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Resumos 

 

A televisão, na transição do sinal analógico para digital, prova que uma de suas principais 

características é promover o diálogo, ainda que ele seja virtual e mediado por outros 

suportes, como computadores, celulares e tabletes, também conhecidos como dispositivos 

de segunda tela. É com base nessa trajetória da televisão, no atual contexto de integração 

entre os diferentes suportes a partir da digitalização e também no novo perfil do 

telespectador que este artigo discute o processo de produção e os possíveis conteúdos para 

segunda tela. 
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Introdução 

 

Hoje, é difícil de imaginar uma residência sem um aparelho de televisão. Dados da 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, realizada em 2011 pelo IBGE4, apontam que 

96,9% dos lares brasileiros possuem pelo menos um televisor. Essa situação, no entanto, era 

bem diferente no início das transmissões da televisão analógica no país. Wolton (1997) 

descreve uma situação comum em vários países até a popularização dos aparelhos de TV. 

Na década de 1950, eram poucas as famílias que podiam desfrutar da programação 

televisiva em sua própria casa. Os aparelhos eram caros e parentes, amigos e vizinhos se 

reuniam em uma única residência para assistir à programação. Em pequenas cidades, 

moradores se reuniam em praças para acompanhar seu programa favorito. Segundo o autor, 

é somente com o barateamento dos televisores a partir da década de 1990 que essa realidade 

mudou e muitas famílias passaram a ter mais de um aparelho em casa. Já com a 

popularização da internet, de uma experiência compartilhada, a atividade de assistir à 

televisão (ou consumir programas de TV fora da grade das emissoras) também passou a ser 

                                                 
1Trabalho apresentado no GP Televisão e Vídeo, no XIV Encontro dos Grupos de Pesquisas em 

Comunicação, evento componente do XXXVII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Professor Doutor do departamento de Comunicação Social – UNESP/Bauru-SP, fmachado@faac.unesp.br  
3 Mestre em TV Digital pela UNESP/Bauru-SP, leiremara@yahoo.com.br  
4 Disponível em:  

<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/trabalhoerendimento/pnad2011/default.shtm> Acesso em 

03 jun. 2014. 
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individualizada. Contudo, a audiência começou a experimentar, novamente e intensamente, 

o consumo compartilhado dos programas de televisão, mas não com parentes e vizinhos na 

sala de TV de suas casas, mas sim, por meio dos dispositivos conectados à internet e que 

permitem ao espectador compartilhar seu comportamento frente à TV. De acordo com 

Jenkins (2008), o telespectador está socialmente conectado e em busca de interação. É 

crescente o número de pessoas que assiste à programação televisiva ao mesmo tempo em 

que navega na internet. Evidentemente, essa é uma consequência da popularização do 

acesso à internet. O Brasil já é o quinto5 maior usuário de internet no mundo, com 88 

milhões de habitantes com acesso à rede mundial de computadores, aproximadamente 45% 

da população. E, de acordo com a pesquisa Brasil Conectado – Hábitos de Consumo de 

Mídia 2013, realizada pelo Interactive Advertising Bureau – Brasil,6 de cada 10 brasileiros 

que usam a internet, 6 usam frequentemente o laptop ou o computador enquanto veem 

televisão.  

A televisão, em mais uma etapa evolutiva (transição do sinal analógico para digital), 

prova que uma de suas principais características é promover o diálogo (CANNITO, 2010), 

ainda que ele seja virtual e mediado por outros suportes, como computadores, celulares e 

tabletes, também conhecidos como dispositivos de segunda tela. É com base nessa trajetória 

da televisão, no atual contexto de integração entre os diferentes suportes a partir da 

digitalização e também no novo perfil do telespectador que este artigo discute o processo de 

produção e os possíveis tipos de conteúdo para segunda tela. Parte-se do pressuposto de que 

os processos produtivos de primeira e segunda tela precisam estar integrados e que as 

linguagens, tanto dos conteúdos televisivos quanto dos de segunda tela, precisam passar por 

adaptações para que se complementem. 

