiência por meio de intervalos nestas 

sequências narrativas. Assim se tem origem entre as transformações provocadas nas práticas de 

consumo audiovisual o hábito do binge-watching, quando o espectador consome conteúdos 

seriados em uma sequência continuada, assistindo vários episódios em seguida – hábito também 

chamado de “maratona de episódios”. 

Posteriormente, a Netflix passou também à investir em produções próprias, sendo sua 

exclusiva detentora e distribuidora. Em geral as motivações para suas próprias produções são 

determinadas através de pesquisas e monitoramento dos perfis de consumo dos próprios 

usuários do serviço. A exemplo da série Stranger Things, que se concretizou após a 
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identificação de grande demanda entre os assinantes por conteúdos relacionados às 

características de produções adolescentes com referências aos estilo de vida e ambiente da 

década de 1980 (Netflix, 2016).  

Entretanto, é preciso fazer algumas considerações sobre a dinâmica deste cenário: 

apesar das transformações na experiência de consumo e nas formas de fruição de conteúdos, o 

cenário sob demanda não revolucionou especificamente os meios, mas veio atender demandas 

de buscas por conteúdos na internet, se utilizando das possibilidades trazidas com os novos 

meios. Ou seja, através das novas mídias digitais ampliou-se a busca por conteúdos de acordo 

com o perfil e interesse do consumidor, concretizando-se de fato como um cenário de consumo 

sob demanda.  

Portanto, o que os serviços de vídeo sob demanda como a Netflix e o próprio GloboPlay 

fazem, de fato, é disponibilizar um vasto catálogo de produções audiovisuais, cuja reprodução 

não altera a experiência passiva do espectador. Wolff (2015) faz uma afirmação nesse sentido 

ao tratar de mudanças e conflitos entre TV e internet: 

 

Esse é o formato mais elevado de mídia digital, usar a tecnologia para fazer alguma 

forma transcendental do que é hoje chamado [...] de curadoria. Apontar não apenas as 

informações mas informações tão personalizadas que causam certo vínculo 

emocional. (WOLFF, 2015, p.37) 

 

Por “curadoria” entende-se que, por enquanto, os serviços sob demanda de fato têm 

características desta oferta de conteúdos agregados, organizados como um acervo de títulos e 

coleções, e disponibilizados conforme o perfil de consumo e os interesses do próprio 

espectador, o que o Wolff (2015) ainda afirma durante sua reflexão.  

Assim, o GloboPlay foi criado para expandir conteúdos e adequar produções de TV da 

Rede Globo em função da convergência dos meios, das possibilidades de consumo por 

múltiplas telas, e pelo consequente crescimento do consumo sob demanda. Sendo esta, então, 

uma ferramenta adequada a este cenário onde se convergem formas de acesso conforme 

conveniência do usuário, dá acesso à conteúdos exclusivos, sem a necessidade de downloads, 

e sem desvinculá-los da propriedade da emissora. 

O Globo Play tem permitido que se faça experimentações com a distribuição de seus 

conteúdos, entendendo e acompanhando novos hábitos do público (Globo, 2016). Em contraste 

com a Netflix, o GloboPlay é voltado apenas às produções próprias da Rede Globo. Entretanto, 

vem utilizando estratégias para o lançamento de novas produções, algumas delas criadas 

exclusivamente para a plataforma, sem previsão de lançamento na TV aberta, estabelecendo 
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assim também um catálogo próprio do serviço de streaming, onde o assinante encontra 

conteúdos exclusivos. 

Dentre estas estratégias de distribuição, já se utiliza do lançamento de produções 

previamente ou exclusivamente através do serviço GloboPlay; em alguns casos também 

disponibiliza todos os episódios na íntegra, e somente posteriormente os exibe na TV aberta, 

ainda seguindo o modelo de intervalos diários ou semanais, disponibilizando capítulo por 

capítulo de maneira intermitente. Como exemplo, a série Supermax, que foi a primeira a ser 

lançada completamente por meio do serviço de streaming.  

Algumas estratégias exigem que se faça a reconfiguração do processo produtivo visando 

formatar as produções para aproveitar a possibilidade de maior qualidade na exibição dos 

conteúdos proporcionada pela internet. Assim, disponibilizou exclusivamente na plataforma a 

série Ligações Perigosas, com opção de exibição em altíssima qualidade de imagem e som 

proporcionadas pela tecnologia 4K HDR. Considerando que a tendência tecnológica é buscar o 

aperfeiçoamento dos recursos e aparelhos, os consumidores também passam a procurar por 

mídias e conteúdos com melhor qualidade de reprodução.  

Por fim, como exemplo da adequação da emissora aos novos cenários convergentes e 

aos ambientes digitais, pode-se citar o lançamento multiplataforma de Justiça. Em algumas 

redes sociais e pelo portal GShow, antes mesmo da estreia oficial, foram lançadas histórias à 

parte sobre cada um dos quatro protagonistas principais. Esta produção seriada teve um episódio 

piloto3, disponibilizado exclusivamente através do GloboPlay, precedendo o episódio de estreia 

na TV aberta. Ainda ocorreu a disponibilização dos quatro primeiro episódios também pelo 

serviço, na mesma data em que na TV foi exibido apenas o primeiro.  

Assim, como forma de resgatar parte da audiência que se dispersa, atrair este novo perfil 

de consumidores, e se adequar às demandas deste cenário; entre outras estratégias e através do 

GloboPlay, a emissora busca aproximação com o público constantemente conectado, ao 

adequar sua programação da TV tradicional aos ambientes digitais, e também ao produzir 

conteúdos exclusivos para as novas mídias digitais, distribuindo-os por meio de ferramenta 

disponíveis concomitantemente em plataformas acessíveis por desktops e aparelhos móveis.  

 

3.2. A reconfiguração na programação da TV aberta 

 

                                                 
3 capítulo introdutório que visa apresentar a narrativa, e por vezes estabelece conexão com episódios anteriores. 
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Primeiramente apresentamos alguns exemplos para demonstração de que a emissora 

realmente vem se reconfigurando em diversos âmbitos frente à estes novos ambientes. Também 

para efeito de demonstração das mudanças advindas com os novos cenários e as atuais práticas 

no acesso e consumo por meios das novas mídias digitais que tomam forma através de variados 

formatos e suportes.  

A seguir apresentamos alguns dos principais programas hoje presentes na programação 

da Rede Globo de Televisão, sobre os quais, através de uma observação direta, faremos a análise 

de seus conteúdos, em busca de identificar transformações que apontem a reconfiguração nos 

modos de produção e distribuição da emissora. Será preciso atentar para as características que 

evidenciem o cenário da convergência midiática, a expansão das múltiplas telas, e as novas 

práticas no consumo audiovisual sob demanda.  

Compreendendo a criação do serviço GloboPlay como um marco divisor na história da 

emissora, estipulou-se o período de seu lançamento como ponto inicial para observação, sendo 

este o último semestre de 2015, até o primeiro semestre de 2017. Portanto, foi feita uma análise 

de conteúdo comparativa disposta em três períodos a fim de identificar, agrupar e mensurar 

características dos modos de produção e distribuição de suas produções, e posteriormente 

estabelecer as distinções no sentido da reconfiguração da Rede Globo.  

A seguir tratamos brevemente sobre o perfil de cada um dos programas escolhidos, 

sendo eles: Fantástico, Jornal Nacional, É de casa, Malhação e Vídeo Show. 

 

3.2.1. Fantástico 

 

O programa é um dos principais da grade da Rede Globo desde o seu início no ano de 

1973, quando surgiu com uma proposta diferente de tudo que existia na TV daquela época, 

contendo entretenimento, esporte, jornalismo e muitos outros assuntos do momento. 

A escolha deste programa para a análise de conteúdo do trabalho interdisciplinar foi 

feita visto que ele foi o primeiro programa da emissora a promover interatividade com seu 

público a partir de correios eletrônicos pela internet. 

O programa tem uma audiência média de 20 milhões de telespectadores todos os 

domingos e é o programa mais assistido do domingo, uma vez que não se vê um programa 

sendo forte concorrente a ele, chegando a atingir até 25 pontos de audiência, abrindo cerca de 

5 pontos para os principais programas fa Globo e mais de 15 pontos do seu principal concorrente 

na Record.  
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Para conhecer melhor o objeto que será analisado e comportamento é fundamental 

conhecer também quem são os telespectadores que consomem a sua mensagem. O programa é 

o mais assistido pelas classes A e B em toda a grade de programação da emissora, sendo cerca 

de 37% dos telespectadores do programa, porém, o Fantástico não pode fazer um conteúdo 

apenas para essas classes, visto que a grande maiorias das pessoas que assistem a TV aberta são 

das classes mais baixas. A classe C lidera a audiência do programa contendo cerca de 47% do 

total dos espectadores e quase metade de todos que assistem Fantástico estão acima de 50 anos. 

Devido à grande audiência, os anúncios publicitários nos intervalos entre o programas 

estão entre os mais caros da televisão brasileira, sendo divididas entre vinhetas de abertura e 

encerramento e as vinhetas de passagem durante o programa. 

As mudanças observadas são gigantescas desde a utilização de câmeras de 360°, 

utilização de animações 3d ao vivo até as antigas enquetes de perguntas sobre questões 

abordadas no programa, como, por exemplo, o detetive virtual, que é um tipo de mini game, o 

qual mostra um vídeo e o telespectador tem de responder através da web se o mesmo é verídico 

ou não. 

Imagem 2: Utilização de câmera 3d em produções da Rede Globo. 

 

Fonte: www.negocios8... Fantástico, 2017 

 

3.2.2. Jornal Nacional 

 

O jornal é transmitido desde os primórdios da Rede Globo, tendo ido ao ar pela primeira 

vez no ano de 1969 e é considerado, no cenário brasileiro, o Jornal mais respeitado da história 

da Televisão. O jornal sempre se manteve com um altíssimo índice de audiência, sendo um dos 
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programas mais assistidos da emissora e o grande pilar sustentador do setor jornalístico da 

Globo. 

O programa é assistido, em média, por cerca de 26 milhões de telespectadores em todos 

os dias que é transmitido, com um público majoritariamente formado por pessoas acima dos 25 

anos (cerca de 82%). apenas a novela das 9 horas consegue ter mais audiência que o Jornal 

Nacional. 

 A classe C é predominante na audiência deste programa, atingindo o patamar de 51% 

do geral de telespectadores do programa. Os dados foram fornecidos pelo KANTAR IBOPE 

MEDIA. 

