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RESUMO 
 

O presente estudo descreve uma análise dos novos rumos da publicidade com a implantação da 
televisão digital no Brasil. No dia 02 de dezembro de 2007, esse advento da tecnologia televisiva 
entrou em operação no país na cidade de São Paulo. Esse sistema totalmente digital de 
transmissão de TV garante uma melhora significativa na imagem e aproxima a televisão do 
usuário, com características como portabilidade e mobilidade. Além disso, a TV digital promete, 
dentro de alguns anos, disponibilizar uma interação do telespectador com o aparelho transmissor 
e a programação assistida. Assim, o usuário poderá programar a sua própria grade de programas, 
assistindo-os no dia e na hora em que desejar. Neste contexto, os intervalos comerciais poderiam 
deixar de serem assistidos pelo público, acarretando em uma crise financeira. Por isso, o 
problema desta pesquisa é tentar levantar hipóteses de como a publicidade será desenvolvida 
neste meio. Foi feito então, um levantamento bibliográfico, contando desde o início da história 
deste meio que é um dos mais influentes veículos de comunicação que existem. O segundo passo 
foram entrevistas realizadas com quatro profissionais da área da comunicação que tentaram 
auxiliar na resolução do problema. 
 

Palavras-chave: Televisão. Televisão Digital. Publicidade. Sistema Digital. 
 

 

ABSTRACT 
 

The present study describes an analysis of the new courses of the advertising with the 
introduction of the digital television in Brazil. In the day 02 of December of 2007, this advent of 
the television technology entered in operation in the country in the city of Sao Paulo. This totally 
digital system of transmission of TV promises, besides a significant improvement in the image, to 
bring near the television of the user, with characteristics like mobility. Besides, the digital TV 
promises, inside some years, give an interaction of the viewer with the transmitting appliance and 
the assisted planning. So, the user will be able to plan his grill itself of programs, assisting them 
in the day and in the hour in what good wanting. In this context, the commercial intervals might 
stop being assisted by the public, if they brought in a financial crisis. Therefore, the problem of 
this inquiry is to try to lift hypotheses of as the advertising will be developed in this environment. 
For that, a bibliographical lifting was done, counting from the beginning of the history of this 
way that is one of the most influential vehicles of communication that exist. They were glimpsed 
the second step carried out with four professionals of the area of the communication whom they 
tried to help in the resolution of the problem. 
 

Keywords: Television. Digital Television. Advertising. Digital System.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

Na evolução histórica dos conceitos de publicidade audiovisual, especialmente a partir dos 

anos 60, vemos a televisão como o meio de comunicação mais forte e mais difundido entre os lares 

do Brasil. A Televisão (TV) iniciou suas transmissões a partir do inicio da década de 50, mas só 

alcançou seu ápice na década de 60, quando conseguiu se fixar na maior parte dos meios sociais.  

Muita história aconteceu nesses anos de transmissões. A publicidade televisiva crescia de 

maneira exorbitante, alcançando números e cifras volumosas para as empresas e agências, que por 

sua vez, investiam em pesquisas para entender os hábitos dos telespectadores, e assim, conquistar a 

atenção do público-alvo. Além disso, conceitos e linguagens são absorvidos pelo público, que se 

habitua com as mudanças acontecendo cada vez mais em intervalos menores de tempo. 

Na década de 80, com o aumento do número de canais de TV e o desenvolvimento do 

controle remoto, surge então um dos grandes problemas da publicidade nesta mídia: o fenômeno 

zapping.  

 

O fenômeno recente do zapping, que consiste em efetuar por meio do controle remoto 
um vaivém contínuo sobre o conjunto dos canais disponíveis, adquire um valor de 
símbolo para descrever as transformações atuais das atividades dos “telespectadores” no 
espaço doméstico de recepção (BRETON e PROULX, 2002, p. 123).   

 

Ainda para estes autores, o zapping faz com que o telespectador, no momento em que 

possui o poder do controle remoto, afirme previamente que não há opções de programas 

adequados devido à má qualidade da televisão. Essa troca constante de canais faz, às vezes, com 

que mais de um programa seja visto ao mesmo tempo, em um único aparelho de TV. Em alguns 

casos, a procura pelo canal certo é tanta que nenhum programa é assistido. 

Com o público tendo o poder de escolha na mão, a publicidade passou a correr o risco de 

deixar de ser vista, o que fez com que outras técnicas fossem desenvolvidas para driblar o 

desinteresse do consumidor com relação à publicidade na TV. Uma delas é o merchandising que 

insere a publicidade, de maneira subentendida, no programa ou filme transmitido. 

Atualmente, com o conceito mundial de globalização rompendo fronteiras entre países, 

observamos uma desenfreada procura por novas tecnologias. A televisão não fica de fora deste 

contexto, já que está em constante aprimoramento, inovando a cada instante, desde transmissão à 

aparelhagem e produção. Através da história, notamos que a televisão, além de ser uma forma de 
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lazer e conhecimento, é um empreendimento como qualquer outro e esteve sempre interligada a 

ações complexas de marketing e publicidade. 

Um dos novos adventos do meio televisivo no mundo é a TV digital. No Brasil, o início 

das transmissões por meios digitais começou em 02/12/2007. Mesmo com inserções ainda 

superficiais, o modelo pretende mudar o modo como o espectador se comporta diante do aparelho 

televisivo. 

A tecnologia digital promete levar ao público uma maior interação entre o telespectador e 

o televisor, fazendo com que ele possa montar a sua própria programação, assistindo ao horário 

que lhe for adequado. Será possível, também, fazer compras e participar de pesquisas apenas 

utilizando o controle remoto. Assim, pode ser considerada um avanço da ciência aliada à cultura 

e o entretenimento. Conforme Sotomayor (2006),  

 
A integração da televisão com o computador, visando maior inclusão digital, e a 
interatividade são as principais características do modelo de TV Digital desenvolvido 
no Brasil. Esse modelo, segundo o Governo brasileiro, encontrou no padrão japonês 
(ISDB) a melhor plataforma para acoplar-se e seria a base do chamado modelo nipo-
brasileiro que alia as vantagens da portabilidade à interatividade (SOTOMAYOR, 2006, 
disponível em http://midiablog.wordpress.com). 

 

Porém, essa interatividade proposta pelo modelo digital pode mudar as características 

comerciais da televisão. A partir do momento em que o telespectador tem o controle sobre a 

programação, a publicidade, assim como acontece com o zapping, poderá ser deixada de lado, 

acarretando em perda de investimentos por parte dos anunciantes e alterações de modelos 

convencionais de propaganda, como o tradicional VT1 de 30 segundos. 

Por essas características, pode-se identificar a importância de um estudo científico sobre a 

publicidade na TV digital, já que a televisão convencional se trata de uma das mídias de maior 

audiência entre públicos no país. De acordo com Sotomayor (2006), existem, no Brasil, cerca de 

100 milhões de aparelhos televisivos. Então, é altamente relevante para o trabalho dos 

comunicadores entender como será o a geração de anúncios comercias nesta nova tecnologia. 

Não existem muitos estudos sobre a TV digital e o futuro da propaganda neste meio, e 

sim, apenas especulações baseadas em modelos utilizados em países como Estados Unidos e, 

principalmente, Japão, de onde o sistema digital foi importado. Isso torna o conteúdo desta 

                                                 
1 Vídeo-tape. Gravação feita dos vídeos em fitas, dando a possibilidade de regravar e editar as cenas. 



 8 

pesquisa válido para futuros estudos e para os profissionais que trabalham no ramo da 

publicidade e empresarial.  

Diante desse contexto, o objetivo dessa pesquisa é apresentar os possíveis rumos tomados 

pelas ações publicitárias no meio televisivo diante da chegada da televisão digital ao Brasil, já 

que esse novo meio promete interação por parte de quem está assistindo. Para isso, foi feito um 

mapeamento do histórico da televisão no Brasil e uma análise da publicidade nela inserida. Outro 

passo da pesquisa foi a observação de modelos de televisão digital através de debates de autores 

sobre o futuro desta nova mídia e a publicidade televisiva digital. Foram também, entrevistados 

alguns profissionais da área da comunicação, com experiência em televisão e em mídias digitais, 

com o intuito de dar credibilidade à pesquisa e, por fim, tentar traçar um paralelo especulativo de 

como será feita a publicidade e como ela irá se adaptar diante da proposta do modelo de televisão 

digital que será implantado no Brasil. 
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2. A TELEVISÃO 

  

O homem, desde os primórdios da civilização, teve a necessidade de descrever fatos 

ocorridos durante sua vida. Para isso registrava os acontecimentos da maneira que lhe fosse 

possível, interagindo com o seu ambiente e mantendo a história viva para descendentes. Foi 

assim com as pinturas rupestres encontradas em cavernas feitas há milhares de anos atrás, 

passando pelo desenvolvimento da escrita, da imprensa até a chegada dos meios eletrônicos. A 

televisão também está presente na história pela sua importância como veiculo de comunicação. 

 A invenção da televisão foi, sem dúvida, um dos acontecimentos mais marcantes para a 

sociedade mundial, capaz de mudar parâmetros e influenciar – de diversas maneiras – o público. 

De acordo com Gontijo (2004), a televisão, entre todos os meios de comunicação já inventados, 

foi um dos que causou maior impacto, forçando as outras mídias a se adaptarem a um novo 

período de transmissão de informações.  

Para Capparelli e Lima (2004),  

 

Televisão é uma palavra de significados múltiplos. Pode significar, por exemplo, um 
eletrodoméstico que se compra numa loja e que tem determinadas características 
técnicas; significa também a instituição que emprega trabalhadores especializados para 
produzir um tipo de programa levado ao ar; os próprios programas, como na expressão 
“vou ver televisão”; também como um campo de saber, como em “estudos de televisão” 
ou uma linguagem, quando alguém diz “a televisão coloquial”; ou um negócio, como 
em “a industria da televisão” (CAPPARELLI e LIMA, 2004, p. 156). 

 

O desenvolvimento deste singular meio de comunicação se deu, assim como a fotografia e 

o rádio, a partir de experimentações feitas por pesquisadores. Conforme Gontijo (2004), as 

pesquisas para transmitir imagens em movimento começaram em 1884 com o alemão Paul 

Nipkow, que criou e patenteou um disco capaz de escanear imagens. Deste momento em diante, 

várias tentativas foram postas em prática, mas somente na década de 30, a televisão começou a 

tomar ares comerciais com o russo Wladimir Zworikin, a serviço da empresa RCA. Nesta época 

não se conjeturava a hipótese de industrializar aparelhos televisivos domiciliares. “... Zworykin 

contribuiu para o aperfeiçoamento da televisão com o orthicon de imagem, um tubo de raios 

catódicos tão sensível à luz que podia captar a imagem de um rosto humano iluminado por uma 

vela ou mesmo por um fósforo” (FLOHERTY, 1964, p.28).  
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Gelices (1979) conta que o russo nomeou sua obra, capaz de transformar imagens óticas 

em sinais elétricos, de Iconoscópio. Deste tubo era possível bombardear uma tela fosforescente 

com um feixe de elétrons. 