 

Televisão e convergência 

 

McLuhan (1996) afirma que, a cada surgimento de uma nova tecnologia, é comum 

olhar para o meio antigo e descobrir outras características que até então não tinham sido 

observadas. Como regra geral, o ser humano tende a condicionar o novo meio às 

experiências e ao modo de produção do meio anterior. Assim, a TV conectada, IPTV, 

                                                 
5 Atrás apenas da China, Estados Unidos, Índia e Japão. Dado divulgado pela Pesquisa Mídia Dados 2013, 

realizada pelo Grupo de Mídia, disponível em:   

< http://midiadadosrdp.digitalpages.com.br/html/reader/119/15659> Acesso em 03 jun. 2014. 
6 Disponível em: < http://iabbrasil.net/portal/institucional-iab/indicadores-mercado> Acesso em 03 jun. 2014. 

http://midiadadosrdp.digitalpages.com.br/html/reader/119/15659
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webTV, TV digital e quaisquer outras modalidades que distribuem conteúdo audiovisual 

têm sido moldadas nos padrões do meio antigo (a TV analógica), pois é ela o meio base 

para a produção e comercialização dos produtos audiovisuais disponibilizados por essas 

novas tecnologias.  

 

Esse hábito de olhar para trás acreditando estar olhando para o presente é 

um velho hábito humano [...]. Por exemplo, no Renascimento a imagem 

que se via muito vividamente no espelho retrovisor era uma imagem 

medieval. O que a Idade Média via no seu espelho retrovisor, o que se 

pensava, era o presente, era a Roma Antiga. O que o século XIX industrial 

via no espelho retrovisor era o Renascimento. E o que nós vemos no 

espelho retrovisor é o século XIX. (McLUHAN; STAINES, 2005, p. 175). 

 

A TV analógica atendia as necessidades da Era Industrial. As novas plataformas de 

distribuição de conteúdo audiovisual “olham” para o espelho e o que acreditam ver é a 

mesma audiência, com os mesmos hábitos de consumo, e procuram copiar a mesma 

estrutura de produção da TV antiga. É facilmente observável que os espectadores estão 

consumindo a programação dos canais de outra forma, em conjunto com outros aparelhos e 

dispositivos, mas as estratégias de engajamento ou retenção da audiência ainda são as 

utilizadas no tempo em que a televisão pelo ar era o único meio de transmissão de conteúdo 

audiovisual para nossas casas.  

Ainda na década de noventa, teóricos afirmavam que a convergência da mídia se 

daria em um novo aparelho que centralizasse todos os outros veículos de comunicação. Era 

o chamado telecomputador (Dzard Jr, 2000). Entretanto, isso não se concretizou. Pelo 

contrário, as inovações tecnológicas permitiram o surgimento de novos e variados 

dispositivos que a princípio concorreriam com a televisão. Isso fez surgir uma nova 

definição para o conceito de convergência dos meios. Jenkins (2008, p. 27) caracteriza a 

convergência tecnológica como “o fluxo de conteúdo através de múltiplos suportes 

midiáticos, à cooperação entre múltiplos mercados e ao comportamento migratório do 

público”, ampliando o conceito para além da tecnologia. Isso porque a convergência não é 

algo que ocorre devido às máquinas e dispositivos midiáticos: “a convergência não ocorre 

por meio de aparelhos, por mais sofisticados que venham a ser. A convergência ocorre 

dentro dos cérebros de consumidores individuais e em suas interações sociais com os 

outros" (JENKINS, 2008, p. 28). Portanto, para o autor, a convergência é, acima de tudo, 

uma questão cultural. 
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 Essa é uma afirmação importante, pois alivia o peso sobre as emissoras de televisão 

abertas de incorporar processos interativos sofisticados. Aliás, é exatamente isso que vem 

acontecendo. A interatividade ainda não está disponibilizada em larga escala na TV digital 

aberta e há indícios de que nem venha a estar. Mas, a interatividade é um fator importante 

nesse contexto de convergência e não pode ser simplesmente deixada de lado por não 

existir um modelo de negócios efetivo para ela. A interatividade deve sim ser utilizada, mas 

quem disse que deverá ser na tela da TV?  