Utilizamos este programa como objeto uma vez que desde sempre teve grandes 

audiências e praticamente não mudavam o seu jeito de produzi-lo, sendo apresentado sempre 

sentados atrás de uma bancada,e principalmente, em 2017, a sua reconfiguração tem se tornado 

cada vez mais obvia, desde a mudança de cenários até a mudança nas produções, como os 

apresentadores levantando e se movimentando e não sendo apenas estáticos, como era 

antigamente. 

 

Imagem 3: Novo cenário do Jornal Nacional. 

 

Fonte: www.negocios8... Jornal nacional, 2017 

  

Tais mudanças na produção deste conteúdo vem a partir de teorias de interação, 

evidenciando as mudanças que a rede Globo vem fazendo em suas programações, além disso, 
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todos os programas falam sobre os seus conteúdos estarem disponíveis na plataforma Globo 

Play. 

Segundo um vídeo veiculado pela própria emissora, o apresentador William Bonner 

contou os motivos para a mudança, sendo que o primeiro deles era para dar uma dinâmica 

diferente à apresentação, permitir que eles se movimentassem mais, que as tomadas de câmeras 

também ficassem diferentes e a tendência é que as pessoas se interessem mais por aquilo. A 

outra mudança, segundo Bonner, era  mostrar um pouco mais de transparência na forma de 

fazer o Jornal Nacional, porque, no Brasil, os jornais passam ainda mais credibilidade quando 

estão em um ambiente de redação, com vários jornalistas ao fundo trabalhando e isso da um 

reforço de imagem ainda maior ao programa. Para ele, é absolutamente possível dar mais 

movimento ao Jornal Nacional e fazer isso com uma naturalidade maior.  Buscando trazer 

novidades sem perder a credibilidade que o programa já adquiriu no decorrer dos anos. 

(www.negocios8.. Jornal nacional, 2017) 

 

3.2.3. É de casa 

 

Este programa, passado ao vivo aos sábados, é voltado para mulheres, mostrando temas 

focados a vida dentro de casa, abordando o cotidiano, saúde, jornalismo, moda, entre outros 

temas e busca trazer seu conteúdo de uma forma bem natural, expontânea e bem-humorada. O 

seu maior público é o da classe C, que ocupa cerca de 53% do seus 6.431.469 telespectadores. 

Isso se deve graças a grande quantidade de temas que normalmente agradam o seu público alvo 

e também a renomados apresentadores que foram remanejados de programas como o 

Fantástico, que é o programa de maior audiência do fim de semana, para o É de casa, que não 

tem tamanha adesão assim. 

Seu público é formado majoritariamente por pessoas com mais de 50 anos, ocupando 

cerca de 44% de um todo, outra faixa etária que se destaca é a de 25 a 49 anos, sendo cerca de 

38% dos telespectadores. DADOS: KANTAR IBOPE MEDIA 

 O É de casa é um programa que fala de coisas tradicionais, no entanto com um tom 

muito inovador, utilizando algumas teorias da comunicação para conseguir se aproximar do 

público. Em muitos momentos durante o programa é possível observar a teoria da emergência 

(Steven Johnson, 2003), a qual fala sobre a produção de conteúdos bottom-up, utilizando as 

técnicas amadoras de gravação para usar no programa, utilizando câmera de celular no modo 

de selfie. Outra teoria identificada com a observação deste programa é o conceito de prosumer.  
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Imagem 4: Modo de produção no É de casa 

 

 

3.2.4. Malhação - Viva a diferença 

 

A novela/série televisiva é veiculada desde o ano de 1995 e é lançada de segunda a sexta 

e é produzida principalmente para o público jovem, sempre abordando temas diferentes em 

cada temporada, como esportes, músicas, entre outros. O tema dessa temporada é diversidade, 

que está em alta na atualidade.  

O programa é o mais assistido pelo público jovem na Rede Globo e por isso é um tão 

importante analisa-lo . Malhação atingiu, nessa temporada, mais de 20 pontos de audiência , 

cerca de 13,5 milhões de espectadores. É um dado interessante, tendo em vista que cada vez 

mais o público tem se dispersado para as outras mídias e formas de consumo de conteúdo. 

Os temas abordados na série televisiva tem como principal público-alvo adolescentes 

numa faixa etária de 12 aos 18 anos, uma vez que a maioria dos seus temas são voltados ao 

colegio, amigos na adolescência , primeiro beijo, virgindade, entre outros e seus principais 

atores são normalmente jovens de 16 a 20 anos, buscando interagir com o seu target. Nessa 

temporada foi exibido o primeiro beijo entre pessoas do mesmo sexo desde o início do 

programa. 
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Imagem 5: Diversidade apresentada na atual temporada de Malhação. 

 

Fonte: http://negocios8. MALHACAO, 2017 

 

3.2.5 Video Show 

 

O Video show é considerado pela emissora uma revista eletrônica sobre as celebridades 

da Globo, falando sobre seus principais atores, e principalmente, mostrando recortes de novelas 

e séries antigas que fizeram sucesso, relembrando esses momentos. 

O programa é transmitido desde 1983, e desde então vem acontecendo várias mudanças 

no seu modo de produção, principalmente nos últimos anos. Tem como maioria o público 

feminino da classe C com 52% da audiência e pessoas acima de 25 anos. 

A sua transmissão tem mudanças consideráveis dentro da produção , uma vez que assim 

como no Jornal Nacional o programa tem sido apresentado em pé e em um estúdio no qual os 

apresentadores podem se movimentar e tem como fundo uma paisagem natural, certamente dos 

estúdios Globo. Além disso, ainda são utilizados mecanismos ligando várias telas, quando os 

apresentadores pedem para que os espectadores opinem a partir de uma rede social, geralmente 

acessada pelo computador ou aparelhos móveis. 
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Imagem 6: Atual cenário do Vídeo Show. 

  

Fonte: http://negocios8. VIDEO%20SHOW.aspx, 2017 
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4. METODOLOGIA 

 

Por meio da metodologia “vêm os meios para comprovar ou não as hipóteses nas quais 

apostamos”, conforme Santaella (2001, p. 187). Este trabalho tem como propósito verificar a 

análise feita sobre a emissora de televisão Rede Globo, e como ela relaciona-se com os 

conceitos de convergência, multitelas, cultura on-demand, entre outros conceitos que tem como 

objetivo verificar a mudança da emissora diante as demais plataformas, visando a captação do 

seu público. 

Tendo em vista a força que as mídias digitais têm atualmente, tanto na sua diversidade 

de possibilidades, como também parâmetros como o seu alcance e audiência, buscamos 

relacionar a queda no número de espectadores da Rede Globo e buscar uma resposta lógica para 

tal. Além de procurar conhecer este cenário, o grupo se empenhou principalmente para analisar 

como a emissora tem se portado diante disso e quais suas atitudes para a retomada dessa fatia 

de público a qual ela perdeu. 

No primeiro momento, foi determinada a escolha do objeto, tendo em vista a 

credibilidade e força que a emissora tem no âmbito televisivo, sendo a líder absoluta no Brasil, 

e tendo em vista o atual momento das mídias audiovisuais globais, que tem se reconfigurado. 

Logo após, se iniciou uma grande coleta de dados para a pesquisa bibliográfica. 

Buscamos os principais autores que falam sobre os fenômenos que vem acontecendo no cenário 

midiático contemporâneo. Os principais nomes que se encaixavam na pesquisa eram Henry 

Jenkins (2009), abordando a convergência do meio, Chuck Tryon (2013), falando sobre as 

novas plataformas On-demand, Rossini e Renner (2015), apontando o conceito de prosumer, o 

qual o espectador também torna-se criador de conteúdo. Gilles Lipovetsky e SERROY analisam 

o fenômeno das multitelas. Steven Johnson (2003) fala sobre o conceito de emergência, citado 

em seu livro ,mostrando principalmente uma reconfiguração no modo de produzir conteúdo, 

entre outros diversos outros autores e pesquisadores que agregaram para o estudo do objeto. 

Sem estes nomes, seria quase impossível entender o atual panorama no qual as mídias 

audiovisuais se encontram, provocando mudanças comportamentais nos modos de produção, 

interação e distribuição dos seus programas, criando novos formatos, melhorando as técnicas 

que vem sendo desenvolvidas e principalmente visando aumentar o seu alcance, atingindo o 

público que está disperso nas demais mídias. 

A Rede Globo enfrenta a dificuldade em seu momento atual, uma vez que há alguns 

anos o seu público assistia aquilo que lhe era transmitido, apenas em horários determinados. 

No entanto, a internet e outras mídias modificaram o modo de assistir e ver os conteúdos 
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desejados, podendo ter experiências diferentes na hora de consumi-las, com aparelhos 

conectados, interativos e que acompanhavam o tempo do telespectador, podendo vê-lo nos 

momentos em que tem disponível ou que deseja. 

O grupo usou como base fundamental da metodologia do trabalho a utilização do 

método de análise de conteúdo, a fim de buscar diferenciações nos modos de produção e 

distribuição da Rede Globo, por meio de análise quantitativa de dados fundamentais dentro das 

teorias abordadas. 

Sistematizado na primeira metade do século XX para pesquisas na área comunicacional, 

e é muito utilizada também para pesquisas científicas no campo da saúde, podendo ser 

executada de diversas maneiras, tendo em vista que a análise de conteúdo varia de acordo com 

o objeto a ser estudado. 

Depois da coleta de dados, é necessário que a pesquisa seja feita com muito cuidado, 

uma vez que é importante poder aproveitar ao máximo os dados coletados. Quando são utilizado 

critérios quantitativos para a mensuração da análise, é importante a utilização de técnicas como 

quantificação, discrição e separação por categorias no questionário. 

A análise de conteúdo tem como principal objetivo explicar o conteúdo da mensagem 

ou objeto de estudo que está sendo estudado, tentando justifica-las. Muitos estudiosos falam 

sobre tal como: “A intenção da análise de conteúdo é a inferência de conhecimentos relativos 

as condições de produção e recepção das mensagens, inferência esta que recorre a indicadores 

(quantitativos ou não)” (BARDIN, 1988, p. 38). 

De acordo com OLABUENAGA e ISPIZÚA (1989) a análise de conteúdo se trata de 

“(...) uma técnica para ler e interpretar o conteúdo de toda classe de documentos, que analisados 

adequadamente nos abrem as portas ao conhecimento de aspectos e fenômenos da vida social 

de outro modo inacessíveis”. 