 

Foi o seu sistema, completamente eletrônico, que permitiu a primeira demonstração 
pública, em Nova York, de transmissão de imagens produzidas no estúdio da RCA. O 
público saiu frustradíssimo, achando que aquilo que assistira era nada mais do que 
cinema de péssima qualidade (GONTIJO, 2004, p. 404).    

  

De acordo com Gordon e Falk (1969), nesta época, os Estados Unidos viviam o seu 

grande período radiofônico. Momento onde fora desenvolvido o meio do noticiário radiofônico in 

loco, com transmissões ao vivo, diretamente do local ao qual acontecera o fato. 

 Pouco antes, em 1920, foi introduzido o som ao cinema. Vale ressaltar que, conforme 

Gontijo (2004), o cinema na América do Norte era um dos maiores modos de entretenimento da 

população, principalmente das famílias dos Estados Unidos. Além disso, era uma maneira do país 

exportar sua cultura e padrões de consumo para outros locais.   

Com base em Gontijo (2004), as transmissões regulares de TV foram inauguradas em 

1936, quando a British Broadcasting Corporation Television (BBC-T) transmitiu a coroação do 

rei George VI, ainda em preto e branco. Dois anos depois, o presidente da empresa NBC-T 

ponderou a idéia de transmissão televisiva domiciliar. Mas somente após o turbulento período da 

Segunda Guerra Mundial que houve uma expansão da fabricação dos aparelhos televisivos.  

Marcondes Filho (1988), conta que, neste período pós-guerra, o rádio era um meio 

bastante difundido nos lares, enquanto o cinema explorava o público no horário da noite. O autor 

ainda ressalta que a televisão, em termos de comunicação, era mais parecida com o rádio do que 

com o cinema, pelo fato de fazer parte do cotidiano. Já o cinema era um evento como assistir uma 

peça ou a um balé. Era preciso se programar, se arrumar e sair de casa.  

  Segundo Floherty (1964), logo após o final da segunda grande guerra, em 1947, a 

empresa RCA apresentou em teatro da Filadélfia imagens coloridas totalmente eletrônicas. Em 

seguida fez a primeira exibição de televisão no continente europeu, primeiramente na cidade de 

Milão e logo após na cidade do Vaticano, aonde foram captadas imagens do Papa Pio XII.  

O surgimento da televisão a cores foi um acontecimento que marcou a década de 50, 

porém, a tecnologia só se popularizou na década de 60. Com base em Gelices (1979), a técnica 

empregada para transmitir imagens coloridas é usada até hoje, e é composta por apenas três cores 
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básicas: o vermelho, o verde e o azul. Essas cores formam a escala RGB2 e misturadas, obtém-se 

uma gama de cores incrível, trazendo vida às imagens. 

Deste momento em diante, o crescimento da televisão foi bombástico. Conforme Gontijo 

(2004), de 1945 a 1950, houve muitos investimentos na área, principalmente nos Estados Unidos. 

Esse crescimento forçou o país a fazer modificações na sua legislação para regulamentar o setor 

televisivo de acordo com os outros meios de comunicação. De 1950 a 1960, somente na América 

do Norte, houve um crescimento de 50 milhões de aparelhos de TV vendidos. Dois anos mais 

tarde, em 1962, a televisão abrangia 90% de toda a população americana.  

As redes de televisão começam a investir em programas de informações jornalísticas, 

cobrindo principalmente notícias trágicas e as guerras que aconteciam no mundo. De acordo com 

Gontijo (2004), essa cobertura do jornalismo da TV melhorou a partir do surgimento das 

unidades móveis de transmissão de imagens ao vivo, causando um enfraquecimento nos jornais e 

revistas. Estes, por conseqüência, não podiam superar a velocidade de informação dos meios 

eletrônicos e por isso tiveram de se adaptar ao novo mercado.  

Enquanto a TV crescia de maneira exorbitante e se tornava um dos meios de comunicação 

mais difundidos no mundo, a indústria do cinema, conforme as palavras de Marcondes Filho 

(1988), desmorona em função do entretenimento e da comodidade apresentado pelo aparelho 

televisor, fazendo com que as pessoas preferissem ficar no conforto de sua casa.  

Crescia também, o volume de publicidade que alcançou números recordes. De acordo 

com Ries e Ries (2002), era gasto, no ano de 1972, uma quantia de U$ 110,00 anuais por pessoa 

em anúncios publicitários. Esse valor, reajustado pela cotação do Dólar do ano de 2002, ficaria 

em torno de U$ 465,00 per capto.  

A ampliação dos estudos na área tecnológica trouxe inovações que mudaram, para 

melhor, a programação e o modo de produzir e consumir televisão. Conforme Duarte (2004), a 

partir do desenvolvimento do vídeo-tape, houve uma melhora significativa nas transmissões, 

flexibilizando a produção e disponibilizando que programas de TV gravados fossem 

retransmitidos de um lugar para vários outros através de emissoras afiliadas. Outro trunfo da 

ciência em relação à televisão foi o desenvolvimento de satélites, que da órbita terrestre, 

possibilitaram uma abrangência maior na transmissão de sinais televisivos entre países distantes. 

                                                 
2 Sistema de cores a partir das seguintes cores: Red (vermelho), Green (verde) e Blue (azul). 
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 Com esse avanço tecnológico da área da comunicação visto durante todos esses anos, 

principalmente no último século, pode-se notar o aprimoramento da produção, não só em 

analogia aos recursos eletrônicos, mas também na relação humana. Hoje, a televisão passa por 

uma fase de transição com a chegada da TV digital, que permite uma melhora na visualização por 

parte do espectador, colocando-o ainda mais perto da TV. 

 

 

2.1. HISTÓRIA DA TV NO BRASIL 

 

 A sociedade brasileira modificou-se muito a partir do início das transmissões de televisão 

no país. O conjunto do som e da imagem tornou essa mídia um espetáculo indispensável em 

quase todas as residências do Brasil.  

 

A televisão, ao contrário (dos outros meios), transmite basicamente imagens, e 
estimula, predominantemente, o ver, o falar e o ouvir. Em geral, a voz, ao vivo ou 
editada, está em função da imagem, que explicita a mensagem, sem exigir de 
telespectador a habilidade de abstração (GONTIJO, 2004, p.399). 

 

 De acordo com Mattos (2002), o advento da televisão brasileira, em 1950, ocorreu durante 

o período de crescimento industrial. Com a intensificação da industrialização nesta década, 

aumentou a migração das áreas rurais para as urbanas e o rádio transformou-se na mais 

importante fonte de informação da população nas grandes cidades. A economia do país estava em 

ascensão e empresários começam a investir em novas tendências já utilizadas nas nações 

desenvolvidas. É neste contexto que entra em cena o empreendedor Assis Chateaubriand. 

Segundo Capparelli e Lima (2004), Assis era dono de parte do mercado brasileiro de 

comunicação, possuindo diversos jornais e rádios. Em 1948, após viagem para os Estados 

Unidos, o empresário comprou equipamentos, que dois anos depois começariam as transmissões 

televisivas no Brasil.  

   

As primeiras imagens da televisão brasileira foram transmitidas no dia 18 de setembro 
de 1950, em São Paulo, pela TV Tupi, Canal 3, que se constituiu na primeira estação de 
televisão da América do Sul. De acordo com o noticiário publicado pela imprensa da 
época, a televisão foi considerada “um novo e poderoso instrumento” (MATTOS, 2002, 
p.79). 
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Depois da estréia do primeiro canal, outros foram abertos, contam Capparelli e Lima 

(2004). No ano de 1951 foram inauguradas a TV Tupy do Rio de Janeiro e também a Rádio 

Televisão Paulista. No ano de 1953, a TV Record, no Rio de Janeiro. Apesar da consagração das 

empresas que surgiam, o público telespectador era baixo e só a partir de 64 que a televisão se 

tornou um meio popular. Conforme Mattos (2002), de 1950 até 1964, a TV viveu uma fase 

denominada por ele de elitista, ao qual somente os ricos possuíam um televisor, que era artigo de 

luxo. 

No seu início, as transmissões tinham pouco alcance de sinal e eram recebidas pelos 

aparelhos somente dentro da mesma cidade.  De acordo com Rocha (2007), o raio de cobertura 

era de apenas cem quilômetros e, além disso, dependia muito das condições geográficas para o 

sinal chegar perfeitamente nas residências. Não existia muita variedade na programação para os 

telespectadores, que, na época, eram chamados de “teleouvintes”. Os programas começavam a 

tarde e continuavam durante a noite. 

 

A primeira transmissão entre duas cidades ocorreu em 1956, quando imagens da praia 
de Copacabana chegaram aos telespectadores paulistas, seguidas dos discursos de 
Antônio Augusto Amaral de Carvalho, da TV Record, e João Batista do Amaral, da TV 
Rio. A primeira transmissão em cadeia entre duas emissoras ocorreu dois meses depois, 
com o jogo Brasil X Itália, realizado no estádio do Maracanã no Rio de Janeiro 
(ROCHA, 2007, p.129). 

 

Conforme Marcondes Filho (1988), nos primeiros anos de transmissões no Brasil, a 

televisão não havia conquistado uma linguagem própria, era feito, na verdade, um rádio com 

imagens. A partir de então, vários profissionais do meio sonoro trocaram de ambiente, passando a 

apresentar programas e participar de novelas nas telas dos televisores.  

A ligação entre os meios radiofônico e televisivo era assaz nítida. Com base em Rocha 

(2007), era apresentado na época, mais precisamente no ano de 1957, um programa humorístico 

transmitido pela TV Tupy chamado “Rádio-Seqüencia G-3”. Esse programa era feito nos estúdios 

da Rádio Tupy e contava com a presença de personalidades do rádio nacional, que finalmente 

puderam ter seu rosto conhecido pelo público, assim como a cantora Dóris Monteiro, denominada 

como Rainha do Rádio brasileiro.  

Outra influência da TV foi o circo, que era uma forma de comunicação muito popular no 

período de introdução da televisão no país. Marcondes Filho (1988) comenta a ingerência dos 

picadeiros nos programas que contam com a presença de platéia e o estilo circense de vários 
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apresentadores. O mais conhecido deles era José Abelardo Barbosa de Medeiros, mais conhecido 

como Chacrinha, que também começou sua carreira no rádio. Chacrinha tinha como uma de suas 

principais marcas, uma frase: “Na televisão, nada se cria, tudo se copia”. 