Um fenômeno que vinha ocorrendo com os notebooks e, agora, com maior ênfase 

após a difusão dos tabletes e smartphones é a utilização desses aparelhos conectados à 

internet pelos telespectadores ao mesmo tempo em que assistem à programação das 

emissoras de televisão. Os chamados dispositivos de segunda tela (ou second screen) estão 

dividindo a atenção do espectador durante as transmissões televisivas e essa nova 

modalidade de consumo de produtos audiovisuais tem tido um crescimento constante 

principalmente entre os jovens, apresentando grandes possibilidades de negócios. Estudo 

realizado pela Nielsen, em 2012, apontou que nos EUA 88% dos proprietários de tabletes e 

86% dos proprietários de smartphones disseram ter usado o seu dispositivo enquanto 

assistiam à TV pelo menos uma vez durante um período de 30 dias. 24% afirmaram fazer 

uso dos aparelhos várias vezes ao dia. No Reino Unido, Itália e Alemanha, os números são 

muito semelhantes. 

Esse novo hábito está formando um mercado para os investimentos publicitários. 

Nos EUA, em 2018, a segunda tela irá movimentar US$ 8 bilhões de dólares. No Brasil, a 

realidade está muito distante desses números, mas as emissoras de televisão vêm realizando 

experiências com aplicativos de segunda tela na tentativa de fidelizar, mesmo que ainda 

insipiente, a audiência que faz uso dos dispositivos móveis durante o consumo da 

programação televisiva. Como demostra Machado Filho (2013), as primeiras inciativas no 

país foram os aplicativos da série Hannibal (canal AXN da TV paga), os aplicativos da TV 

Cultura para o Jornal da Cultura e outros quatro programas da emissora, o aplicativo da TV 

Band para a Copa das Confederações e um aplicativo para o Reality Show Menino de Ouro, 

do SBT. Contudo, com exceção do aplicativo do canal ANX, nenhum outro estava 

diretamente condicionado ao conteúdo da primeira tela, ou seja, ao conteúdo do programa 

em exibição. Por exemplo, era possível utilizar o aplicativo da TV Band durante o jogo da 

seleção brasileira na Copa das Confederações e assistir ao jogo em outro canal. Isso é algo 

que não acontece no mercado americano, pois o uso da segunda tela está vinculado ao 
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programa em exibição, como forma de reter ou aumentar a audiência. “Pesquisa divulgada 

pelo Ibope afirma que no Brasil, a partir de 17 pontos de audiência, cada 5 mil tweets7 

adicionais sobre um programa geram um novo ponto de audiência” (MACHADO FILHO, 

2012, p. 6). 

Essa distinção do uso da segunda tela nos mercados brasileiro e americano deve-se 

às diferenças do modelo de negócios da indústria televisa de cada país. Como a audiência 

dos canais abertos nos EUA está em declínio, a segunda tela tem como função principal 

promover os programas exibidos, principalmente os ao vivo.  

 

Nos Estados Unidos, devido à grande penetração do sistema broadband, 

da popularização dos tabletes e smartphones, as experiências em Segunda 

Tela são direcionadas a aumentar o volume de espectadores para o sistema 

broadcast. Pesquisa apresentada pela 2nd Screen Society aponta que 63% 

dos consumidores que acessam o conteúdo sincronizado na segunda tela 

afirmam sentirem-se mais conectados com os programas que estão 

assistindo. Não por acaso os programas esportivos, games e eventos ao 

vivo são apontados como os melhores conteúdos para sincronização da 

primeira com a Segunda Tela. (MACHADO FILHO, 2014 p. 54). 