Foi escolhido o método de análise de conteúdo para a comprovação da parte teórica do 

trabalho, buscando analisar na pratica as mudanças citadas durante o trabalho. Para isso foram 

comparados programas de três períodos diferentes, e averiguados um episódio de cada 

programa por período, o primeiro no período em que o aplicativo Globo Play foi lançado 

(2015), o segundo no período em que a plataforma estava em crescimento (2016) e o terceiro 

no momento atual do aplicativo (2017) a fim de compreender como a Globo tem se portado em 

questão a produção e distribuição dos seus conteúdos nos três períodos analisando a evolução 

não somente do aplicativo On-Demand, mas também de todo o cenário convergente no qual a 

emissora está inserido.  
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Assim sendo, utilizamos este método para, através de um exemplo real, demonstrar a 

existência empírica dos fenômenos e conceitos apresentados, observando, pelas mudanças e 

reconfigurações do cenário midiático frente ao ambiente digital, a realidade destas 

transformações e adequações que dão forma ao cenário on-demand, conforme Duarte (2005) 

ainda cita: 

  

Não é suficiente observar um fenômeno social, um evento histórico ou destacar certos 

comportamentos com o objetivo de declará-los “casos”. Se desejarmos falar sobre um 

“caso”, precisamos dos meios de interpretá-lo ou contextualizá-lo em uma realidade. 

Um caso compõe sua uniformidade não das ferramentas teóricas usadas para analisá-

lo, mas do modo como ele toma forma. (RAGIN; BACKER, 1992 apud DUARTE; 

BARROS, 2005, p. 218)  

 

Em tempo, à luz de Duarte e Barros (2005, p. 215), compreendemos que o estudo de 

caso proporciona uma observação intensiva sobre um objeto real a fim de relacionar e analisar 

eventos históricos e contemporâneos para então descrever toda a complexidade de um caso 

concreto sem necessidade de obter o geral, mas possibilitando entender, a partir de uma parte 

específica, o que ela representa do todo em um determinado cenário (CASTRO, 1977, p. 88 

apud DUARTE; BARROS, 2005, p. 219).  

A partir disso foi feita uma etapa exploratória pela qual trabalhamos em uma pesquisa 

e coleta de dados dos programas da emissora que foram analisados dentro do recorte do ultimo 

semestre de 2015 até o primeiro semestre de 2017. 

Como foco da análise empírica, pretende-se estabelecer um comparativo entre a 

transmissão de sua programação em 2015, enquanto o acesso do espectador e a distribuição de 

conteúdo começa a ser apenas ampliada por meio de novas plataformas, e a transmissão do 

mesmo programa em um período posterior, quando as diversas formas de acesso, reprodução e 

interação, já difundidas entre os espectadores, afetam a emissora que se mostra munida de 

estratégias para fomentar o acesso e o engajamento através de algumas destas plataformas, 

evidenciando sua adequação às novas mídias digitais e às demandas dos espectadores neste 

cenário.  

Através da observação direta, pretendemos compreender como foi produzida a 

transmissão de cada um dos eventos, analisando o conteúdo a fim de identificar variáveis que 

nos permitam comparar o objeto empírico frente ao cenário em que se inserem e, por fim, 

comprovar as transformações pelas quais a Rede Globo vem passando em sua reconfiguração. 

Orientados pela descrição do método através da leitura de Fonseca Junior (2005), nos 

interessamos pela análise de conteúdo pela flexibilidade e amplitude de técnicas possibilitada. 
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Conforme o autor “outro aspecto importante se deve às propostas de utilização desse método 

em parceria com outras técnicas de investigação” (FONSECA JUNIOR, p. 285). 

O principal objetivo da pesquisa é buscar a compreensão, dentro da emissora, de como 

a Globo vem trabalhando e mensurar como os conceitos têm sido utilizados, mensurando-os 

quantitativamente através da quantidade de vezes que os tais aparecem em sua programação. 

Os questionários desenvolvidos pelo grupo para uma análise mais fidedigna do estudo 

basearam-se nos conceitos abordados pelos pesquisadores e autores, juntamente com a 

percepção do grupo diante aos programas assistidos. 
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5. RELATÓRIO DA ANÁLISE 

 

Para interpretar os índices ao final da análise, evidenciamos, a partir das teorias 

estudadas, com o objetivo de confirmar o propósito do trabalho e mostrar as diferenças que vem 

acontecendo no âmbito da produção e distribuição da rede Globo, a fim de se manter como a 

maior emissora brasileira. 

Para a aferição dos dados foi criada uma pesquisa de 5 perguntas a partir das quais foram 

analisadas os programas nos três períodos, de 2015, 2016 e 2017. As perguntas são as seguintes: 

 

1) Cita a plataforma Globo Play (ou outra plataforma On-Demand) durante sua 

transmissão? 

 

Buscando analisar se há ou não um forte apelo para a utilização da sua plataforma On-

demand, através de chamadas faladas pelo apresentador ou imagens que direcionem o 

espectador para o Globo Play, com a intenção de ver como a plataforma tem crescido no atual 

momento da emissora. 

 

2) Cita o uso de outras telas além da televisão? 

 

Esta pergunta foi elaborada para averiguar a utilização da multitelas incentivada pela 

emissora, buscando, por meio de novas plataformas, fidelizar seu público, fazendo com que ele 

esteja presente não só assistindo a televisão, mas também em outras plataformas de mídia social, 

fortalecendo-a em todos os âmbitos. 

 

3) Planos (enquadramento, angulação e movimento) com estética "amadora"? 

Com essa pergunta, buscamos observar o conceito de emergência e prosumer dentro da 

produção audiovisual, observando dentro dos programas se há alguma produção que pareça ser 

feita de maneira amadora, utilizando formatos de selfies, com orientação diferente, como a do 

smartphone, entre outros. 

 

4) Recorre à interação com o público? 

 

Falando sobre convergência e multitelas, as quais procura utilizar a segunda tela como 

o smartphone para que o seu público interaja com o programa que está sendo assistido. 
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5) Existe produção feita por smartphone ou simula produção por smartphone? 

Buscando aproximação com seu público alvo, utilizando de conceitos como prosumer e 

emergência.  

5.1 Jornal Nacional: 

 

Como era imaginável o principal jornal do Brasil mudou, e muito, nas suas formas de 

produção. No entanto, as mudanças que as rodeiam foram feitas com uma baixa velocidade, se 

comparado aos demais programas da análise, tendo em vista que a maioria dos seus 

espectadores estão acostumados ao formato que o Jornal pratica e também pelo fato da maioria 

das pessoas estar em uma faixa etária mais alta, sendo considerados um público conservador e 

não muito aberto a mudanças.  

 

 

Gráfico 1: Perfil do público do Jornal Nacional. 

 

Fonte: http://negocios8. JORNAL%20NACIONAL, 2017 

 

No entanto, foram notadas mudanças consideráveis dentro dos três períodos estudados, 

principalmente no ano de 2017, no qual a mudança na produção foi aplicada mais incisivamente 

e a emissora parece buscar cada vez mais o fortalecimento da sua plataforma On-Demand. 

Diante disso, o programa inseriu uma breve chamada da sua plataforma ao fim do Jornal, o qual 

dispõe da frase “tá no globoplay” com linguagem informal, buscando captar exatamente o 

público que utiliza este tipo de plataforma. 
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Imagem 7: Tá no GloboPlay. 

 

Fonte: globoplay.globo.com/v/5993390/programa/?s=36m47s 

 

As principais mudanças observadas no decorrer dos períodos foram na questão de 

produção dos conteúdos, modificando algumas formas tradicionais, como, por exemplo, o 

cenário e a movimentação dos âncoras do jornal, dando mais mobilidade e buscando 

aproximação com o público, no entanto sem perder a credibilidade do mesmo.  

 

 

Gráfico 2: Mudanças na produção do Jornal Nacional. 
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Essas mudanças vão da mobilidade do âncora em sair de trás da bancada, o telão onde 

é mostrado a previsão do tempo e até mesmo as mudanças dentro do próprio cenário, utilizando 

novos modos de produção para o programa. 

Tal mobilidade se dá a partir do conceito de emergência, buscando, através de mais 

movimentação, trazer um conteúdo dinamizado, buscando atrair ainda mais os olhares das 

pessoas que o assistem. Além do mais, a produção do programa é feita de uma maneira na qual 

parece que Maria Julia, a Maju, apresentadora da previsão do tempo, pareça estar ao lado da 

Renata Vasconcellos (apresentadora do programa), mesmo estando em outro estúdio e sendo 

reproduzida apenas através de um telão. As duas apresentadoras ficam posicionadas de uma 

forma no qual estejam se olhando e parecendo estar lado a lado. 

 

 

Imagem 8: Mobilidade dos âncoras. 

 

 

Fonte: globoplay.globo.com/v/5993390/programa/?s=36m47s 

 

 

Diante o questionário proposto, também foi possível analisar que a rede Globo 

busca o aumento de usuários na sua plataforma On-Demand ao decorrer dos três 

períodos, aumentando o número de vezes em que falam e mostram coisas 

relacionadas a plataforma. 
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É possível mensurar muitas diferenças quanto à forma de produção mostrada 

durante o programa, uma vez que inúmeras vezes é possível constatar o uso de 

câmera na mão chegando a dar leves tremidas na imagem, proveniente do seu uso. 

Além disso, são vistas diferenças quanto a mobilidade e ao uso de novos ângulos. 

 

 

Imagem 9: Estilo amador de filmagem. 

 

Fonte: globoplay.globo.com/v/5993390/programa/?s=36m47s 

 

 

Não foram notadas muitas consideráveis dentro do programa em relação a interação, já 

que é um meio no qual o espectador é apenas receptor, sendo uma maneira de produção 

unilateral.  

Dentre todas as transições, a maior mudança vista em relação ao Jornal Nacional é 

realmente os modos de produção, mudando-se para um cenário mais amplo e com mais ângulos, 

buscando aumentar a mobilidade dos apresentadores e ampliar suas cenas. Além disso, foi 

mantido o editorial do jornal ao fundo, mostrando as pessoas trabalhando naquele local e dando 

mais credibilidade ao mesmo. 
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5.2 Fantástico 

 

O programa atinge cerca de 20 milhões de pessoas e está no horário mais nobre da grade 

semanal da emissora, sendo reconhecido principalmente por desde o seu início, em 1979, ser 

um programa que atinja não somente as pessoas que estão assistindo sua programação por causa 

do cunho jornalístico mas para os que buscam entretenimento, e também ser a porta de entrada 

da emissora para o novo, seja ele novas tecnologias, ou até mesmo novos produtos que vem 

sendo lançados. 