Não diferente de outros programas, o noticiário Repórter Esso também fora importado do 

rádio, passando a ter uma versão televisionada muito semelhante a original. A única diferença era 

a de que o apresentador se mostrava exposto em uma bancada. Segundo dados de Rocha (2007), 

o Repórter Esso, na época, foi o programa mais assistido em todo o estado do Rio de Janeiro, 

tornando-se um dos ícones do jornalismo e influenciando vários outros programas de notícias. 

Já no ano de 1962, de acordo com o livro Comunicação é a nossa vida (2007), da RBS 

publicações, é inaugurada a TV Gaúcha, canal 12. Anos mais tarde, o canal tornar-se-ia a Rede 

Brasil Sul, mais conhecida pelo público como RBS TV. A rede de televisão tem sede em Porto 

Alegre e transmite sua programação, atualmente, para todo o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. 

Filiou-se à Rede Globo no ano de 1967 e logo assumiu a liderança de todos os segmentos de 

comunicação. 

A partir da metade da década de 60, nota-se um crescimento desta mídia, tanto em 

audiência como em venda de aparelhos. Começa neste período, o que Mattos (2002) denomina de 

fase populista. O ponto de partida foi a partir do golpe de estado, onde o então Presidente João 

Goulart foi deposto de seu cargo pelos militares.  

 

O golpe de 64 afetou diretamente os meios de comunicação de massa porque o sistema 
político e a situação socioeconômica do país foram totalmente modificados pela 
definição e adoção de um modelo econômico para o desenvolvimento nacional (Mattos, 
2002, p.89).  

 

O autor ainda descreve que esse crescimento do país, baseado na rápida industrialização, 

impulsionou a produção de televisores para atender a crescente demanda interna. Nesse instante, 

a televisão no Brasil passa a divulgar a industria e principalmente a difundir o ideal político do 

regime. 

 É possível compreender, com base em Cohn (1978), citado por Mattos (2002), que a 

televisão era, nos anos 50, elitista enquanto o governo era de caráter popular. Contudo, durante 

parte dos anos 60, a televisão tornou-se popular enquanto a política estava longe do modelo 

populista.   
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Em 1965 vai ao ar, no Rio de Janeiro, a TV Globo. De acordo com Marcondes (2002), o 

canal, que anos mais tarde viraria uma referência internacional no ramo da telecomunicação, 

começou de maneira desestruturada e com uma programação indefinida. Mas com o apoio de 

capital estrangeiro do grupo Time-Life3 a emissora, que no inicio se chamava Canal 4, começou a 

crescer.   

 

No final dos anos 60, a Globo já possuía larga audiência, pois havia direcionado sua 
programação para as camadas socioeconômicas mais baixas da população. Manteve 
essa política até 1973, consistindo sua programação então em telenovelas, programas de 
concursos e filmes importados dos Estados Unidos, que eram mais baratos que os 
produzidos no Brasil. A consolidação da TV Globo como Rede Nacional começou em 
1969, quando seus programas passaram a ser transmitidos simultaneamente em várias 
cidades através de microondas (MATTOS, 2002, p. 96). 

  

Conforme Rocha (2007), outro grande trunfo da televisão brasileira foi a realização de 

festivais musicais em sua programação. O 1º Festival Nacional de Música Popular Brasileira, 

realizado pela extinta TV Excelsior, contou com a presença de vários artistas de renome na 

atualidade e acabou canalizando uma renovação da música especificamente brasileira com ritmos 

novos, como a bossa nova4, diferente do estilo musical do rádio. 

A partir da década de 70, a TV começa uma fase de transição, onde ocorre um nítido 

avanço tecnológico, levando a televisão brasileira à expansão internacional. É nessa época que 

ocorre a primeira transmissão a cores no país. De acordo com Valim (1998), uma das primeiras 

imagens coloridas foi da Copa do Mundo de futebol em 1970, através do sistema NTSC5 

recebido pela Embratel. Mas apenas um seleto público assistiu em um auditório montado, já que 

não existiam aparelhos a cores no Brasil. O país era governado pelo Presidente Médici, que foi 

importante para a expansão das telecomunicações, a introdução da televisão a cor e o 

desenvolvimento das mídias através de recursos financeiros que foram provenientes das 

campanhas produzidas pelo chamado “milagre econômico”.   

Mattos (2002) descreve que outro marco foi a consolidação das telenovelas, centralizando 

a produção brasileira e constituindo-se como um veículo de audiência nacional, dominando 

                                                 
3 Grupo de comunicação norte-americano.  
4 Movimento musical que consagrou vários músicos brasileiros, inclusive a nível internacional, como Antonio Carlos 
Jobim, João Gilberto e Vinicius de Moraes. 
5 Abreviatura de National Television System Commitee, padrão de televisão em cores desenvolvido nos Estados 
Unidos e adaptado em diversos países. 
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grande parte dos investimentos em publicidade no país. Segundo Esquinazi (1993), no inicio, as 

novelas eram inspiradas em tramas importadas, cansando o público que aplaudiu mais as histórias 

genuinamente brasileiras. O povo se rendeu às novelas e não vive mais sem elas. 

As telenovelas brasileiras, sucesso no país, tornar-se-iam, mais tarde, produto de 

exportação para vários países do mundo. O conteúdo e a linguagem adotada, aliada a 

regionalização da cultura brasileira, moldou a novela como uma marca da nossa televisão.  

Adorno (1963) citado por Cohn (1971), há um parentesco entre muitas novelas e as 

histórias em quadrinhos, pois o espectador sente os personagens como propriedade, da qual pode 

dispor e em relação à qual se sente superior. Por isso as novelas, assim como todos os outros 

produtos da industria cultural, fazem sucesso à medida que se absorvem mais elementos da 

realidade sensível. 

No ano de 1978 ocorre o fim da censura prévia aos programas de televisão a partir do da 

revogação do Ato Institucional nº 56, durante o governo do presidente Ernesto Geisel. Já no início 

da década de 80 o surgimento de novos canais de televisão e o desenvolvimento de novas 

tecnologias no país mudam o cenário das telecomunicações no Brasil e no mundo. De acordo 

com Mattos (2002), a década de 80 começa com muitas novidades. 

 

Em Agosto de 1981, a rede de emissoras de Silvio Santos, o SBT – Sistema Brasileiro 
de Televisão, iniciou suas transmissões. Em 1982, começa um verdadeiro boom do 
videocassete doméstico e a produção independente de vídeo. Em 1983, entra no ar a 
Rede Manchete, ao mesmo tempo em que os produtores independentes, como a Abril 
Vídeo, se solidificam e começam a preencher um espaço no mercado (MATTOS, 2002, 
p.115). 

 

Após o fim do regime militar, com o movimento chamado de Diretas-Já, em 1984, a 

televisão entra em uma nova fase que se caracteriza pela transição do regime militar para o 

regime civil no Brasil, sendo denominada por Mattos (2002) como: a fase da transição e da 

expansão internacional. 

 

Assim como o regime militar, o governo da Nova República também utilizou a mídia 
eletrônica para obter respaldo popular. Tanto a TV Globo como as demais redes de 
televisão continuaram a servir ao novo governo da mesma forma que serviram ao 
regime militar (MATTOS, 2002, p.115). 

 

                                                 
6 AI5 ou Ato Institucional nº 5, foi publicado enquanto o general Artur da Costa e Silva governava o Brasil, em 1968, 
servindo de base jurídica ao endurecimento do regime autoritário, dando amplos poderes ao presidente. 
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 Conforme Capparelli e Lima (2004), o fim dos governos militares não democratizou a 

televisão brasileira que continuou nas mãos de políticos após a liberação das concessões e 

licenças de retransmissão de TV, passando a vincular a programação regional em interesses 

políticos.  

 
O momento mais significativo deste governo está focalizado no processo de elaboração 
da Constituição de 1988. Neste período, as concessões e radiodifusão se transformaram 
em moeda política para a votação da emenda constitucional que daria cinco anos de 
mandato ao Presidente José Sarney (CAPPARELLI e LIMA, 2004, p. 80). 

 

No final da década de 80, de acordo com Duarte (1996), são criados no Brasil novos 

canais de televisão, usando uma freqüência ultra-alta, denominados de UHF. Junto com esses 

canais, começam a ser transmitidas imagens diretas via satélite (DBS) e TVs a cabo e por 

assinatura. É o início da televisão segmentada no país. O autor ainda ressalta, comentando que: 

 

... o segmento de TV paga, certamente, não parou de sofrer mudanças desde então. 
Talvez a tendência mais marcante do mercado será que, originalmente, se constatava a 
presença de um certo número de pequenos investidores buscando sua fatia de mercado, 
apontando para uma expansão da indústria televisiva ao mesmo tempo democrática e 
competitiva. O que se verifica atualmente, porém, é uma forte concentração no 
mercado, pois a maioria dos pequenos investidores nunca chegou a ir ao ar e seus 
ousados projetos permaneceram no papel ou foram vendidos para outros grandes 
empresários. Considerando os altos investimentos que a TV paga demanda, só os 
grandes investidores parecem ter chances de sobreviver (DUARTE, 1996, p.15).  

  

A partir da década de 90, o mundo realmente entra na era da globalização e do início da 

televisão paga, que trazia uma multiplicidade de ofertas de canais e uma melhora expressiva da 

qualidade da imagem. Com base em Mattos (2002), através da tendência de desenvolvimento 

global adotada por diversos países, começou a estruturação da televisão por assinatura, seguindo 

a formatação de empresas americanas.  

O surgimento de transmissões a cabo ou via satélite, de canais de diversos lugares do 

mundo, mudou, de forma significativa, a maneira e o tempo de receber as mensagens. Duarte 

(1996), comenta que graças a aos grandes investimentos feitos pela Rede Globo e o grupo Abril o 

país vem implementando sistemas de fibra ótica e DBS7 digital, enquanto os Estados Unidos 

investem grande capital para remodelar seu ultrapassado sistema analógico e através de cabos 

coaxiais.  

                                                 
7 Segundo Duarte (1996), é a transmissão direta de sinais via satélite. 
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De acordo com Leão Serva, autor do prefácio do livro Admirável Mundo MTV, a 

televisão a cabo buscou achar o seu público através da concepção de canais utilizando temáticas 

já consagradas da TV comercial. Por exemplo: para o público infantil, que assistia aos desenhos 

animados em partes de programações de canais abertos, foi criado o Cartoon Network; para quem 

gosta de notícias instantâneas, assim como no rádio, foi criada a CNN; para os amantes dos 

esportes, a ESPN; e também  para o público que gosta de ver filmes, foram desenvolvidos canais 

como a HBO e o Telecine.  