 

A 2nd Screen Society é uma organização que tem por função promover e incentivar 

o uso da segunda tela nos EUA e define o uso dessa ferramenta como qualquer "experiência 

de engajamento da audiência, que inclui a TV Social como um elemento integrante".8 Por 

TV Social, a entidade entende o ato de se divulgar nas redes sociais aquilo que se está 

assistindo na televisão. Apesar das diferenças entre Brasil e EUA, é certo que a demanda 

por consumo de produtos audiovisuais fora da grade de programação das emissoras existe 

possibilitada pela conexão com a internet. Adequar os produtos à segunda tela é, hoje, 

tarefa essencial para uma utilização produtiva da ferramenta.  

 

Etapas fundamentais no processo de produção de conteúdo para segunda tela 

 

Diante do contexto apresentado, há que se considerar que o componente tecnológico 

é o responsável por modificar a forma como a sociedade consome ou irá consumir os 

produtos televisivos e também a forma como serão produzidos e veiculados. A 

pesquisadora Janet Murray (2003) afirma que as mudanças na forma como os 

                                                 
7 Tweet é o nome que se dá às mensagens postadas na rede social Twitter, www.twitter.com  
8 Informação verbal proferida por Guy Finley, diretor executivo da 2nd Screen Society no congresso da 

National Association of Broadcasters - NAB. Sessão: Building a Successful 2nd Screen Strategy and 

Platform. Em 07 de abril de 2012, Las Vegas/EUA. 

http://www.twitter.com/
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telespectadores se comportam está intimamente ligada aos recentes processos tecnológicos 

de digitalização da informação e do entretenimento. Isso porque os telespectadores 

passaram do desenvolvimento de atividades sequenciais para atividades simultâneas. 

Transpondo essa realidade para o consumo de produtos televisivos, se há alguns anos o 

telespectador primeiro assistia a um determinado programa para somente depois interagir 

com seus pares, hoje ele faz as duas ações simultaneamente. E não se trata de assistir à 

televisão pelo computador ou por qualquer dispositivo conectado à internet. A programação 

é vista no aparelho de televisão. Os comentários, as trocas, os diálogos é que são 

desenrolados em uma segunda tela. É como se a audiência da televisão fosse legitimada na 

internet.  

 Apesar dessa nova postura adotada por parte dos telespectadores graças às novas 

tecnologias da informação e comunicação, no Brasil, o modelo de negócio que vem sendo 

utilizado para viabilizar conteúdos para segunda tela é o mesmo da TV tradicional, ou seja a 

publicidade. Além disso, é possível perceber que os aplicativos não têm uma função tão 

precisa quanto os do mercado americano, em que são amplamente utilizados. Por conta 

disso, surgem questionamentos sobre como deve ser a relação entre o conteúdo de primeira 

e de segunda, sobre o papel que o usuário terá durante a veiculação de um programa 

televisivo com conteúdos complementares e, por fim, a rotina produtiva. A grande dúvida é 

como a produção para segunda tela deve ser inserida no processo de produção audiovisual 

já tão consagrado nas fases de pré-produção, produção e pós-produção (BONASIO, 2002). 

Todas essas questões precisam de respostas para que seja possível planejar os 

conteúdos tanto de primeira quanto de segunda tela. Neste artigo, são elencados os 

principais elementos que precisam estar presentes na rotina produtiva. Parte-se do 

pressuposto de que a segunda tela é uma extensão da primeira, com conteúdos 

complementares ou adicionais e, por essa razão, está intimamente ligada ao processo 

produtivo bem como ao conteúdo da primeira tela.   

Para que cada uma das fases de definição, os conceitos presentes em cada uma delas 

e suas inter-relações sejam facilmente visualizados, fez-se uso do mapa conceitual, tendo 

como referência os trabalhos de Américo (2010) e Belda (2009). Os mapas conceituais têm 

a função de organizar ideias, conceitos e as relações presentes entre eles (BELDA, 2009), e 

podem ser utilizados em diversas áreas do conhecimento. Ferramentas variadas estão 

disponíveis para a construção dos mapas conceituais. Neste artigo, adota-se o software 

CmapTools, desenvolvido pelo Institute for Human and Machine Cognition (IHMC), de 
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uso gratuito e disponível na internet9. Ele foi escolhido por ser bastante intuitivo e 

possibilitar uma melhor visualização da ligação entre um conceito e outro.  