Diante disso, é um programa muito propício a mudanças na sua produção, modificando 

desde enquadramentos, interação com o seu público e criações de diferenças na sua produção 

que visam aproximar as pessoas que estão assistendo do seu conteúdo, principalmente pessoas 

jovens que se interessam por novas tecnologias e cenários mais fantasiosos e interativos. 

Tendo em vista a relevância e abertura apresentada pelo programa para mudanças, a 

Globo usa o Fantástico como um dos seus principais aliados para que possam ser realizadas as 

transformações vislumbradas. Considerando isso, foi possível observar o quão grande foi a sua 

mutação dentro do período de 3 anos estudados, tendo como exemplo as criações e utilizações 

de novas tecnologias, como a utilização de câmeras 360° e o uso das animações em 3d 

aparecendo ao vivo interagindo com os apresentadores, que no período de 2015 foi utilizada 2 

vezes e no recorte de 2017 foi utilizada 26 vezes, registrando um aumento de 1300% na sua 

aplicação, como podemos observar no gráfico abaixo.  

 

Gráfico 3: Uso de 360° e 3D no Fantástico. 
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A emissora não tem utilizado chamadas que sejam significantes para o seu On-Demand 

no Fantástico, no entanto utiliza em larga escala outras telas para que o espectador não esteja 

preso no seu conteúdo apenas na televisão mas também interagindo com os apresentadores. 

Diante da segunda pergunta do questionário, foi averiguada uma grande diferença dentre 

os períodos, tendo em vista que aumentaram consideravelmente o uso de outras telas dentro do 

programa. Dentre as características que foram marcadas na segunda pergunta do questionário, 

foram verificadas as vezes que a apresentadora busca falar sobre as redes sociais e quando 

aparecem aparelhos que são utilizados na multitela, como celulares em aplicativos e quando 

utilizam o layout do Globo.com para mostrar uma noticia no programa. O crescimento dessa 

estatística subiu a cada período estudado, tendo aparecido uma vez em 2015, duas em 2016 e 

cinco em 2017 

 

Imagem 10: Andando pelas telas. 

Fonte: https://globoplay.globo.com/v/5980636/programa/?s=01h37m05s 

 

Alem disso, em 2015 só mostravam imagens do aparelho multitela, já em 2017 é citado 

várias vezes o uso das redes sociais e das plataformas. 

O emprego desta técnica por parte da emissora se dá a partir do conceito que demonstra 

a utilização de várias telas, com o intuito de relaciona-las. “Um número cada vez maior de 

indivíduos tem acesso às mídias de maneira hiperindividualista, segundo seus gostos, seus 

humores e suas temporalidades próprias” ( LIPOVESTSKY, SERROY , tela global p 259). 
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Diante disso, é necessário se atentar a mudanças nos hábitos e comportamentos de cada 

pessoa, a fim de relaciona-las com o conteúdo que lhe interessa em cada uma das telas. 

Sobre a questão de numero três, é constatado o uso de técnicas que buscam a partir do 

conceito de emergência, se aproximar do seu público alvo, através características que sugerem 

uma produção mais amadora diante o seu conteúdo que, para o autor Steven Johnson é o 

“movimento das regras de nível baixo para a sofisticação do nível mais alto” (JOHNSON, p. 

14), fazendo a utilização até mesmo dos pau de selfies para as filmagens. 

 

Imagem 11: Simulação de produções amadoras no Fantástico. 

 

Fonte: globoplay.globo.com/v/5980636/programa/?s=01h37m05s 

 

Na quarta questão do formulário, perguntamos quantas vezes foi usada a interação com 

os espectadores por meio de enquetes no seu portal oficial, e outros tipos de questões, como, 

por exemplo, um quadro do programa que se chama Detetive Virtual, o qual o telespectador de 

qualquer lugar do país manda um vídeo no qual eles não tem certeza sobre a veracidade do 

mesmo e o “detetive virtual” vai atrás da resposta, enquanto os espectadores podem votar no 

site se aquele vídeo é verdadeiro ou falso e, ao final do quadro, o apresentador Tadeu Schmidt 

revela o resultado e se aquele vídeo é verdadeiro ou falso. 

Em questão à quantidade de aparições desse tipo de conteúdo no programa, foi possível 

ver na análise dos três períodos um grande salto no número de interações dentro do programa. 

No ano de 2015 o recurso foi utilizado apenas uma vez, em 2016 três vezes e em 2017 foram 

utilizadas sete vezes, havendo um aumento de 700% na interatividade do programa. 
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Além do Detetive Virtual, o Fantástico utiliza de inúmeras formas de interação, como 

passar os principais comentários nas redes sociais das pessoas que estão assistindo o programa 

e utilizando uma segunda tela para comenta-lo. 

A produção feita utilizando o celular ou simulando tal, busca conseguir proximidade 

com as pessoas que o assistem e foi um dos pontos que mais cresceu ao decorrer dos períodos 

estudados, tendo um aumento considerável de 400% se comparada à primeira aferição em 2015, 

quando foi notado o seu uso apenas três vezes, em 2016 foi visto o uso por cinco vezes e em 

2017 foi observado o uso do celular oito vezes. 

Os conceitos que mais obteve mudanças foi, com certeza os abordados na terceira 

pergunta, os quais falam sobre as novas produções do programa advindas de novas tecnologias, 

como câmera 360° e utilização de 3d em cenários ao vivo. O uso desses conceitos no programa 

aproximam, e muito, o público mais jovem da sua programação, podendo utilizar técnicas que 

antes só víamos na internet. 

Com a câmera 360°, no episodio de 2017 foi gravado um quadro completo com este 

recurso, com mais de 10 minutos de duração, mostrando a maior festa de São João do Brasil e, 

além de poder acompanhar o programa na televisão com uma estética muito diferente do que é 

abordado normalmente, o consumidor ainda poderia entrar na pagina oficial do programa no 

globo.com e interagir com aquela câmera, a direcionando para o lugar que o interessasse. 

Além desse quadro, o efeito é mostrado durante vários momentos do programa, com a 

intenção mostrar o lugar onde se foi gravado de um panorama geral. 

 

Imagem 12: Veja pelo programa e pela internet. 

 

Fonte: globoplay.globo.com/v/5980636/programa/?s=01h37m05s 
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5.3 Vídeo show 

 

O programa é um ícone da emissora nas tardes da semana, sendo apresentado há 34 

anos. A Globo a considera uma revista eletrônica, pela qual são veiculados os bastidores das 

suas principais produções e mostrando cenas de novelas que marcaram época dentro da 

emissora. 

Como já era esperado, houve mudanças em seus modos de produção durante os períodos 

estudados, tendo em vista que procuraram por meio de mudanças principalmente no local onde 

os apresentadores ficam, retirando coisas que estiveram presentes durante mais de 30 anos da 

sua existência, como, por exemplo, a bancada da qual os apresentadores ficavam atrás e a 

retirada do telão. No seu lugar foi colocado um vidro, através do qual os espectadores podem 

ver a mobilidade dentro dos estúdios da emissora, mostrando ao fundo a movimentação dos 

funcionários e os carros que transitam naquele ambiente.  

 

Imagem 13: Sem bancada dos apresentadores. 

 

Fonte: globoplay.globo.com/v/6040071/programa/?s=20m49s 

 

 

Essa é, talvez, a maior transformação no programa. No entanto, outra grande mudança 

de 2015 para 2017 está também na sua produção, quase não utilizando mais os repórteres que 
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mostravam e apresentavam cada matéria. Em 2017 o próprio entrevistado tem o controle da 

reportagem sem ter ninguém fazendo perguntas. 

Imagem 14: Entrevistas sem entrevistador. 

 

Fonte: globoplay.globo.com/v/6040071/programa/?s=20m49s 

 

Em alguns momentos das transmissões de 2017, os efeitos sonoros se assemelham a  

sons de aplicativos da web, como nos momentos em que aparecem os nomes das pessoas que 

estão sendo entrevistadas soa o barulho de chegada de mensagens do WhatsApp. 

O programa conta também com uma hashtag que está presente durante toda sua duração 

no canto superior esquerdo com a seguinte frase “#VideoShowAoVivo”, para aumentar o 

engajamento entre as multitelas e aumentar também a interação entre elas. 

 

Imagem 15: #VideoShowAoVivo. 
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Em relação a produções que contém uma estética amadora, como a não utilização de 

telão e da bancada para os apresentadores ficarem atrás, houve um aumento considerável, tendo 

em vista que esta foi a maior reconfiguração do programa, tendo mantido sua forma de produção 

em 2016, porém modificando-o totalmente na analise de 2017 obtendo um aumento de mais de 

100% dos períodos anteriores. 

 

Gráfico 4: Produções com estética amadora. 

 

 

 

 

Dentro do Vídeo Show do ano de 2017 existe um quadro chamado “Selfie da verdade”, 

onde uma apresentadora do programa faz uma entrevista com algum artista com o auxílio do 

celular, gerando mais de cinco minutos de conteúdo para o programa, sendo ela dividida em 

dois recortes de pouco mais de dois minutos e meio. 
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Imagem 16: Selfie da verdade. 

 

Fonte: globoplay.globo.com/v/6040071/programa/?s=20m49s 

5.4 Malhação 

 

O programa é um dos principais conteúdos para o público jovem da emissora, e é 

veiculado como uma novela há vários anos, tendo estreado em abril de 1995, o colocando em 

um horário bom para os jovens que estariam chegando em casa no momento em que o programa 

está começando. No entanto, a emissora tem notado cada vez mais a perda do seu público mais 

relevante dentro do conteúdo proposto.  

Em agosto de 2017, a Rede Globo comprou uma pesquisa do instituto KANTAR IBOPE 

MEDIA, para aferir quantas pessoas o assistiam e qual o seu principal público, e foi notado na 

mesma que até o principal conteúdo para jovens tem “envelhecido”, tendo em vista que a maior 

faixa do seu público atual é de 25 a 49 e 50+, e atingindo apenas 15% do seu público, que é 

infantil até 18 anos. 

Para reatar as pazes com o seu alvo, a emissora investiu em temas que não propõe apenas 

uma novela com sistemática simples que se passa dentro de um colégio qualquer, mas sim uma 

luta da juventude nos dias de hoje, que é a diversidade, seja ela de gênero, cor ou classe social.  