Há também, nessa década, o apogeu de emissoras educativas e segmentadas. Um caso de 

emissora segmentada é o canal de música MTV, ou Music Television. Conforme Marcondes 

(2002) o canal com sede em Nova York que criou uma nova linguagem, a do vídeo-clipe, 

inaugurou em 1981 nos Estados Unidos e foi traduzido em versão brasileira no ano de 1990.  

 

A MTV quebrou uma série de tabus e implantou um modelo absolutamente original. 
Quebrou o tabu de que televisão só funciona para as grandes massas e consolidou um 
modelo inovador, com programação voltada exclusivamente para o jovem, 24 horas por 
dia (MARCONDES, 2002, p.189). 

 

O grande apelo da Music Television foi procurar se comunicar com o público jovem, 

como jovem. “A comunicação é feita de ‘igual para igual’, sem pretensão de ser infalível ou dono 

da verdade” (SERVA, in PEDROSO e MARTINS, 2006).  

Outro artifício usado pela televisão a partir dos anos 90 é a procura de programas 

“interativos”. Mattos (2002) comenta que um dos primeiros programas foi o “Você Decide” da 

Rede Globo, que logo se tornou um sucesso, pois o público participava, através de telefonemas 

ou em praça pública ao microfone da emissora, escolhendo o desfecho das histórias apresentadas.  

O programa ganhou tamanho prestigio que a emissora vendeu o modelo para onze países em 

1993. Essa “interatividade” proposta pelo programa, na verdade, era apenas uma opção de 

escolha por parte do espectador que tinha o poder de selecionar somente uma alternativa entre 

duas oferecidas, diferentemente do contexto de interação. 

Hoje em dia, é possível ver o desenvolvimento de emissoras de TV em crescimento como 

a Rede Record de Televisão. Comandada pelo bispo Edir Macedo, da Igreja Universal do Reino 

de Deus8, a rede foi uma das primeiras a investir em transmissões em alta definição do país. Mas 

                                                 
8 A Igreja Universal do Reino de Deus (IURD) é uma igreja cristã protestante de tendência neopentecostal fundada 
no Brasil, mas também é presente em outros países.   



 19 

a liderança entre as TVs brasileiras ainda continua com a Rede Globo, se concretizando como o 

canal de televisão mais assistido do país. Segundo dados da pesquisa Ibope de 2005, presentes no 

Anuário de Mídia (2007), a Globo alcançou um share9 de 52,4% e um índice de audiência média 

de 18% de televisores por minuto de programação. Números que lhe mantiveram acima de todos 

os outros canais abertos do Brasil.  

Após vários anos de avanços da televisão brasileira e disputas entre as emissoras pela 

preferência do público, Mattos (2002), cita: “O Brasil deu os primeiros passos em direção à 

modernização de sua infra-estrutura televisiva em 1999, quando os estudos de mudança do 

sistema analógico para digital começaram com afinco” (MATTOS, 2002, p.153). 

O autor ainda completa: 

 

Todos esses avanços tecnológicos, somados à decisão do governo de dotar o país da 
infra-estrutura capaz de acompanhar o desenvolvimento do segmento mundial e a 
tendência das redes de televisão de seguir os rumos e as exigências da globalização, 
deixam antever que, nesta primeira década do terceiro milênio, o Brasil terá uma 
televisão de alta qualidade quanto ao som e a imagem. Já a qualidade do conteúdo vai 
depender do comprometimento societário que vier a ser assumido por cada uma das 
redes e das normas que o governo venha a baixar, visando a elevação do nível dos 
programas e a manutenção da produção e da cultura nacional (MATTOS, 2002, p.159). 

  

Com a entrada do novo milênio, os meios de comunicação se tornaram cada vez mais 

ágeis e eloqüentes. Espelhadas no fenômeno web e das novas linguagens de comunicação as 

emissoras de TV apostam na convergência da antiga televisão analógica com internet digital. O 

fato é o de que, após todos esses anos com a televisão fazendo parte do cotidiano das pessoas 

através da informação e do entretenimento, é possível, segundo Cashmore (1998), analisar o 

passado e reconhecer a televisão como a invenção que refletiu, moldou e recriou a cultura do 

século XX (p.11). 

 

2. 2. TELEVISÃO DIGITAL  

 

 Um misto de televisão com internet. Essa é a convergência formulada para a obtenção da 

mais nova mídia: a televisão digital. A tecnologia promete ser uma das mídias mais importantes 

do futuro.  

                                                 
9  Share: De acordo com o Anuário de Mídia (2007), significa o percentual de indivíduos ou domicílios que 
assistiram a um programa, faixa horária ou emissora em relação ao total de ligados.   
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Segundo o DTV (2007), site sobre a TV digital no Brasil, esse modo de sistema tem a 

característica de transformar cada minúsculo elemento do som e da imagem em número binário 

que é o modo como é processada a linguagem dos computadores. Isso faz com que a imagem e o 

som se tornem de alta qualidade. Outra característica importante é a mobilidade e a portabilidade, 

fazendo com que o usuário possa assistir televisão em carros, aviões, barcos, celulares em 

movimento e laptops10. 

 

Embora esse casamento de mídia tenha feito apenas incursões secundárias até o 
momento, há indicações de que poderá crescer muito rapidamente no futuro. Esse não é 
estritamente um meio novo, mas uma combinação de dois tipos de mídia estabelecidos 
que podem mudar a maneira como consumimos (CAPPO, 2003, p.158). 

 

No Brasil, a televisão digital deixou de ser uma tecnologia distante, utilizada apenas por 

países desenvolvidos, para entrar nos lares da população. O plano feito pelo atual governo do país 

de melhorar a TV brasileira, equiparando aos países de primeiro escalão, entra em ação ainda no 

final do ano de 2007 já pensando no futuro das comunicações. 

Assim anunciou a reportagem da Revista da SET (2007): 

 

Domingo, 2 de dezembro de 2007 - Cinqüenta e sete anos após ser lançada no Brasil e 
trinta e cinco anos após ganhar cores, a televisão brasileira entra numa nova era, a era 
digital. Como palco desse marco histórico, a majestosa Sala São Paulo, que com um 
seleto grupo de convidados, inaugurou oficialmente a transmissão digital no Brasil 
(REVISTA DA SET, 2007). 

 

Com tecnologia importada do Japão, a TV digital brasileira promete uma qualidade de 

transmissão de imagem e de dados tão boa quanto aos países pertencentes ao primeiro escalão em 

recursos financeiros e tecnológicos do mundo. Rosa Neto (2007), afirma que sistema japonês de 

televisão digital (ISDB), o mesmo importado pelo Brasil, apresenta leve diferença em relação à 

qualidade da imagem dos outros sistemas em operação: o americano (ATSC) e o europeu (DVB). 

Entretanto, o ISDB permite uma maior compressão digital pois é baseado no sistema MPEG411, 

diferentemente do modelo europeu que trabalha com o sistema MPEG211 também encontrado em 

TVs por assinatura como a Sky e a Directv.  

                                                 
10 Computador portátil.  
11 Padrões de codificação para vídeo digital e áudio associado. 
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Depois de assinado um acordo, no qual o governo brasileiro firma parceria com o Japão 

para o desenvolvimento de sua televisão, o Brasil começa a criar seu próprio modelo de TV 

digital. Conforme a Revista da SET, Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão (2007), o 

sistema brasileiro de TV digital, denominado como ISDB-Tb, introduziu ferramentas criadas no 

país, como o middleware12 Ginga, em conjunto com o poder tecnológico japonês. As pesquisas 

brasileiras duraram mais de 20 anos e contaram com a ajuda da Universidade Federal da Paraíba 

(UFPB) e da PUC do Rio de Janeiro. 

No momento, as transmissões em alta definição podem ser vistas pelo público brasileiro 

somente em São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. A transição do atual sistema de 

televisão do Brasil, transmitidos através de sinais analógicos, para o modelo digital em todo o 

território nacional deverá demorar mais alguns anos. Com base em Rosa Neto (2007), a total 

abrangência da televisão digital no país se dará em um período de no mínimo 10 anos. Ou seja, a 

transmissão por modo analógico só será desativada quando em torno de 90% das cidades do país 

estiverem com o sistema digitalizado. 

De acordo com o mesmo autor, esse processo de digitalização da televisão no Brasil 

exigirá um esforço muito grande dos investidores (principalmente na parte financeira). Estima-se 

uma quantia média de cem bilhões de dólares, envolvendo todos os gastos com a transmissão e 

desenvolvimento das emissoras e a compra dos aparelhos novos de TV ou conversores pelos 

usuários. 

Além dos investimentos colossais em tecnologias de ponta para o aprimoramento das 

mídias, há as denominadas “megafusões” de grandes grupos, englobando diversos canais de 

comunicações e tendenciando o mercado capitalista do século XXI, integrando diferentes áreas. 

Prova disso, segundo Ramonet (2002), foi a fusão, no ano 2000, da empresa América Online 

(AOL), líder mundial em acessos a internet, e a Time-Warner-CNN-EMI, primeiro grupo de 

comunicação planetária, contando com jornais, revistas, televisões, rádios, sites, gravadoras e 

editoras. Essas fusões são prejudiciais aos pequenos grupos de comunicação, mas devem acelerar 

o desenvolvimento da televisão digital, já que esta é um composto de TV com internet. 

De acordo com Lévy (1999), 

 
 

                                                 
12 Programa usado pela computação que compõe a mediação softwares diferentes. 
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No caso da televisão, a digitalização poderia aumentar ainda mais as possibilidades de 
reapropriação e personalização da mensagem ao permitir, por exemplo, uma 
descentralização da emissora do lado do receptor: escolha de câmera que filma um 
evento, possibilidade de ampliar imagens, alternância personalizada entre imagens e 
comentários, seleção dos comentários etc (LÉVY, 1999, p. 79). 

 

O usuário da TV no Brasil poderá adquirir aparelhos de televisão previamente preparados 

para a recepção do sinal digital. Segundo Duarte (1996), os aparelhos, chamados de HDTV ou 

High Definition Television (Televisão de Alta Definição), são desenvolvidos com técnicas 

avançadas, utilizando duas vezes mais MHz que o utilizado pelas emissoras atuais. Os aparelhos 

prometem uma alta definição de imagens, melhorando em muito a qualidade do espetáculo visto 

pelo espectador.  

Contudo, Glasberg citado por Duarte (1996), contesta essa nova tecnologia em relação à 

sua aceitação por parte do público. 