É importante ressaltar que o objetivo deste trabalho não é fornecer uma estrutura 

estanque, que não permita futuras revisões, reconsiderações e ampliações. Ao contrário, 

esta organização necessita ser constantemente repensada, para que sua função de ser uma 

referência prática aos produtores de conteúdo diante das novas demandas da televisão 

digital seja, de fato, cumprida e esteja sempre atualizada. 

 

Conhecer a primeira tela 

 

O primeiro passo para a produção de um aplicativo de segunda tela é conhecer a fundo 

o gênero e o formato do programa televisivo ao qual ele estará vinculado. Para este 

trabalho, foi usada a classificação estabelecida por Aronchi (2004). O autor divide os 

programas da televisão brasileira em cinco categorias: Entretenimento, Informação, 

Educação, Publicidade e Outros. Para cada um dos gêneros apresentados também há uma 

variação de formatos. Sendo assim, faz parte do planejamento de produção da segunda tela 

detalhar cada um dos elementos que caracterizam o programa da primeira tela. Só assim 

será possível produzir um conteúdo complementar, que agregue informação e prenda a 

atenção do telespectador/usuário. O ideal é que primeira e segunda tela sejam construídos 

juntos, para que a linguagem de ambos esteja adequada à relação de complementaridade.   

Ao mesmo tempo, é importante saber quem é o público-alvo da primeira tela, 

potencial consumidor do conteúdo oferecido nos celulares e tabletes. A partir de 

informações como faixa etária e perfil socioeconômico é possível traçar estratégias para 

atingi-lo. Os conteúdos produzidos para adolescentes de classe média, por exemplo, 

diferem bastante dos pensados para mulheres donas de casa acima de 50 anos. 

De posse de todas as informações que definem o conteúdo e o público da primeira 

tela, o passo seguinte é estabelecer o que se espera do aplicativo de segunda tela. 

 

Definir os objetivos da segunda tela 

 

Na produção de conteúdo para segunda tela, é preciso ter muito bem definido o que 

se espera do aplicativo em relação: ao modelo de negócio da emissora ao qual o programa 

                                                 
9 Disponível em: http://cmap.ihmc.us/. 
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televisivo está vinculado, ao conteúdo que será ofertado, à primeira tela e à audiência. Esse 

tipo de produção requer investimento e, portanto, precisa ter um retorno garantido. Retorno 

esse que pode vir de diversas formas.  

Sendo assim, precisa ficar claro o modelo de negócio que sustentará a produção do 

aplicativo de segunda tela. Além da oferta de conteúdo complementar, por exemplo, ela 

pode ser utilizada para obtenção de recursos, tais como apoio cultural, publicidade e 

propaganda ou recursos provenientes da venda de jogos e demais produtos relacionados ao 

programa televisivo ao qual a aplicação está relacionada. O quanto antes forem definidas as 

bases que sustentarão financeiramente a produção do aplicativo, mais fácil será definir as 

possibilidades a serem ofertadas ao telespectador/usuário.  

 No que diz respeito ao conteúdo, tendo como base a análise feita no item anterior 

sobre a primeira tela (gêneros e público-alvo), é necessário esclarecer o que se pretende 

com o material a ser ofertado. A segunda tela pode ser utilizada para oferecer ao 

telespectador informações, opções de entretenimento ou materiais de cunho educativo que 

estejam ou não relacionados ao que está sendo exibido na primeira tela. Isso quer dizer que 

por meio de tabletes e smartphones é possível tanto descobrir mais sobre o programa que é 

veiculado na televisão quanto assuntos e situações que tenham relação com ele.  