Com isso, a Globo não pretende apenas reconfigurar sua produção, mas também busca, 

através de assuntos atuais, a proximidade com o público, e o assunto pluralidade tem sido cada 

vez mais abordado dentre as mídias e a população. 
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Como Malhação é uma novela que muda de elencos e problemática ano a ano, foi 

necessário analisar três temporadas diferentes para verificar suas mudanças nos períodos que 

foram pré-estabelecidos no trabalho. 

É possível notar várias diferenciações que demonstram o objetivo do trabalho em 

mostrar como a emissora tem se reconfigurado, como, por exemplo, o uso de outras telas dentro 

do seu conteúdo, tendo mostrado várias vezes as redes sociais ou citando-as como 

compartilhamentos, curtidas e comentários.  

No ano de 2015, apenas uma vez foi mostrado conteúdo de outras telas, no entanto foi 

citado três vezes; em 2016, mostrou o conteúdo apenas uma vez também, já em 2017 a curva 

se acentua, tendo mostrado conteúdos por meio de outras telas seis vezes. 

 

 

 

 

Gráfico 5: Utilização de outras telas na Malhação. 

 

 

Além disso, no episódio de 2017 a novela mostra uma competição de bicicletas e muitos 

dos atores não vão ao local da prova, pois dizem que o conteúdo será transmitido ao vivo pela 

internet, o que fala sobre a utilização da internet para acessar os demais conteúdos. 
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Imagem 17: Assistindo pela internet. 

   

Fonte: globoplay.globo.com/v/5987711/programa/ 

 

Em outra parte do episódio de 2017, é mostrado algo que não aconteceu nos outros dois 

períodos, pois apareceu um ator utilizando a rede social Facebook, observando o perfil da sua 

namorada, mostrando conceitos de prosumer e emergência, tentando se aproximar dos 

espectadores por meio de mídias que são muito utilizadas pelo público alvo do programa. 

 

Imagem 18: Redes sociais. 
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Fonte: globoplay.globo.com/v/5987711/programa/ 

 

Nunca o homem dispôs de tantas telas não apenas para ver o mundo, mas para viver 

sua própria vida. E tudo indica que o fenômeno, sustentado pelas proezas das 

tecnologias high-tech, vai se estender e se acelerar ainda mais. (p255, tela global, 

Lipovetsky e Serroy) 

 

As mudanças acontecem também em relação ao  uso dos celulares por parte dos atores 

que utilizam-no durante praticamente todo o programa, uma vez que isso acontece na vida real 

e a Rede Globo busca chegar o mais próximo possível da realidade. No ano de 2015 não foi 

vista tamanha influência por meio do aparelho celular, no ano de 2016 aparece várias vezes, até 

mesmo com os atores da novela utilizando-o para selfies, já em 2017 o uso dos smartphones 

por partes dos atores é constante, uma vez que sempre o celular está na mão vinculado a redes 

sociais ou a transmissões ao vivo. Em outros episódios de 2017 existem cenas onde cinco 

amigas participam de conversas de vídeo a partir do smartphone, trazendo ainda mais o conceito 

de conectividade para tal período. 

Buscando um novo método de filmagem, a novela investiu em uma produção amadora 

no ano de 2017, o que não havia acontecido nos períodos anteriores. Na corrida de bicicleta que 

acontece no último período estudado, é observado que os competidores usam dispositivos de 

filmagem na cabeça, o que não aparece quando é focado o rosto deles, no entanto , em vários 

momentos é mostrada a imagem do circuito de bicicleta na visão do piloto, que só pôde ser 

observado justo a esse tipo de produção, relativamente amadora. 

Imagem 19: No olhar do personagem. 

 

Fonte: globoplay.globo.com/v/5987711/programa/ 
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5.5 É de casa 

 

Este programa é talvez um dos maiores símbolos da reconfiguração da rede Globo, 

tendo em vista que, desde o seu inicio, sempre optou conteúdos que fazem parte dessa mudança, 

tais como convergência, multitelas e principalmente conteúdos feitos pelos smartphones.  

O É de casa foi estreado em 2015, em um período próximo ao que foi lançado o 

Globoplay, então, desde seu início, o programa é considerado um divisor de águas dentro da 

programação da emissora, já que, antes de transmiti-lo, só passavam programas de caráter 

regional e com sua audiência bem baixa, levando como foco principal assuntos mais agrícolas 

e pesca. 

A Globo, então, organizou um time de apresentadores com bastante peso no âmbito 

nacional, sendo muito reconhecidos, como o Zeca Camargo que foi o principal apresentador do 

Fantástico por muitos anos e foi remanejado para o É de casa, a jornalista e apresentadora 

Patrícia Poeta, que trabalhou nos dois programas de maior relevância da emissora, o Jornal 

nacional e o Fantástico. 

Desde 2015, é muito utilizado na captação das cenas do programa o modo de câmera na 

mão, sem se importar muito com a movimentação na hora dos passos, mostrando uma técnica 

diferente da normal apresentada pela televisão e se aproximando do conceito de emergência. 

A análise do programa É de casa é um pouco diferente das demais, uma vez que vemos 

uma crescente nos quesitos da pergunta de acordo com os períodos estudados gradativamente, 

já no É de casa é diferente, pois , como ele iniciou com o objetivo de ser um dos principais 

programas símbolos dessa reconfiguração, desde a sua estreia a emissora investiu pesadamente 

em pontos como produções mais amadoras e interação com o público. Desde 2015 fica fixado 

no canto superior esquerdo a  hashtag “é de casa”, que é uma das maneiras para a interação via 

rede social. 
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Imagem 20: #ÉdeCasa. 

 

 

Diante dos principais pontos do programa, nota-se um alto índice de produções parecida 

com o celular, buscando uma maior mobilidade dentro do espaço das matérias,  dando cada vez 

mais autonomia para os apresentadores. 

Imagem 21: Reportagens com selfies. 
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Fonte: globoplay.globo.com/v/6074000/programa/ 

As pesquisas mostram que de 2015 para 2017 a produção feita para simular o 

smartphone caiu se observada a quantidade de vezes que foi mostrada, no entanto, podemos ver 

no gráfico a seguir que apesar de ter caído a quantidade de inserções dentro do programa o 

tempo que essas produções foram usadas foi quase duas vezes maior do que no primeiro 

período. 

 

 

Gráfico 6: Tempo das produções feitas simulando Smartphones. 

 

 

O fato de usarem esse tipo de técnica aproxima o programa do seu público graças ao 

conceito de emergência proposto por Steven Johnson (2003), pelo qual utilizam teorias do meio 

mais simples para o mais complexo. Em tese, seria a utilização de produções amadoras a fim 

de se aproximar com as produções de quem a assiste. 

Um dos métodos mais fáceis de se entender esse conceito é o da “Formiga rainha”, 

proposto por Johnson (2003),que a formiga rainha não tem o papel de autoridade então se 

comunicam por feedbacks que advem de relações colaterais e não de ordem. “colônias 

estudadas por Gordon mostram um dos mais impressionantes comportamentos descentralizados 

da natureza: inteligência, personalidade e aprendizado emergem de baixo para cima, bottom-

up”. (p. 23, Steven Johnson, 2003), dando a entender que a partir do momento em que existe 

estas relações há um entendimento que faz sentir que estão no mesmo patamar. 
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Ha ainda dentro do programa muitas interações com o seu público, que são feitas a partir 

de enquetes perguntando sobre temas variados que estão sendo abordados no programa, e pela 

hashtag que está presente na tela durante todo o programa. 

 

 

Imagem 22: Interação com o programa É de casa. 

 

Fonte: globoplay.globo.com/v/6074000/programa/ 

 

Após a análise, é possível diagnosticar diversas mudanças dentro da emissora quanto à 

sua produção e distribuição, a fim de formar um ambiente mais propício a esse novo tipo de 

espectadores que transitam entre as mais diversas telas e demandam outros modos de ver o 

conteúdo, diferente dos tradicionais. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Confia-se que os argumentos demonstrados nessa monografia evidenciam as mudanças 

no cenário midiático que oferece à sociedade uma nova maneira de consumo de mídia. A 

escolha do objeto de estudo como parte da nossa monografia veio a partir da observação por 

parte dos membros do grupo, que, cada dia mais, podem ser vistos modificações dentro e fora 

do contexto televisivo, trazendo a tona novas tendências de produção que permitiram um 

estreitamento no seu relacionamento com o espectador. 

As tecnologias que estão sendo utilizadas pela emissora fazem com que tenhamos novas 

experiências em seu uso, modificando o contato com as suas mídias, utilizando tanto a televisão 

quanto aparelhos conectados à internet. Além disso, a Rede Globo utiliza de recursos amadores 

para se aproximar de seu público alvo. 

Os principais assuntos abordados são alguns conceitos que em alguns momentos 

aparecem paralelamente com outros conceitos, como quando falado sobre interação, a qual 

convergência e multitelas estão inseridos em seu contexto, porém, com um forte embasamento 

teórico foi possível discernir os seus sentidos e fazer uma análise clara que diagnosticasse o uso 

de cada uma delas dentro da emissora.  

Nosso trabalho vem ainda com a intenção de demonstrar que a televisão não acabará 

por causa da internet, no entanto ela se irá se reconfigurar para poder se manter no mercado. 

Assim aconteceu, por exemplo, com o rádio, no momento em que a televisão chegou e muitos 

diziam que seriam o fim daquele meio, porém ele conseguiu, por meio de mutações em suas 

produções realocar o seu espaço na mídia. A Rede Globo assume com pioneirismo o papel de 

reconfiguração dos seus meios no âmbito nacional, buscando manter a sua supremacia dentro 

do setor midiático no Brasil entre os espectadores. 

Houve uma transição de termos dentro da pesquisa, passando de telespectadores para 

espectadores. Tal mudança se dá pois as pessoas não assistem mais seus programas favoritos 

apenas pelo aparelho televisor, como há anos atrás e atualmente se assiste pela televisão, os 

sistemas On-Demand que alguns canais dispõe e até mesmo as redes sociais das emissoras. Essa 

transição é notada graças as novas tecnologias que faz com que as pessoas disponham de uma 

quantidade de opções muito maior que há anos atrás, podendo escolher entre dispositivos que 

deem para os indivíduos serem criadores de conteúdo, ou outros que sejam plataformas de vídeo 
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On-Demand, nas quais as pessoas dispõe de conteúdos da sua escolha no momento que eles 

quiserem. O que faz a televisão começar a cair em desuso. 

Vale ressaltar que este estudo é apenas para relatar os comportamentos e mudanças no 

ambiente audiovisual no qual estamos inseridos, mensurando técnicas e produções que tem feito 

a Rede Globo evoluir no cenário convergente global. 