 

Mas será que o público vai aderir a HDTV como aceitou a TV em cores nos anos 70? É 
uma indagação feita pelos broadcasters que, cada vez mais, se mostram propensos a 
ficar no NTSC, só que digital e com a possibilidade de ser multicanal. Ou seja, 
ganhando em capacidade de competir com as novas tecnologias que ameaçam comer o 
mercado da TV aberta pelas bordas (GLASBERG in DUARTE, 1996, p. 11). 
 

Muito se ouve falar sobre as características desse veículo, mas, no entanto, não há muito 

além de especulações. Inovações como a interatividade, permitindo fazer compras pela TV, 

consultar e moldar a programação das emissoras, participar de pesquisas de mercado ou intenção 

de votos e entre outros, são possíveis características dessa nova mídia.  

Nakonechnyj (2008), acredita que das qualidades apresentadas pela TV digital, a 

mobilidade e a qualidade da imagem serão os grandes trunfos dessa tecnologia. Em relação à 

interatividade, a coordenadora do Grupo SET de Estudos de Canalização Digital é cautelosa ao 

afirmar que: "A interatividade ainda é uma promessa, pois, após sua padronização completa, 

terão que ser desenvolvidos os aplicativos e criadas novas fórmulas de programas” 

(NAKONECHNYJ, 2008). 

A incerteza sobre o futuro desta tecnologia no Brasil, faz com que seja possível identificar 

uma certa insegurança por parte dos profissionais da comunicação de todo o país. Desses, os 

publicitários são um dos grupos de profissionais mais atingidos por essas dúvidas, pelo modo 

como a publicidade irá se comportar a medida que as novas características da televisão digital 

ganharem espaço no cotidiano – principalmente a questão da interatividade do usuário de TV. O 
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próximo capítulo tenta, por fim, observar a publicidade na televisão em um caráter histórico e 

especulativo. 
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3. A PUBLICIDADE NA TV BRASILEIRA 

 

Após o advento da televisão no mundo, a publicidade muda de em todos os seus sentidos, 

da linguagem até a imagem. Essa conflagração acabaria, por fim, influenciando a maioria dos 

outros meios de comunicação. “A TV revolucionaria – mais que o rádio – a cultura, o 

comportamento, a economia e, conseqüentemente, a publicidade brasileira de uma forma como 

nunca havíamos visto” (MARCONDES, 2002, p. 31). 

 

 

3.1. DAS GAROTAS-PROPAGANDA AO VT 30” 

 

As imagens em movimento juntamente com o som provocavam uma maior percepção por 

parte do consumidor facilitando a venda de produtos e serviços. Isso fez com que a televisão 

mudasse os rumos comerciais em muitos lugares do mundo. Ao contrário de alguns países 

europeus, que tinham suas emissoras de TV controladas pelo governo, o meio televisivo no Brasil 

usou o artifício da publicidade para se manter financeiramente. “Desde o seu início, a televisão 

brasileira se caracterizou como veículo publicitário, seguindo o modelo comercial norte-

americano” (MATTOS, 2002. p.70). 

 No Brasil, as emissoras de televisão eram, em sua maioria, privadas, basicamente 

comandadas por donos de redes de comunicação, como jornais e rádio. Por ter essas 

características, de acordo com as palavras de Duarte (2004), essas empresas viviam, e ainda 

vivem, da venda de espaços comerciais para patrocinadores em meio a sua programação, com o 

intuito de custear os gastos e obter lucro. Diferentemente disso, as emissoras estatais, ou seja, 

com conteúdo governamental, são proibidas por lei de vender espaços comerciais. 

Conforme Marcondes (2002), o início da propaganda na televisão foi apenas 

experimental, assim como no rádio. Como os programas eram ao vivo, utilizavam-se as figuras 

da “garota-propaganda”, cuja função era demonstrar, como numa conversa doméstica com a 

consumidora, as maravilhas dos produtos anunciados. Era utilizada a figura feminina para 

anunciar, já que as mulheres eram o público-alvo principal da publicidade em geral. As garotas-

propaganda eram, em sua maioria, muito belas, transmitindo uma imagem de simpatia e beleza 

para os produtos anunciados. 
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 Pode-se compreender, com base em Sant’anna (2002), que esse tipo de técnica de 

publicidade feita através da utilização de personalidades ou testemunho é um dos mais 

importantes fatores de sucesso de um comercial de TV. 

 Outra técnica muito utilizada durante anos foi o patrocínio. Rocha (2007), conta que as 

câmeras focalizavam cartazes colados nas paredes dos estúdios enquanto uma gravação feita por 

um locutor integrava o som a imagem. Mais tarde viriam técnicas mais avançadas que 

melhoraram os comerciais, mas em suma, a propaganda era primeiramente oral, com poucos 

recursos na utilização de imagens. 

 

O patrocínio foi a característica de boa parte dos programas nesse início da televisão. 
Como observam alguns autores (...), grandes agências de publicidade e de relações 
públicas, que representavam empresas norte-americanas (Ford, Lever, Colgate-
Palmolive) ou européia (Nestlé), produziam programas noticiosos, de auditório ou 
telenovelas, e os ofereciam aos canais de televisão já com a inserção dos anúncios 
publicitários. Essa prática já existia no rádio (CAPPARELLI e LIMA, 2004, p. 65). 

 

 Nos anos 60, com base em Marcondes (2002), o movimento da Jovem Guarda13, liderado 

pelos cantores Roberto e Erasmo Carlos, inaugurou o marketing segmentado no país. Até então, 

os anúncios eram apenas feitos para o público masculino ou feminino, com pequena variação de 

idade. É nessa época que é desenvolvido o VT, possibilitando a gravação dos programas sem 

necessariamente fazê-los ao vivo. Era possível errar e gravar de novo. “Pode-se dizer que o VT 

foi diretamente responsável pela importante expansão dos negócios publicitários no período. Ele 

permitiu ainda que os comerciais entrassem em uma nova fase” (MARCONDES, 2002, p. 42). 

De acordo com as palavras de Duarte (2004), pode ser complementado que: 

 

O desenvolvimento das técnicas em tape e de edição, que passaram a permitir a 
correção de possíveis falhas em etapas do processo produtivo anteriores à exibição do 
produto, fez com que a televisão pudesse apostar em novos gêneros e formatos de 
produtos, que apresentassem realidades muito mais próximas do cotidiano da população 
(DUARTE, 2004, p. 58). 

 

Os comerciais ao vivo, muitas vezes causavam circunstâncias inusitadas aos 

apresentadores e aos empresários. Por isso, conforme Rocha (2007), alguns anunciantes 

começaram a encomendar filmes publicitários para evitar qualquer tipo de constrangimento 

                                                 
13 Movimento cultural baseado na música, liderados por grandes artistas como Roberto Carlos, Erasmo Carlos e 
Wanderléa. 
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futuro, pois muitas demonstrações de produtos ao vivo deram erradas, às vezes o produto não 

funcionava ou se quebrava durante a sua utilização. Houve então, o aparecimento de produtoras 

de vídeo especializadas em publicidade, como a Jota Filmes e a Lynce Filmes (depois Linx). 

 Foi posto em prática, no Brasil, o padrão de vídeo tape para publicidade. Segundo Bona 

(2007), o VT é formatado em relação à sua duração, que vai de 15 a 60 segundos, sendo todos 

esses modelos múltiplos de 15 (15, 30, 45 e 60). O modelo mais utilizado é o de 30 segundos. Os 

comerciais, como são chamados, são utilizados ainda hoje nos intervalos da programação das 

emissoras. 

A publicidade na televisão continuava crescendo. Segundo Rocha (2007), em 1962, 27% 

dos recursos gastos com publicidade no Brasil foram empregados em TV. Assim, os organismos 

de televisão começaram a classificar e limitar o tempo em que seria transmitida a propaganda nos 

intervalos comerciais. Com base em Gelices (1979), muitas das redes de TV da década de 70 

utilizavam um modelo semelhante ao da ITV, emissora comercial da Grã-Bretanha, que fixava 

uma faixa de 10% de sua programação para uso exclusivo de publicidade. É o equivalente a 6 

minutos de comerciais a cada hora de programas. Para obter esse controle, as redes de TV 

criaram serviços específicos, como a contratação de profissionais da área publicitária para 

gerenciar a parte comercial de sua produção. 

A partir da década de 70, a publicidade brasileira se transforma. Com a oficialização da 

TV a cores no país e a importação de técnicas de marketing, caem conceitos velhos e a mídia 

entra em uma fase de glória, tanto para as agências quanto para os anunciantes. Conforme 

Marcondes (2002), no final dos anos 70 e parte dos anos 80, a propaganda experimentou a sua 

fase de ouro, do ponto de vista da originalidade e da imaginação. A televisão foi um dos 

principais meios dessa fase que coloca a publicidade brasileira em destaque na cena 

internacional, onde anos mais tarde seria considerada uma das três mais criativas do mundo. 

Ainda em 1978 é aprovado o Conselho Nacional de Auto-Regulamentação Publicitária. 

 A partir dos anos 1980, nota-se um momento diferenciado na produção audiovisual 

televisiva com o advento da cultura do videoclipe. Seu principal meio difusor, o canal de 

televisão MTV, surge com uma programação baseada neste conceito. De acordo com Brandini, 

citada por Pedroso e Martins (2006), o vídeo de música é, em sua principal característica, um 

instrumento publicitário. Suas mensagens não vendem apenas valores musicais e discos para os 

artistas, mas também tendências, estilo, comportamento e inúmeros produtos apresentados. 
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Algumas marcas conhecidas conquistaram bons espaços na mídia através da promoção de seus 

produtos em videoclipes de bandas. Esse fato amplia a diversificação da produção publicitária na 

TV, aumentando a segmentação do mercado. 

É possível inferir, com base em Ortiz e Ramos (1989), citado por Mattos (2002) que, ao 

final da década de 80, mais precisamente no ano de 1989, a mídia televisiva já absorvia 60% do 

total de investimentos em publicidade no Brasil. Devido à capacidade de atingir quase toda a 

população e a fragilidade do cinema e teatro brasileiros, a TV detém a capacidade de definir 

“quem é quem” no mundo das estrelas. “A televisão exerce uma função importante no processo 

capitalista de valorização, como veículo para publicidade e marketing massivo de mercadorias 

produzidas, tanto aquelas integrantes das indústrias culturais como de outros setores de 

produção” (CAPPARELLI & LIMA, 2004, p. 62). 