Já no que diz respeito à audiência, a segunda tela pode ser utilizada para ampliar o 

público-alvo do programa televisivo, ou seja, chegar a pessoas que não conheciam o 

produto audiovisual veiculado em primeira tela. Hoje, é comum o trânsito entre os 

diferentes suportes: o indivíduo começa a interagir com um jogo, por exemplo, que tem 

como base o roteiro de uma série televisiva. A partir do contato com o game, ele passa a 

conhecer a série. E o contrário também pode acontecer: depois de assistir a um programa 

televisivo, o telespectador busca complementos à narrativa, sejam eles conteúdos 

informativos ou de entretenimento. Outra opção é tornar a segunda tela num instrumento de 

fidelização do público existente. Por meio de conteúdos específicos, opções de 

entretenimento ou ações promocionais o público é motivado a manter o consumo da 

primeira tela sem deixar de interagir, é claro, de compartilhar e de promover o debate com 

os pares por meio da segunda tela. Também não está descartado o uso da aplicação de 

segunda tela para prestação de serviços, ou seja, informações pontuais e serviços que 

possam auxiliar o usuário no seu dia a dia ou para a obtenção de informações desse mesmo 

usuário. As aplicações podem fornecer às emissoras dados sobre hábitos de consumo de 
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produtos audiovisuais, horários em que as ações acontecem, as formas de compartilhamento 

do conteúdo entre os pares, etc. 

 Definidas essas duas grandes etapas iniciais, o conhecimento da primeira tela e a 

definição de objetivos para a segunda tela, é necessário, antes de qualquer ação relacionada 

à produção de conteúdo ou programação do aplicativo de segunda tela, definir um formato. 

E o formato da segunda tela compreende tanto o conteúdo quanto o modo como a aplicação 

será executada.  

 

Estabelecer o formato  

 

 Quando se fala em conteúdo para segunda tela, há uma infinidade de opções a serem 

ofertadas ao telespectador/usuário. No entanto, o tipo de material ofertado é que vai definir 

quais serão as ações possíveis a esses indivíduos. Por exemplo, quando é ofertado apenas 

um texto ou um vídeo relacionado ao programa exibido em primeira tela, a única opção é 

ler o texto e assistir ao vídeo. Porém, quando além desses materiais é disponibilizado o 

compartilhamento desses conteúdos por meio das redes sociais, o telespectador/usuário terá 

um pouco mais de liberdade, afinal, além de compartilhar o material poderá tecer 

comentários, dar sua opinião e fazer com que esses conteúdos cheguem a sua rede de 

contatos. Quando, ao invés de textos e vídeos, são ofertadas enquetes, com opções pré-

definidas, a reação esperada é uma só: responder ao questionamento feito. Dependendo do 

tipo de questionamento, é possível traçar ainda um perfil de quem responde. A situação é 

bastante diferente quando o questionamento é feito de forma mais aberta. Por exemplo, 

quando no programa televisivo é lançada uma pergunta ao público que pode ser respondida 

por meio da gravação de vídeo ou áudio, do envio de uma foto ou ainda pela postagem de 

um comentário, que pode ser lido durante a programação. Por conta dessa variedade de 

possibilidades e de ações permitidas aos telespectadores que fizerem uso da segunda tela, os 

produtores de conteúdo precisam ter muito bem definidos que tipos de conteúdo serão 

ofertados: o telespectador/usuário pode apenas receber conteúdos, como textos e vídeos, 

reagir a esses conteúdos quando lhe são ofertadas opções pré-estabelecidas, no caso as 

enquetes, ou ainda interagir, por meio das redes sociais e do envio de materiais, como 

vídeos, fotos, podcasts, que passem a integrar os conteúdos de primeira e segunda tela.  