A partir da progressão da tecnologia e das técnicas, foi possível controlar os dados e 

fazer uma análise minuciosa observando os períodos pré-definidos pelo grupo, visando 

observar as modificações ocorridas no cenário atual da emissora. 

Com base no trabalho feito, cremos que o futuro da televisão seja que todos os canais 

passem por algum tipo de reformulação, buscando se adaptar ao novo cenário, que contém o 

diálogo entre várias telas, convergência entre a programação e as mídias sociais da emissora e 

a facilidade de acessar os conteúdos onde e quando quiser a partir dos dispositivos On-Demand. 

Como futuros publicitários, devemos acompanhar o rumo nas principais mídias em que 

as propagandas são veiculadas, buscando conhecimento e habilidade para saber quais mídias 

são mais viáveis para cada empresa, tendo prováveis variáveis como a faixa etária, classe social, 

entre outros.  

A própria emissora foi capaz de perceber uma tendência grande em pesquisas futuras 

abordando o mesmo tema, observando as teorias que abordam o universo das multitelas, 

convergência e On-Demand, Ao longo da pesquisa, cada vez mais ficou explicita a vontade de 

visualizar os resultados diante das pesquisas, uma vez que foi ficando cada vez mais claro como 

a reconfiguração é real e está acontecendo. Daqui algum tempo, cremos que as mudanças 

poderão ser mensuradas com ainda mais expressão, já que as transformações ainda estão 

acontecendo e acreditamos que ainda mudará muitas coisas nos próximos períodos. Além disso, 

acreditamos que será possível verificar como a publicidade vai reagir a partir de tais 

modificações. 

Essa monografia busca a reflexão sobre as mudanças ocorridas dentro da Rede Globo 

sobretudo ocasionadas sobre as novas tecnologias que moldaram um novo cenário diferente do 

que as pessoas que assistiam televisão estavam acostumados e qual é o papel dessas tecnologias 

para as modificações ocorridas dentro da emissora a fim de retomar parte da audiência e se 

manter como uma das principais emissoras do mundo. 
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ANEXOS: 

Pesquisa Vídeo Show 

VÍDEO SHOW 14/07/2015 

jul/15 

CITA A PLATAFORMA GLOBO PLAY (ou outra plataforma On-Demand) DURANTE SUA 
TRANSMISSÃO? 

TEXTO: 0 

TEMPO E DURAÇÃO : 00:00 0 

IMAGEM: 0 

TEMPO E DURAÇÃO : 0 0 

jul/15 

Cita o uso de outras telas além da televisão?  

TEXTO: 2 

TEMPO E DURAÇÃO : 19'54" 2" 

TEMPO E DURAÇÃO : 27'33" 1'05" 

IMAGEM: 2 

TEMPO E DURAÇÃO : 19'54" 2" 

TEMPO E DURAÇÃO : 27'33" 1'05" 

jul/15 

Planos (enquadramento, angulação e moviemento) com estética "amadora"? 

TEXTO: 3 

 TEMPO E DURAÇÃO : 2'45" 6" 

 TEMPO E DURAÇÃO : 13'48" 1'30" 

TEMPO E DURAÇÃO : 22'35" 1'01" 

IMAGEM: 3 

 TEMPO E DURAÇÃO : 2'45" 6" 

 TEMPO E DURAÇÃO : 13'48" 1'30" 

TEMPO E DURAÇÃO : 22'35" 1'01" 

jul/15 

RECORRE A INTERAÇÃO COM O PÚBLICO? 

TEXTO: 2 

 TEMPO E DURAÇÃO : 2'51" 2'30" 

TEMPO E DURAÇÃO : 23'50" 19" 

IMAGEM: 2 

 TEMPO E DURAÇÃO : 2'51" 2'30" 

TEMPO E DURAÇÃO : 23'50" 19" 

jul/15 

Existe produção feita por smartphone ou simula produção por smartphone? 

TEXTO: 2 

 TEMPO E DURAÇÃO : 19'54" 2" 

TEMPO E DURAÇÃO : 30'25" 2'43 

IMAGEM: 2 

TEMPO E DURAÇÃO : 19'54" 2" 

TEMPO E DURAÇÃO : 30'25" 2'43" 
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Vídeo show 2016 

Jul/16 

CITA A PLATAFORMA GLOBO PLAY (ou outra plataforma On-Demand) DURANTE SUA 
TRANSMISSÃO? 

TEXTO: 0 

TEMPO E DURAÇÃO : 00:00 0 

IMAGEM: 0 

TEMPO E DURAÇÃO : 0 0 

Jul/16 

Cita o uso de outras telas além da televisão?  

TEXTO: 1 

 TEMPO E DURAÇÃO : 2'34" 4" 

 IMAGEM: 1 

 TEMPO E DURAÇÃO : 2'34" 4" 

Jul/16 

Planos (enquadramento, angulação e moviemento) com estética "amadora"? 

TEXTO: 3 

 TEMPO E DURAÇÃO : 2'03" 4" 

 TEMPO E DURAÇÃO : 7'19" 19" 

TEMPO E DURAÇÃO : 22'39" 52" 

IMAGEM: 3 

 TEMPO E DURAÇÃO : 2'03" 4" 

 TEMPO E DURAÇÃO : 7'19" 19" 

 TEMPO E DURAÇÃO : 22'39" 52" 

Jul/16 

RECORRE A INTERAÇÃO COM O PÚBLICO? 

TEXTO: 0 

 TEMPO E DURAÇÃO : 0 0 

IMAGEM: 0 

 TEMPO E DURAÇÃO : 0 0 

Jul/16 

Existe produção feita por smartphone ou simula produção por smartphone? 

TEXTO: 1 

 TEMPO E DURAÇÃO : 20'42" 10" 

IMAGEM: 1 

TEMPO E DURAÇÃO : 20'42" 10" 
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VÍDEO SHOW 28/07/2017 

jul/17 

CITA A PLATAFORMA GLOBO PLAY (ou outra plataforma On-Demand) DURANTE SUA 
TRANSMISSÃO? 

TEXTO: 0 

TEMPO E DURAÇÃO : 00:00 0 

IMAGEM: 0 

TEMPO E DURAÇÃO : 0 0 

jul/17 

Cita o uso de outras telas além da televisão?  

TEXTO: 0 

TEMPO E DURAÇÃO :      

IMAGEM: 0 

 TEMPO E DURAÇÃO :     

jul/17 

Planos (enquadramento, angulação e moviemento) com estética "amadora"? 

TEXTO: 0 

TEMPO E DURAÇÃO : 00:00 0 

IMAGEM: 7 

TEMPO E DURAÇÃO : 17" 23" 

 TEMPO E DURAÇÃO : 2'03" 5" 

 TEMPO E DURAÇÃO : 2'23" 1'59" 

 TEMPO E DURAÇÃO : 5'27" 3" 

 TEMPO E DURAÇÃO : 5'55" 9" 

 TEMPO E DURAÇÃO : 7'09" 6" 

 TEMPO E DURAÇÃO : 18'26" 1'34" 

jul/17 

RECORRE A INTERAÇÃO COM O PÚBLICO? 

TEXTO: 1 

TEMPO E DURAÇÃO : 11'36" 5" 

IMAGEM: 1 

TEMPO E DURAÇÃO : 11'41" 25" 

jul/17 

Existe produção feita por smartphone ou simula produção por smartphone? 

TEXTO: 3 

 TEMPO E DURAÇÃO : 40" 3" 

 TEMPO E DURAÇÃO :   20'38" 5" 

  TEMPO E DURAÇÃO :  23'20" 3" 

IMAGEM: 3 

 TEMPO E DURAÇÃO : 40" 13" 

 TEMPO E DURAÇÃO : 8'36" 2'50" 

 TEMPO E DURAÇÃO : 20'49" 2'30" 
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Pesquisa Jornal Nacional 

Jornal nacional 07/07/2015 

jul/15 

CITA A PLATAFORMA GLOBO PLAY (ou outra plataforma On-Demand) DURANTE SUA 
TRANSMISSÃO? 

TEXTO: 0 

TEMPO E DURAÇÃO : 00:00 0 

IMAGEM: 0 

TEMPO E DURAÇÃO : 0 0 

jul/15 

Cita o uso de outras telas além da televisão?  

TEXTO: 2 

TEMPO E DURAÇÃO : 4 BLOCO 30" 4" 

TEMPO E DURAÇÃO : 
4 BLOCO 3' 
18" 7" 

IMAGEM: 2 

TEMPO E DURAÇÃO : 4 BLOCO 45" 32" 

TEMPO E DURAÇÃO : 
4 BLOCO 3' 
18" 7" 

jul/15 

Planos (enquadramento, angulação e moviemento) com estética "amadora"? 

TEXTO: 0 

TEMPO E DURAÇÃO : 00:00 0 

IMAGEM: 1 

TEMPO E DURAÇÃO : 17 BLOCO 2" 3' 

jul/15 

RECORRE A INTERAÇÃO COM O PÚBLICO? 

TEXTO: 0 

TEMPO E DURAÇÃO : 00:00 0 

IMAGEM: 0 

TEMPO E DURAÇÃO : 0 0 

jul/15 

Existe produção feita por smartphone ou simula produção por smartphone? 

TEXTO: 0 

TEMPO E DURAÇÃO : 00:00 0 

IMAGEM: 0 

TEMPO E DURAÇÃO : 0 0 
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jornal nacional 07/07/2016 

jul/16 

CITA A PLATAFORMA GLOBO PLAY (ou outra plataforma On-Demand) DURANTE SUA 
TRANSMISSÃO? 

TEXTO: 0 

TEMPO E DURAÇÃO : 00:00 0 

IMAGEM: 0 

TEMPO E DURAÇÃO : 0 0 

jul/16 

Cita o uso de outras telas além da televisão?  

TEXTO: 0 

TEMPO E DURAÇÃO : 0 0 

IMAGEM: 1 

TEMPO E DURAÇÃO : 2 BLOCO 9" 2" 

jul/16 

Planos (enquadramento, angulação e moviemento) com estética "amadora"? 

TEXTO: 0 

TEMPO E DURAÇÃO : 00:00 0 

IMAGEM: 1 

TEMPO E DURAÇÃO : 11 BLOCO 2" 2' 

jul/16 

RECORRE A INTERAÇÃO COM O PÚBLICO? 