De acordo com Adorno (1963) citado por Cohn (1971), o papel da televisão, além de ser 

uma espécie de cinema doméstico, é também de fortalecer a tendência da indústria cultural como 

um todo: aquela no sentido da diminuição da distancia entre o produto e o espectador, no sentido 

literal e figurado. Conforme as palavras de Domingos (2003), descobre-se que o produto ou a 

marca que apresenta a melhor imagem diante dos olhos do consumidor é, devidamente, o mais 

procurado na hora da compra. “A pergunta do consumidor não era mais ‘porque preciso de uma 

geladeira? ’, mas sim ‘qual geladeira devo comprar?’” (DOMINGOS, 2003, p.116). 

Também na década de 80, a publicidade enfrenta um sério problema com o chamado 

efeito zapping. Brenton e Proulx (2002) citam que, nos anos 80 houve uma mudança no modo de 

usar a televisão com o surgimento do controle remoto e o aumento no número de canais. Em 

função disso, o espectador “torna-se o co-responsável pela composição de sua própria 

programação” (BRENTON; PROULX, 2002, p.123).  

O consumidor passa então a trocar os canais cada vez que o programa se torna entediante 

ou a emissora se encontra nos intervalos comerciais. Às vezes, o consumidor chega a ver dois ou 

mais programas ao mesmo tempo, trocando o canal de instante em instante. Conforme Duarte 

(2004), outro fato que incentiva o zapping é a não simultaneidade entre os canais de televisão 

para a exibição dos intervalos comerciais, fazendo com que a pessoa que assiste passe para outro 

canal cuja programação não está no intervalo.  

O nível de atenção dos telespectadores é bastante variável, portanto é de extrema 

importância conhecer o modo como os diversos tipos de públicos existentes assistem a TV. “A 
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experiência de assistir à televisão é fisicamente interrompida por vários deslocamentos no espaço 

doméstico: ver televisão combina com várias outras atividades, como comer, costurar, conversar, 

ler, participar de jogos em grupo etc” (BRENTON; PROULX, 2002, p.122). Os autores ainda 

afirmam que o nível de atenção dos conteúdos apresentados muda de acordo com a sua natureza. 

Filmes e seriados prendem maior atenção do que telejornais de notícias e a publicidade. 

Contudo, uma das soluções encontradas pelos profissionais da comunicação foi a de 

introduzir uma técnica aos programas de TV, o merchandising, semelhante à utilização, no 

passado, das “garotas-propaganda”. 

 

Essa técnica (merchandising) não possui uma tradução direta para a língua portuguesa, 
por isso, numa tradução livre, podemos denominá-la como uma técnica mercadológica 
aplicada ao ponto-de-venda de um produto ou serviço. Isso significa, em resumo, 
apresentar ao potencial consumidor o produto/serviço na hora certa (timing), no ponto 
adequado e com a promoção (ferramenta promocional) correta. Essa combinação faz 
com que o cliente prospectado seja seduzido, envolvendo-se com todo o clima que foi 
articulado para ele (FREIRIAS, 2004, p. 42). 
 

De acordo com Predebon (2000), o merchandising originalmente era uma técnica de 

propaganda em ponto-de-venda. Posteriormente passou a ser sinônimo de propaganda indireta, 

como as utilizadas em novelas e filmes. Duarte (2004), afirma sobre o merchandising: “trata-se 

de uma publicidade mais velada e, portanto, mais desavergonhada” (DUARTE, 2004, p. 47). O 

intervalo comercial, em sua forma metódica, com um determinado tempo de tantos a tantos 

minutos, faz com que o telespectador fique prevenido contra sua ação. Já o merchandising 

aparece de maneira aleatória, sem aviso prévio e com eficácia. 

Com a consolidação da TV a cabo no país, entra o contexto de televisão segmentada, 

originada para determinados tipos de públicos. Conforme Duarte (1996), os 

telespectadores/consumidores são complexos e diferentes uns do outros para pertencerem a uma 

massa única. Mas, em contrapartida, são homogêneos o bastante para formarem pequenos grupos. 

A partir desse período, a publicidade na televisão ganha em dinâmica e versatilidade de acordo 

com a necessidade do mercado. Com base em Kotler (1986) in Duarte (1996), as variáveis que 

indicam o público-alvo são divididas em quatro categorias: geográfica (região, cidade, densidade, 

clima), demográfica (idade, sexo, tamanho da família, ciclo de vida familiar, renda, ocupação, 

educação, religião, raça, nacionalidade), psicográfica (classe social, estilo de vida, personalidade) 

e comportamental (oportunidade de compra, benefícios procurados, status de uso, freqüência de 

uso, lealdade ao produto, estágio de disposição, atitude em relação ao produto). Essa 
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segmentação proposta pela TV a cabo, causa um efeito imediato na economia do país. Oliveira 

(1992) cita: 

 

Através do cabo [e qualquer novo sistema para esse efeito] existe um acesso direto a 
programas do Primeiro Mundo, que podem reforçar a já grande identificação dos ricos 
com o Norte... As elites brasileiras adotaram um modo de vida internacional e universal 
importando massivamente para sustentar padrões de consumo internacionais. De maio a 
outubro de 1990, o Brasil importou US$ 595,3 milhões em itens supérfluos 
(OLIVEIRA, 1992 in DUARTE, 1996, p.191). 

 

No ramo televisivo não são apenas empresas que anunciam em televisão para vender seus 

produtos ou idéias. As próprias emissoras de televisão se auto-anunciam, fazendo uma 

propaganda pessoal institucional. Além disso, com base em Duarte (2004), as emissoras de TV 

fazem uma “auto-referenciação”, criando produtos e outros canais de comunicação, como sites e 

revistas, para chamar a atenção do público. Trata-se de uma macro-estratégia criada como uma 

forma de materializar o conteúdo dos seus programas e aproximar cada vez mais o telespectador 

com a emissora/empresa. 

Essa auto-referencialidade, é também citada por Gomes (2001), e pode ser vista, ainda, 

em programas televisivos que remetem a outros, criando uma linguagem própria da emissora. A 

autora cita uma novela transmitida pela Rede Globo, de 1997, chamada A indomada, que mostra 

ligações explícitas a personagens de outra novela, Pedra sobre pedra. É uma forma de manter o 

público habituado com a programação, o que pode causar, ou não, uma relação de fidelidade. 

A publicidade e a televisão viveram, assim como todos os setores da economia brasileira, 

períodos de ouro e épocas de crise e cortes de verba. Com base em Marcondes (2002), se na 

década de 80 a publicidade estava em sua fase de ouro, durante o governo de Fernando Collor de 

Melo ela conheceu a crise, que atingiu diversos setores da economia do país. Somente após a 

queda de Collor e anos mais tarde com a eleição de Fernando Henrique Cardoso, o país começa 

uma nova e revigorada ideologia econômica, impulsionando a retomada dos investimentos em 

propaganda.  

Nesse período em diante, conforme Marcondes (2002), o ramo da publicidade vive a sua 

fase mais forte de internacionalização, com o desembarque dos maiores grupos de comunicação 

comercial do mundo no país. A publicidade brasileira também é reconhecida no exterior através 

da obtenção de prêmios internacionais. Atualmente, se prepara para um novo período aonde as 
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mídias se moldam às tendências do novo mercado. E um dos principais carros chefes deste novo 

modelo é a televisão digital. 

 

 

3.2. PUBLICIDADE NA TELEVISÃO DIGITAL 

 

Conforme foi visto no capítulo anterior, a implantação de um sistema totalmente digital, 

adaptando a televisão brasileira a uma nova era da comunicação, trará diversas novidades em 

termos tecnológicos para os profissionais e para os usuários de TV no Brasil. Entre aspectos 

como a qualidade de imagem em alta-definição, portabilidade e mobilidade, a característica desse 

sistema digital que mais está sendo aguardada é a interatividade. 

De acordo Cappo (2003), a nova televisão permite uma grande interatividade, fazendo 

com que anunciantes possam ser capazes de prospectar entre o telespectador suas opiniões sobre 

novos produtos. Já Rosa Neto (2007), afirma que a tecnologia permitirá assistir a um comercial e, 

se chamar à atenção do telespectador, acessar a dados adicionais sobre o produto ou serviço 

anunciado, como quem navega na internet em um computador pessoal. Além disso, o usuário 

poderá adquirir a produtos comprando-os com o seu controle remoto, sem precisar sair de sua 

casa. Esse tipo de comércio eletrônico pela TV é conhecido com T-commerce. 

 

A TV Digital possibilitará uma transmissão de imagens sem interferências, melhor 
qualidade de imagem e som, maior variedade de canais, o uso de recursos interativos, 
como fazer compras em supermercados, escolher o ângulo de visão em partidas de 
futebol, votar em enquetes de programas em tempo real, acessar cenas de capítulos 
anteriores de novelas, entre outros. O aparelho de televisão também pode ser utilizado 
para mandar e receber e-mails e acessar a internet. A mobilidade também é uma 
vantagem. (NALDONI, 2007, disponível em http://www.casadojornalista.org). 

 

Por enquanto ninguém sabe até que ponto essa interatividade será lucrativa para os 

anunciantes e para as empresas de comunicação. Com base em dados encontrados no site da 

Universia-Knowledge Wharton14, à medida que os usuários possuírem maior controle sobre a 

televisão, construindo sua própria grade de programas, o trabalho dos publicitários pode ser 

colocado de lado, pois uma de suas funções é o agendamento dos comerciais em horários 

específicos. Essa flexibilidade poderá causar transtornos aos profissionais da área e modificar o 

                                                 
14 Site com publicações quinzenais sobre pesquisas, informações e negócios de diversas fontes. 
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modo como os espectadores aceitam os comerciais, o atual VT de 30 segundos. Assim, poderá 

acontecer um novo efeito zapping na programação da TV. 

   

 
O termo “interatividade” em geral ressalta a participação ativa do beneficiário de uma 
transação de informação. De fato, seria trivial mostrar que um receptor de informação, a 
menos que esteja morto, nunca é passivo. Mesmo sentado na frente de uma televisão 
sem controle remoto, o destinatário decodifica, interpreta, participa, mobiliza seu 
sistema nervoso de muitas maneiras, e sempre de forma diferente do seu visinho 
(LÉVY, 1999, p. 79). 

 

Cappo (2003), identifica problemas na produção de publicidade para a televisão. O 

primeiro acontece pela perda de presença e da linguagem da televisão que não tem mais a mesma 

importância para o público como na década de 70, por exemplo, perdendo espaço para a internet. 

Já o segundo problema é em relação ao conceito da propaganda que perdeu uma quantia 

considerável para ferramentas do marketing como a promoção de vendas e as relações públicas. 

O autor afirma ainda que a audiência atualmente é muito mais rígida, pois passaram a vida inteira 

assistindo comerciais de televisão e por isso, não se emocionam mais com a mensagem que está 

sendo anunciada. 