 Se o conteúdo define a ação do telespectador/usuário, essa ação, por sua vez, vai 

determinar a forma como a aplicação será executada no que diz respeito à primeira tela e 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXVII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Foz do Iguaçu, PR – 2 a 5/9/2014 

 
 

 10 

também à interface e usabilidade. Para que o usuário tenha condições de interagir com o 

programa televisivo de forma instantânea, por exemplo, para enviar um comentário que será 

lido durante um momento específico do programa, o aplicativo, obrigatoriamente, precisa 

estar sincronizado ao que é veiculado na primeira tela. A sincronização entre primeira e 

segunda telas e, com isso, a disponibilização de conteúdos por meio de um aplicativo, pode 

ser feita por meio da internet, por meio da identificação do áudio do programa televisivo, 

que funcionaria como uma marca d’água, por meio do middleware Ginga ou ainda pelo 

QRCode, uma espécie de código de barras em 2D capaz de ser reconhecido pela câmera 

fotográfica de celulares e tabletes. Qualquer um desses recursos pode ser utilizado para 

sincronizar o conteúdo da televisão com o aplicativo e assim oferecer informações e 

possibilidades de ações em momentos específicos da programação. Mas, há ainda os 

conteúdos que não precisam estar em sincronia. Nesses casos, o aplicativo é atualizado por 

um servidor, ação que pode ser programada para ser automática ou ficar sob a 

responsabilidade de um determinado profissional. 

 Diante do cenário traçado, serão estabelecidos os recursos disponíveis na interface e 

também os critérios de usabilidade que darão suporte às ações dos telespectadores/usuários. 

São definidos todos os elementos que compõem a representação gráfica do conteúdo: 

identidade visual, cores, fontes, tipos de botões e gráficos, bem como os comandos por trás 

de cada um desses elementos, que é o que permite a manipulação do aplicativo.  

 Somente quando se tem todas essas definições é possível dar início à produção do 

conteúdo e à programação do aplicativo de segunda tela. Geralmente, essa etapa inicial é a 

mais trabalhosa, já que depois que todos esses pré-requisitos se tornam claros para a equipe, 

eles precisam apenas ser atualizados conforme a programação televisiva. No entanto, essa 

não é uma etapa simples e merece a atenção de todos os membros da equipe. A partir daqui 

é que começa de fato a produção e então deve haver integração: as etapas de pré-produção, 

produção e pós-produção de primeira e segunda tela precisam caminhar juntas, uma vez que 

o conteúdo de ambas será ofertado ao mesmo tempo. Deve haver, portanto, uma atenção 

maior por parte dos produtores, primeiro, para que o que foi definido seja executado, 

segundo, no prazo estabelecido. As equipes que compõem as frentes de trabalho de primeira 

e segunda tela precisam trabalhar associadas, para que o telespectador/usuário reconheça no 

conteúdo a identidade do programa, independentemente do suporte em que ele seja 

disponibilizado. 
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A imagem a seguir, traz um mapa conceitual que demonstra visualmente todas as 

etapas, elementos e relações que compõem o planejamento da produção de um aplicativo 

para segunda tela, discutidos nesta seção. 
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Considerações finais 

 

A digitalização traz a possibilidade de se construir uma televisão capaz de ampliar o 

acesso à informação e reforçar a relação com os telespectadores. É o início de uma nova 

configuração do consumo de produtos audiovisuais. A utilização de dispositivos de segunda 

tela para envolver o público, que divide atenção com a internet, por meio da qual 

compartilha o que é assistido na primeira tela, reforça a função social da televisão de 

promover o diálogo e estimular o debate sobre temas do cotidiano. É também o resgate do 

envolvimento dessa audiência que, nos últimos anos, dividiu suas atenções com os meios 

online, interessada em consumir informações em diferentes plataformas que se 

complementam. Mais do que uma nova forma de assistir à televisão, tem-se uma mudança 

na cultura.  

É primordial para profissionais e acadêmicos compreender que todas as 

possibilidades interativas, narrativas e transmidiáticas, possibilitadas pelos dispositivos 

móveis conectados à internet, devem ser construídas a partir da elaboração do roteiro da 

peça principal, ou seja, devem ser elaboradas como parte integrante da idealização do 

produto audiovisual no momento de sua concepção e não nos processos de pós-produção ou 

comercialização, inseridos de acordo com cada tecnologia.  
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