TEXTO: 0 

TEMPO E DURAÇÃO : 00:00 0 

IMAGEM: 0 

TEMPO E DURAÇÃO : 0 0 

jul/16 

Existe produção feita por smartphone ou simula produção por smartphone? 

TEXTO: 0 

TEMPO E DURAÇÃO : 00:00 0 

IMAGEM: 1 

TEMPO E DURAÇÃO : 
15 BLOCO 1' 
45" 8" 
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Jornal nacional 07/07/2017 

jul/17 

CITA A PLATAFORMA GLOBO PLAY (ou outra plataforma On-Demand) DURANTE SUA 
TRANSMISSÃO? 

TEXTO: 0 

TEMPO E DURAÇÃO : 00:00 0 

IMAGEM: 1 

TEMPO E DURAÇÃO : 41' 4" 

jul/17 

Cita o uso de outras telas além da televisão?  

TEXTO: 0 

TEMPO E DURAÇÃO : 0 0 

IMAGEM: 1 

TEMPO E DURAÇÃO : 14'51" 14" 

jul/17 

Planos (enquadramento, angulação e moviemento) com estética "amadora"? 

TEXTO: 0 

TEMPO E DURAÇÃO : 00:00 0 

IMAGEM: 6 

 TEMPO E DURAÇÃO : 1' 21" 

 TEMPO E DURAÇÃO : 3'42" 14" 

 TEMPO E DURAÇÃO : 11'31" 2'18" 

 TEMPO E DURAÇÃO : 13'59" 6" 

 TEMPO E DURAÇÃO : 27'48" 6" 

TEMPO E DURAÇÃO : 36'48" 6" 

jul/17 

RECORRE A INTERAÇÃO COM O PÚBLICO? 

TEXTO: 0 

TEMPO E DURAÇÃO : 00:00 0 

IMAGEM: 0 

TEMPO E DURAÇÃO : 0 0 

jul/17 

Existe produção feita por smartphone ou simula produção por smartphone? 

TEXTO: 0 

TEMPO E DURAÇÃO : 00:00 0 

IMAGEM: 0 

TEMPO E DURAÇÃO : 0 0 
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Pesquisa Malhação 

 

malhação 06/07/15 

jul/15 

CITA A PLATAFORMA GLOBO PLAY (ou outra plataforma On-Demand) DURANTE SUA 
TRANSMISSÃO? 

TEXTO: 0 

TEMPO E DURAÇÃO : 00:00 0 

IMAGEM: 0 

TEMPO E DURAÇÃO : 0 0 

jul/15 

Cita o uso de outras telas além da televisão?  

TEXTO: 3 

TEMPO E DURAÇÃO : 22'24" 2" 

  23'05" 1" 

TEMPO E DURAÇÃO : 25'58" 8" 

IMAGEM: 1 

TEMPO E DURAÇÃO : 22'24" 26" 

jul/15 

Planos (enquadramento, angulação e moviemento) com estética "amadora"? 

TEXTO: 0 

TEMPO E DURAÇÃO : 00:00 0 

IMAGEM: 0 

TEMPO E DURAÇÃO : 0 0 

jul/15 

RECORRE A INTERAÇÃO COM O PÚBLICO? 

TEXTO: 0 

TEMPO E DURAÇÃO : 00:00 0 

IMAGEM: 0 

TEMPO E DURAÇÃO : 0 0 

jul/15 

Existe produção feita por smartphone ou simula produção por smartphone? 

TEXTO: 0 

TEMPO E DURAÇÃO : 00:00 0 

IMAGEM: 0 

TEMPO E DURAÇÃO : 0 0 
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Malhação 2016 

jul/16 

CITA A PLATAFORMA GLOBO PLAY (ou outra plataforma On-Demand) DURANTE SUA 
TRANSMISSÃO? 

TEXTO: 0 

TEMPO E DURAÇÃO : 00:00 0 

IMAGEM: 0 

TEMPO E DURAÇÃO : 0 0 

jul/16 

Cita o uso de outras telas além da televisão?  

TEXTO: 1 

TEMPO E DURAÇÃO : 7'37 2" 

IMAGEM: 1 

TEMPO E DURAÇÃO  : 8'30" 3" 

jul/16 

Planos (enquadramento, angulação e moviemento) com estética "amadora"? 

TEXTO: 0 

TEMPO E DURAÇÃO : 00:00 0 

IMAGEM: 0 

 TEMPO E DURAÇÃO : 0 0 

jul/16 

RECORRE A INTERAÇÃO COM O PÚBLICO? 

TEXTO: 0 

TEMPO E DURAÇÃO : 00:00 0 

IMAGEM: 0 

TEMPO E DURAÇÃO : 0 0 

jul/16 

Existe produção feita por smartphone ou simula produção por smartphone? 

TEXTO: 0 

TEMPO E DURAÇÃO : 00:00 0 

IMAGEM: 1 

TEMPO E DURAÇÃO : 16'36" 3" 

 

 

 

 

 

 



85 

 

 

 

 

 

malhação 2017 

jul/17 

CITA A PLATAFORMA GLOBO PLAY (ou outra plataforma On-Demand) DURANTE SUA 
TRANSMISSÃO? 

TEXTO: 0 

TEMPO E DURAÇÃO : 00:00 0 

IMAGEM: 0 

TEMPO E DURAÇÃO : 0 0 

jul/17 

Cita o uso de outras telas além da televisão?  

TEXTO: 1 

TEMPO E DURAÇÃO : 15'29" 2" 

IMAGEM: 6 

TEMPO E DURAÇÃO  : 1'41" 25" 

 TEMPO E DURAÇÃO : 3'30" 3" 

 TEMPO E DURAÇÃO : 9'01" 2" 

 TEMPO E DURAÇÃO : 15'44" 3" 

TEMPO E DURAÇÃO :  29'27" 3 

TEMPO E DURAÇÃO : 23'07" 3" 

jul/17 

Planos (enquadramento, angulação e moviemento) com estética "amadora"? 

TEXTO: 0 

TEMPO E DURAÇÃO : 00:00 0 

IMAGEM: 2 

 TEMPO E DURAÇÃO : 18'34" 3" 

TEMPO E DURAÇÃO : 23'14" 5" 

jul/17 

RECORRE A INTERAÇÃO COM O PÚBLICO? 

TEXTO: 0 

TEMPO E DURAÇÃO : 00:00 0 

IMAGEM: 0 

TEMPO E DURAÇÃO : 0 0 

jul/17 

Existe produção feita por smartphone ou simula produção por smartphone? 

TEXTO: 0 

TEMPO E DURAÇÃO : 00:00 0 

IMAGEM: 0 

TEMPO E DURAÇÃO : 0 0 
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É de casa 

É de casa 08/08/2015 

ago/15 

CITA A PLATAFORMA GLOBO PLAY (ou outra plataforma On-Demand) DURANTE SUA TRANSMISSÃO? 

TEXTO: 0 

TEMPO E DURAÇÃO 1: 00:00 0 

IMAGEM: 0 

TEMPO E DURAÇÃO : 0 0 

ago/15 

Cita o uso de outras telas além da televisão?  

TEXTO: 1 

  10 BLOCO 12" 4" 

IMAGEM: 2 

  10 BLOCO 55" 15" 

  23 BLOCO 58" 1'31" 

ago/15 

Planos (enquadramento, angulação e moviemento) com estética "amadora"? 

TEXTO: 0 

TEMPO E DURAÇÃO 1: 00:00 0 

IMAGEM: 2 

  11 BLOCO 7" 1'23" 

TEMPO E DURAÇÃO : 23 BLOCO 58" 1'31" 

ago/15 

RECORRE A INTERAÇÃO COM O PÚBLICO? 

TEXTO: 5 

  8 BLOCO 4" 10" 

  12 BLOCO 7" 13" 

  13 BLOCO 5" 1'10 

  21 BLOCO 8" 3" 

TEMPO E DURAÇÃO 1: 22 BLOCO 17" 6" 

IMAGEM: 4 

  8 BLOCO 23" 4" 

  12 BLOCO 27" 1'09" 

  13 BLOCO 11" 1'06" 

TEMPO E DURAÇÃO : 36 BLOCO 25" 1'37" 

ago/15 

Existe produção feita por smartphone ou simula produção por smartphone? 

TEXTO: 0 

TEMPO E DURAÇÃO 1: 00:00 0 

IMAGEM: 6 

TEMPO E DURAÇÃO : 17 BLOCO 3'52" 30" 

  11 BLOCO 7" 1'23" 

  17 BLOCO 50" 1'40" 

  25 BLOCO 1'01" 3'36" 
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  30 BLOCO 11" 1'35" 

  34 BLOCO 2'05" 2'27" 

 

 

 

É de casa 2016 

ago/16 

CITA A PLATAFORMA GLOBO PLAY (ou outra plataforma On-Demand) DURANTE SUA 
TRANSMISSÃO? 

TEXTO: 0 

TEMPO E DURAÇÃO : 00:00 0 

  

IMAGEM: 0 

TEMPO E DURAÇÃO : 0 0 

ago/16 

Cita o uso de outras telas além da televisão?  

TEXTO: 1 

 TEMPO E DURAÇÃO : 69'24" 30" 

IMAGEM: 1 

 TEMPO E DURAÇÃO : 69'24" 30" 

ago/16 

Planos (enquadramento, angulação e moviemento) com estética "amadora"? 

TEXTO: 2 

 TEMPO E DURAÇÃO : 1'54" 4" 

 TEMPO E DURAÇÃO : 86'28" 1" 

IMAGEM: 2 

 TEMPO E DURAÇÃO :  1'54" 4" 

 TEMPO E DURAÇÃO :  86'28" 1" 

ago/16 

RECORRE A INTERAÇÃO COM O PÚBLICO? 

TEXTO: 0 

 TEMPO E DURAÇÃO :  0 0 

IMAGEM: 0 

 TEMPO E DURAÇÃO :  0 0 

ago/16 

Existe produção feita por smartphone ou simula produção por smartphone? 

TEXTO: 4 

 TEMPO E DURAÇÃO :  10'39" 4'36" 

 TEMPO E DURAÇÃO :  22'21" 4'08" 

 TEMPO E DURAÇÃO :  38'19" 3'52" 

                                         TEMPO E DURAÇÃO : 10'34" 3'25" 

IMAGEM: 4 

TEMPO E DURAÇÃO : 10'39" 4'36" 

 TEMPO E DURAÇÃO :  22'21" 4'08" 
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 TEMPO E DURAÇÃO : 38'19" 3'52" 

  TEMPO E DURAÇÃO :  10'34" 3'25" 

 

 

É de casa 19/08/2017 

ago/17 

CITA A PLATAFORMA GLOBO PLAY (ou outra plataforma On-Demand) DURANTE SUA 
TRANSMISSÃO? 