Por essas razões, a interatividade e as outras qualidades apresentadas pela TV digital 

podem vir a mudar os negócios do ramo publicitário, renovando a ponto de chamar novamente a 

atenção do público. Segundo Nakonechnyj (2008), o Brasil conta com talentosos profissionais da 

área de criação publicitária e a partir do advento de novas ferramentas, a televisão digital será um 

sucesso comercial e de público, além de modificar para melhor a programação educativa.  

Conforme o professor Carlos Ferraz, diretor-adjunto dos Centro de Estudos e Sistemas 

Avançados do Recife (Cesar), em entrevista ao site do RNP (Rede Nacional de Ensino e 

Pesquisa) em 2007, a interatividade poderá ser identificada em três modos. A primeira, 

denominada de interatividade local, acontece apenas quando o espectador recebe alguma 

informação do receptor mas não pode lhe enviar nada de volta. Um exemplo disso é a 

possibilidade de o telespectador escolher de que ângulo e de qual câmera gostaria de assistir a um 

determinado programa, no momento em que quiser. A segunda, chamada de one-way, poderá ser 

vista em programas como o Big Brother Brasil15, onde o telespectador vota em um participante 

apenas apertando um botão no controle remoto. Por fim, a terceira maneira será a interatividade 

                                                 
15 Programa da Rede Globo ao qual um participante é eliminado por semana mediante votação do público. 
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plena, capacitando o usuário de TV a acessar chats de bate-papo e de algumas aplicações 

multimídia.  

Franco (2008), presidente do Fórum de TV Digital, em entrevista ao site Folha Online, 

do Jornal Folha de São Paulo, comentou que ainda não existe um novo modelo comercial para 

televisão. Ele lembra que o padrão atual de publicidade foi desenvolvido ao longo de 60 anos, 

desde a invenção da TV, e que somente o tempo dirá o formato da era digital.  

Por tanto, o futuro da publicidade brasileira por meio da televisão ainda se apresenta 

como uma incógnita. O que foi dito até agora são apenas especulações sobre uma mídia que 

aparenta ter capacidade de moldar uma nova cultura e uma nova geração. Por isso, a pesquisa, 

busca, além dos autores citados neste referencial, respostas de profissionais da área 

comunicacional, através de entrevistas concedidas.  
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4. METODOLOGIA  

  

O trabalho final de graduação começa a partir da escolha do tema da pesquisa. De acordo 

com Barros & Duarte (2006), as habilitações acadêmicas e profissionais em comunicação social 

são muito férteis em possibilidades para pesquisa. Todas as áreas e meios permitem diferentes 

leituras e análises. O primeiro passo é a escolha de um tema específico, com uma abordagem 

determinada. 

O tema escolhido foi os possíveis rumos da publicidade com a introdução da televisão 

digital no Brasil, já que o país se encontra no período de implantação deste avanço da TV. Este 

estudo tem uma grande importância para a área da publicidade e propaganda, pois a televisão é 

um dos maiores veículos de comunicação do mundo em audiência e investimentos financeiros. 

Após a escolha, foi feita uma revisão bibliográfica, embasada em autores e especialistas 

na área da comunicação. A pesquisa busca contextualizar e tentar entender o problema estudado. 

Depois, com base no histórico contextual da televisão como um meio de comunicação, buscou-se 

fazer uma análise interpretativa, objetivando uma melhor compreensão do assunto. 

A partir das informações levantadas com base nos autores citados no referencial 

bibliográfico, optou-se por fazer uma entrevista com quatro profissionais conhecedores do ramo 

da comunicação, mais precisamente da área da televisão, a fim de buscar auxílio para a solução 

do problema. Os profissionais foram escolhidos quanto as suas especialidades e pelo local onde 

atuam, pois talvez assim, seja possível ter diferentes visões sobre o problema proposto. Foi 

escolhido, primeiramente, um profissional da cidade de São Paulo, aonde a TV digital já 

começou a ser transmitida, e que trabalha em uma grande agência de publicidade na área da 

produção de HDTV. Outros dois profissionais que participaram da pesquisa, um professor 

universitário e uma especialista em vídeo de uma produtora, representando Porto Alegre e região 

metropolitana, por ser a capital e o centro financeiro/comercial do estado. E, por último, foi 

entrevistado um especialista em televisão da cidade de Santa Maria, local ao qual a pesquisa é 

realizada.  

A entrevista foi feita, dentro do possível, pessoalmente com os entrevistados das cidades 

de Porto Alegre e Santa Maria. Já o entrevistado de São Paulo respondeu o questionário via e-

mail devido à distância. No caso da entrevistada de Porto Alegre, suas respostas também foram 

enviadas por e-mail em função do seu trabalho e do pouco período de tempo livre. As perguntas 
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foram as mesmas para cada representante, quatro para cada, avaliando detalhes sobre a 

implantação da TV digital no país e, principalmente, sobre o futuro da publicidade neste meio. 

Porém, nas entrevistas de corpo presente, foram analisados outros itens além do previsto. Vale 

ressaltar que todos os participantes foram contatados previamente via telefone e contextualizados 

sobre o conteúdo da pesquisa. De acordo com as respostas, julgando a sua disposição territorial, 

foi desenvolvida uma tentativa de projeção de como será a publicidade com a implantação da 

televisão digital.  

 Essa pesquisa possui caráter exploratório, que “tem como principal finalidade 

desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e idéias, tendo em vista, a formulação de problemas 

mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores” (GIL, 2006, p.190). Quanto à 

finalidade, a pesquisa exploratória é importante para a obtenção de dados sobre a difusão da 

televisão digital e a propaganda nela inserida, tentando explicar o objetivo da análise, que é o de 

tentar supor os novos rumos da publicidade televisiva com a implantação da TV digital. Cabe 

ressaltar que, o fator exploratório da pesquisa é devido ao baixo índice de publicações sobre o 

tema e a necessidade de estudar a prática de um meio de comunicação ainda novo e que desde já 

demonstra importância para a ciência da comunicação social. Jung (2004) sintetiza com clareza o 

assunto: 

 

O objetivo fundamental é a obtenção de novos princípios para substituírem os atuais. 
Normalmente, a pesquisa exploratória não exige grandes teorizações e, sim, a 
experimentação para a coleta de dados que servirão de base para a formulação de 
modelos inovadores ou explicativos (JUNG, 2004, p. 152). 

 

 Outra característica desse projeto é quanto à natureza qualitativa da pesquisa, que 

conforme Minayo (2003), “trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, 

valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e 

dos fenômenos que não podem ser reduzidos a operacionalização das variáveis” (p. 21). 

Esses procedimentos metodológicos são de extrema importância para o andamento 

operacional do presente trabalho final de graduação. A partir de uma análise do processo de 

desenvolvimento, foi possível chegar a algumas hipóteses de conclusão da pesquisa, já que o 

assunto pesquisado não apresenta muitas fontes e referências bibliográficas.  
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5. ENTREVISTAS E ANÁLISES 

 

Após um levantamento bibliográfico, minudenciando informações e dados importantes 

sobre o histórico da televisão e o comportamento do seu público, será feito neste capítulo uma 

análise das entrevistas feitas com profissionais da área da comunicação social sobre a o futuro da 

publicidade televisiva com a implantação do sistema digital de TV. Apesar de todos os 

entrevistados serem da área da comunicação, trabalham em diferentes setores do ramo. Essa 

característica é importante para a pesquisa, pois abre um leque de possibilidades de respostas e 

interpretações. 

Os entrevistados também se diferem quanto ao local onde exercem sua profissão. O ponto 

de partida das entrevistas foi com o publicitário da cidade de São Paulo, Márcio Leitão. Ele 

trabalha na agência de propaganda Fnasca, uma das maiores no Brasil, no departamento de 

produção de vídeos em Alta-Definição (HDTV). Como São Paulo foi a primeira cidade brasileira 

a transmitir imagens de TV através de sinais digitais, o entrevistado já está familiarizado com a 

nova tecnologia. Em São Leopoldo, na região metropolitana, foi feita entrevista com o 

coordenador do curso de Comunicação Digital da Unisinos e professor do curso de Publicidade e 

Propaganda, também da Unisinos, Gustavo Fischer. Além das aulas, Gustavo participa 

ativamente de fóruns e ciclos de palestras sobre mídias digitais. Depois, foi entrevistada, em 

Porto Alegre, a especialista em produção de vídeo e novas mídias, Laura Amaral, da Zeppelin 

Filmes. Por último, José Paulo Kaufmann, da RBS TV de Santa Maria, concedeu informações 

sobre a inauguração da televisão digital na cidade.  

Os profissionais citados foram questionados quanto a detalhes sobre introdução do 

sistema digital de TV no país, dando ênfase ao foco principal da pesquisa que é o futuro da 

publicidade televisiva diante da implantação da televisão digital. Após a contextualização geral 

do tema, foram oferecidas aos profissionais as seguintes perguntas: Questão 1: “De acordo com o 

andamento do processo de implantação de TV digital no Brasil, como você vê a aceitação por 

parte do usuário de televisão?”; questão 2: “Entre todas as qualidades que a TV digital pode 

apresentar (alta definição, mobilidade, interatividade, portabilidade), qual dessas poderá ser o 

grande apelo para “vender” essa nova tecnologia para o público?”; questão 3: “Os modelos de 

comerciais televisivos (VTs de 30 segundos, merchandising, patrocínio...) poderão ser deixado de 
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lado por conseqüência da interatividade proposta ao usuário na TV digital?” e questão 4: “Qual a 

sua prospecção sobre os formatos de comerciais para a televisão?”. 

 

5.1. O QUE OS PROFISSIONAIS PENSAM 

 

Questão 1 

 

A primeira pergunta feita para cada um dos participantes foi sobre a aprovação do 

telespectador em relação à implantação da TV digital. “De acordo com o andamento do processo 

de implantação de TV digital no Brasil, como você vê a aceitação por parte do usuário de 

televisão?” Márcio Leitão e Laura Amaral contam que é difícil falar em aceitação quando a 

tecnologia se encontra tão distante do usuário final. Leitão conta que o investimento na compra 

da TV própria para o sistema digital e do receptor é muito alto, somente uma pequena parcela da 

população pode adquirir esse tipo de produto que recebe o sinal. Já Laura Amaral diz que vê a 

divulgação da TV Digital como uma onda que ganha e perde força conforme a maré e a vontade 

da própria mídia e dos detentores de direitos de broadcasting. “Acho que antes de podermos falar 

de aceitação, teremos que falar de conhecimento e apropriação de uma tecnologia” (Laura 

Amaral). 