TEXTO: 0 

TEMPO E DURAÇÃO : 00:00 0 

IMAGEM: 0 

TEMPO E DURAÇÃO : 0 0 

ago/17 

Cita o uso de outras telas além da televisão?  

TEXTO: 0 

 TEMPO E DURAÇÃO : 0 0 

 IMAGEM: 0 

 TEMPO E DURAÇÃO : 0 0 

ago/17 

Planos (enquadramento, angulação e moviemento) com estética "amadora"? 

TEXTO: 0 

TEMPO E DURAÇÃO : 00:00 0 

IMAGEM: 4 

 TEMPO E DURAÇÃO : 8'59" 49" 

 TEMPO E DURAÇÃO : 12'20" 38" 

 TEMPO E DURAÇÃO : 16'50" 29" 

TEMPO E DURAÇÃO : 160'59" 2'16" 

ago/17 

RECORRE A INTERAÇÃO COM O PÚBLICO? 

TEXTO: 2 

 TEMPO E DURAÇÃO : 41'10" 30" 

 TEMPO E DURAÇÃO : 129'27" 57" 

IMAGEM:  4 

 TEMPO E DURAÇÃO : 41'12" 28" 

 TEMPO E DURAÇÃO : 82'55" 7" 

 TEMPO E DURAÇÃO : 129'31" 53" 

TEMPO E DURAÇÃO : 153'45" 45" 

ago/17 

Existe produção feita por smartphone ou simula produção por smartphone? 

TEXTO: 1 

 TEMPO E DURAÇÃO : 43'41" 6" 

IMAGEM: 4 

TEMPO E DURAÇÃO : 43'47" 3'28" 

 TEMPO E DURAÇÃO : 51'06" 5'40" 
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 TEMPO E DURAÇÃO : 101'59" 4' 

 TEMPO E DURAÇÃO : 131'18" 3'42" 

 

Pesquisa Fantástico 

Fantástico 2015 08/03/2015 

Mar/15 

CITA A PLATAFORMA GLOBO PLAY (ou outra plataforma On-Demand) DURANTE SUA 
TRANSMISSÃO? 

TEXTO: 0 

TEMPO E DURAÇÃO : 00:00 0 

IMAGEM: 0 

TEMPO E DURAÇÃO : 0 0 

Mar/15 

Cita o uso de outras telas além da televisão?  

TEXTO: 1 

TEMPO E DURAÇÃO : 79'44" 1" 

IMAGEM: 1 

TEMPO E DURAÇÃO : 79'44" 36" 

Mar/15 

Planos (enquadramento, angulação e moviemento) com estética "amadora"? 

TEXTO: 0 

TEMPO E DURAÇÃO : 00:00 0 

IMAGEM: 3 

 TEMPO E DURAÇÃO : 22'44" 12" 

 TEMPO E DURAÇÃO : 37'26" 35" 

TEMPO E DURAÇÃO : 55'47" 55" 

Mar/15 

RECORRE A INTERAÇÃO COM O PÚBLICO? 

TEXTO: 1 

TEMPO E DURAÇÃO : 1:45'50" 3" 

IMAGEM: 1 

TEMPO E DURAÇÃO : 1:45'55" 43" 

Mar/15 

Existe produção feita por smartphone ou simula produção por smartphone? 

TEXTO: 2 

  70' 2 

TEMPO E DURAÇÃO : 74'6" 2 

IMAGEM: 3 

TEMPO E DURAÇÃO : 55'47" 55" 

 TEMPO E DURAÇÃO :   70’ 23" 

TEMPO E DURAÇÃO : 74'6" 29" 
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Fantástico 2016 10/07/2016 

jul/16 

CITA A PLATAFORMA GLOBO PLAY (ou outra plataforma On-Demand) DURANTE SUA TRANSMISSÃO? 

TEXTO: 0 

TEMPO E DURAÇÃO 1: 00:00 0 

IMAGEM: 0 

TEMPO E DURAÇÃO : 0 0 

jul/16 

Cita o uso de outras telas além da televisão?  

TEXTO: 1 

TEMPO E DURAÇÃO 1:     

TEMPO E DURAÇÃO 2: 29' 3" 

IMAGEM: 2 

TEMPO E DURAÇÃO 1 : 7 BLOCO 2'55" 8" 

TEMPO E DURAÇÃO2 : 7 BLOCO 3'41" 2" 

jul/16 

Planos (enquadramento, angulação e moviemento) com estética "amadora"? 

TEXTO: 0 

TEMPO E DURAÇÃO 1: 00:00 0 

  

IMAGEM: 5 

  6 BLOCO 1'18" 6" 

  7 BLOCO 1" 19" 

  11 BLOCO 20" 7" 

  11 BLOCO 48" 22" 

TEMPO E DURAÇÃO : 27 BLOCO 4" 15" 

jul/16 

RECORRE A INTERAÇÃO COM O PÚBLICO? 

TEXTO: 3 

  6 BLOCO 5" 5" 

  6 BLOCO 1'29" 12" 

TEMPO E DURAÇÃO 1: 6 BLOCO 1'39" 15" 

IMAGEM: 3 

  6 BLOCO 6" 20" 

  6 BLOCO 1' 36" 5" 

TEMPO E DURAÇÃO : 6 BLOCO 1' 46" 6" 

jul/16 

Existe produção feita por smartphone ou simula produção por smartphone? 

TEXTO: 1 

  27' 2" 

IMAGEM: 4 

  6 BLOCO 2'04" 12" 
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TEMPO E DURAÇÃO : 6 BLOCO 2'29" 22" 

  7 BLOCO 1'09" 9" 

  33' 7" 

 

 

 

 

 

Fantástico 2017 02/07/2017 

jul/17 

CITA A PLATAFORMA GLOBO PLAY (ou outra plataforma On-Demand) DURANTE SUA 
TRANSMISSÃO? 

TEXTO: 0 

TEMPO E DURAÇÃO : 00:00 0 

IMAGEM: 0 

TEMPO E DURAÇÃO : 0 0 

jul/17 

Cita o uso de outras telas além da televisão?  

TEXTO: 3 

TEMPO E DURAÇÃO : 27'27" 3" 

TEMPO E DURAÇÃO : 46' 3" 

TEMPO E DURAÇÃO : 86'48" 3" 

IMAGEM: 5 

TEMPO E DURAÇÃO : 27'27" 1" 

TEMPO E DURAÇÃO : 44'37" 1" 

TEMPO E DURAÇÃO : 77'08" 7" 

TEMPO E DURAÇÃO : 86'42" 9" 

TEMPO E DURAÇÃO : 87'02" 17" 

jul/17 

Planos (enquadramento, angulação e moviemento) com estética "amadora"? 

TEXTO: 3 

TEMPO E DURAÇÃO : 7'40" 6" 

TEMPO E DURAÇÃO : 39'06" 4" 

TEMPO E DURAÇÃO : 40'06 3" 

IMAGEM: 28 

TEMPO E DURAÇÃO : 3'36" 6" 

TEMPO E DURAÇÃO : 4'48" 4" 

TEMPO E DURAÇÃO : 6'14" 3" 

TEMPO E DURAÇÃO : 6'42" 3" 

TEMPO E DURAÇÃO : 7'34" 2" 

TEMPO E DURAÇÃO : 7'41" 7" 

TEMPO E DURAÇÃO : 8'29" 25" 

TEMPO E DURAÇÃO : 29'52" 4" 
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TEMPO E DURAÇÃO : 38'47" 23" 

TEMPO E DURAÇÃO : 39'50" 7" 

TEMPO E DURAÇÃO : 40' 3" 

TEMPO E DURAÇÃO : 40'06" 20" 

TEMPO E DURAÇÃO : 40'34" 3" 

TEMPO E DURAÇÃO : 40'43" 3" 

TEMPO E DURAÇÃO : 41' 3" 

TEMPO E DURAÇÃO : 41'19" 5" 

TEMPO E DURAÇÃO : 41'51" 7" 

TEMPO E DURAÇÃO : 42'09" 22" 

TEMPO E DURAÇÃO : 42'41" 7" 

TEMPO E DURAÇÃO : 43'07" 8" 

TEMPO E DURAÇÃO : 43'22" 3" 

TEMPO E DURAÇÃO : 43'35" 8" 

TEMPO E DURAÇÃO : 44'33" 2" 

TEMPO E DURAÇÃO : 45'02" 17" 

TEMPO E DURAÇÃO : 45'27" 34" 

TEMPO E DURAÇÃO : 78'31! 14" 

TEMPO E DURAÇÃO : 88'32" 20" 

TEMPO E DURAÇÃO : 97'05" 21" 

jul/17 

RECORRE A INTERAÇÃO COM O PÚBLICO? 

TEXTO: 7 

TEMPO E DURAÇÃO : 27'27" 1' 

TEMPO E DURAÇÃO : 28'40" 3" 

TEMPO E DURAÇÃO : 30'03" 8" 

TEMPO E DURAÇÃO : 30'43" 7" 

TEMPO E DURAÇÃO : 46'17" 19" 

TEMPO E DURAÇÃO : 81'42" 1'27" 

TEMPO E DURAÇÃO : 122'35" 44" 

IMAGEM: 8 

TEMPO E DURAÇÃO : 27'35" 53" 

TEMPO E DURAÇÃO : 28'40" 9" 

TEMPO E DURAÇÃO : 30'03" 8" 

TEMPO E DURAÇÃO : 30'43" 10" 

TEMPO E DURAÇÃO : 46'19" 3" 

TEMPO E DURAÇÃO : 81'42" 1'29" 

TEMPO E DURAÇÃO : 122'35" 42" 

jul/17 

Existe produção feita por smartphone ou simula produção por smartphone? 

TEXTO: 0 

TEMPO E DURAÇÃO : 0 0 

IMAGEM: 8 

TEMPO E DURAÇÃO : 5'29" 10" 

TEMPO E DURAÇÃO : 6'42" 3" 
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TEMPO E DURAÇÃO : 7'25" 1" 

TEMPO E DURAÇÃO : 30'56" 19" 

TEMPO E DURAÇÃO : 44'37" 1" 

TEMPO E DURAÇÃO : 46'15" 19" 

TEMPO E DURAÇÃO : 56'07" 2" 

TEMPO E DURAÇÃO : 78'31" 14" 

 

 