Gustavo Fischer comenta a questão lembrando que o usuário de televisão, ou 

telespectador, não é um gênero limpo e puro, pelo contrário, existem vários tipos de públicos na 

televisão e, talvez, a parcela do público que é focada e que tem uma experiência de utilização de 

mídias mais interativas de maneira mais naturalizada, mais espontânea, vá para a televisão com 

mais facilidade. O entrevistado defende que ainda é cedo para afirmar se algumas pessoas 

preferirão ter uma relação mais tradicional com esse tipo de novas funcionalidades que a TV 

digital possa trazer. Segundo Fischer, o usuário convencional de televisão, talvez, passe por um 

processo de migração, de comportamento, que pode durar algum tempo.  

 

Questão 2 

 

Na segunda questão em pauta, foi solicitada a opinião dos entrevistados quanto às 

características prometidas pelo sistema digital de televisão. Entre qualidades como alta definição, 
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mobilidade, interatividade e portabilidade, eles deveriam citar qual dessas poderá ser o grande 

apelo para “vender” essa nova tecnologia para o público. Laura Amaral acredita que nada será 

mais atraente do que a interatividade. Por enquanto o público ainda se impressiona com a alta-

definição, porque, como ela mesma conta: “é realmente incrível cada detalhe que se torna 

perceptível com a alta definição”. Mas acredita que logo o público irá se acostumar com a 

qualidade de imagem e tenda a se fascinar por outros artifícios. “Por isso, a interatividade pode 

ser a menina dos olhos, porque poderá surpreender sempre” (Laura Amaral). 

Fischer e Leitão apresentam pensamentos parecidos com os de Amaral. O primeiro 

acredita que o principal rótulo visto pelas pessoas é a qualidade de imagem, compreendendo que 

é por ai que a TV está sendo vendida. “O começo está ligado à função da qualidade de imagem. 

Já a questão da interação não deverá ser vendida de uma maneira genérica, mas relacionado a um 

serviço específico criando necessidade de interação. Talvez isso funcione”. Quanto a 

interatividade, Márcio Leitão pensa que a informação mal direcionada acaba gerando muita 

compra de “gato por lebre”. A interatividade faz parte do pacote, mas ainda não é aplicada no 

Brasil nesse primeiro momento. “Com certeza (a interatividade) é uma tendência mundial na 

propaganda, em alguns países já é assim” (Márcio Leitão). 

Além desses dois aspectos citados pelos entrevistados, Gustavo Fischer cita a questão da 

portabilidade, descrevendo a sua importância, pois acha esse atrativo muito interessante por causa 

da cultura do dispositivo móvel de celular e dos tocadores de áudio portáteis como o Discman16 e 

o Mp3 Player17. Este movimento deve crescer fortemente, ainda mais com a transmissão de TV 

em qualquer local. De acordo com Wiziack (2008), a operadora de celulares Vivo começou a 

comercializar aparelhos celulares que funcionam como TV digital portátil ainda no mês de Abril 

deste ano. Dois modelos de aparelhos já estão circulando no mercado.  

 

Questão 3 

 

 O objetivo da terceira pergunta é direcionado aos novos rumos da publicidade na 

televisão. De acordo com a proposta dos responsáveis pela divulgação da implantação da TV 

digital no país, o público telespectador poderá, dentro de alguns anos, interagir com o aparelho 

                                                 
16 Tocador de áudio portátil via CD (compact disk). 
17 Tocador de áudio portátil capaz de armazenar e reproduzir arquivos de áudio do tipo mp3. 
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televisivo, podendo inclusive, fazer compras sem sair de casa, acessar a internet e montar a sua 

programação de acordo com o horário que lhe for agradável. Essa última característica leva a 

uma pergunta: se o espectador pode assistir ao programa que quiser, a qualquer hora, quando irá 

ver os intervalos comerciais? Por essa razão, a pergunta examina o pensamento de cada 

entrevistado sobre o destino dos atuais modelos comerciais televisivos (VTs de 30 segundos, 

merchandising e patrocínio) e se eles poderão ser deixado de lado por conseqüência dessa 

interação. 

 Conforme Laura Amaral, essa possibilidade é difícil de acontecer. Tudo vai depender do 

tipo de mensagem e do tipo de público que se quer atingir. Ela comenta que às vezes, um 

comercial de 30 segundos se faz necessário, outras vezes não. A profissional da Zeppelin firma: 

 

O problema que estamos vivendo hoje é que pouquíssimas agências de propaganda 
estão dispostas a deixar de lado a mídia convencional, até mesmo por questões 
financeiras e estruturais. Para se trabalhar conteúdo, é necessário uma equipe com 
outros tipos de atributos e que não esteja “viciada” em um formato tradicional, e isso 
vale para qualquer etapa de um trabalho de comunicação e não somente para a criação 
(Laura Amaral). 

 

 Márcio Leitão tem pensamento parecido. Ele afirma que futuramente poderia acontecer 

uma adaptação nos moldes da interatividade da TV, mas o formato da propaganda atual não será 

extinto. Já para Gustavo Fischer, a publicidade deve aprender com a internet a questão da 

relevância. Para o professor, os sites mais acessados são aqueles que são considerados mais 

interessantes. Por isso os publicitários possam criar relevância neste meio investindo em criação 

de conteúdo, compreendendo que as marcas precisam de mais conteúdo do que uma mensagem 

de elevação de status, uma mensagem de melhoria de qualidade de vida. “A marca deverá aderir 

a uma produção de sentido cultural ou comportamental, que vai além da sua função como 

produto”.  

 

Eu acho que não é só a questão do consumidor estar no controle, mas das empresas, das 
marcas e das agências encontrarem maneiras de continuar tirando o consumidor da sua 
rotina, que é de ir para frente da TV para fruir um programa, ou mesmo na TV digital, 
fruir no coletivo, conversando em chats ao mesmo tempo que o programa está 
acontecendo. A questão será a de continuar investindo nos valores emocionais da 
marca, mas que isso se traduza também em conteúdo, não só na emoção pela emoção 
(Gustavo Fischer).  
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Fischer acredita que o VT de 30 segundos irá conviver com outros formatos 

posteriormente. Cita, por exemplo, que o comercial de 30 segundos no cinema atual e na internet, 

em sites de reprodução de vídeos, como um formato interessante. “Eu não mataria o comercial de 

30, mas eu acho que talvez ele estivesse de estar devidamente ‘contaminado’, no bom sentido, 

pelo potencial da TV digital oferecido”. 

José Paulo Kaufmann, ao ser perguntado sobre os novos caminhos que publicidade 

enfrentará diante da TV digital, responde que em Santa Maria não há previsão sobre quando 

disponibilizarão o sinal digital. Os técnicos de televisão da RBS TV, local aonde trabalha, 

receberam apenas informações básicas sobre a nova tecnologia, mas nesses dados não consta 

nada sobre modelos comerciais. O técnico conta que a empresa trabalha seguindo o planejamento 

da Anatel, que promete a digitalização completa até 2016. Há a possibilidade de, no futuro, 

operar a televisão em duas bandas, oferecendo duas programações no mesmo canal, 

disponibilizando uma certa interatividade por parte do usuário. 

 

Questão 4 

 

 A última questão em pauta faz os entrevistados pensarem e debaterem sobre sua 

prospecção em relação aos formatos de comerciais para a televisão. Analisando as respostas, fica 

clara a idéia de que é muito difícil afirmar algo no momento devido à restrição da abrangência da 

TV digital no país ser muito restrita. No momento, somente as cidades de São Paulo, Rio de 

Janeiro e Belo Horizonte possuem retransmissoras de sinais digitais. De acordo com Leitão, os 

clientes ainda não adaptaram seus orçamentos para o formato digital, pois ainda estamos 

engatinhando na era da TV digital. 

 Nas palavras de Laura Amaral, através de informação e entretenimento, uma marca 

consegue se aproximar de seu consumidor se forma menos intrusiva e ainda assim, divertida e 

útil. A entrevistada analisa que a qualidade dos publicitários brasileiros contornará qualquer tipo 

de problema que possa vir a existir, pois acredita na produção de conteúdo criativo e inteligente 

para se trabalhar os vínculos das marcas com seus clientes. 

 Gustavo Fischer acredita na mesma fórmula de Laura Amaral. O professor e publicitário 

conta que os “criativos” do mercado publicitário deverão achar uma nova forma de conseguir 

prender a atenção do público com comerciais. “Fica o desafio para os profissionais da 
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publicidade da inovação da criatividade não só no conteúdo do que é dito, mas também na 

forma”. Mas adverte que se a televisão digital quer realmente se tornar um meio dinâmico e com 

mais ofertas deve ter como exemplo o desenvolvimento da internet no mundo. De acordo com 

suas palavras:  

 

Eu acredito que ela (TV digital) ainda passará por algumas etapas para que se torne o 
que hoje em dia eu acredito que a web18 é para o consumidor (...) basta olhar algum 
destes sites de visualização de vídeos, como Youtube19 e outros, estão procurando 
inserir a publicidade, como que eles estão tentando se relacionar com as empresas 
(Gustavo Fischer). 

 

De acordo com Fischer, só poderemos analisar realmente o caso quando tivermos um 

modelo de TV digital, com um funcionamento mais regular, para tentar propor idéias novas. 

“Acho q virá primeiro uma geração de idéias muito disformes e muita coisa batendo na parede e 

quebrando”. 

 

 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18 Sistema de rede de alcance mundial de documentos eletrônicos na internet. 
19 Site da internet que permite assistir e postar vídeos. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Através do estudo aprofundado da televisão foi possível conhecer e reviver momentos 

marcantes da narrativa deste meio que revolucionou o mundo por mais de meio século. E 

continuará a contar a história dos povos por muito tempo.  

 Ao analisar as publicações sobre o tema em pauta, que é a televisão digital, foi visto que 

as fontes não apresentam segurança quanto ao futuro deste veículo de comunicação. Quanto à 

formatação em que a publicidade televisiva será produzida, levando em consideração aspectos 

analisados como ferramentas interativas que poderão possibilitar o total controle da programação 

pelo telespectador, os autores ainda não chegaram a uma conclusão que afirme com um pouco de 

confiança. Tudo nessa nova era digital é novo, e a velocidade com que novas tecnologias são 

difundidas é tão grande quanto a capacidade criativa e técnica do homem atualmente. 

 Em relação aos discursos feitos pelos entrevistados da pesquisa, é possível notar que as 

idéias são muito parecidas e que ninguém ousou afirmar alguma coisa nova, ou que ocorrerá uma 

mudança radical. O posicionamento adotado por todos é o de paciência, pois somente com o 

tempo a pergunta em questão poderá ser respondida. 

 Algumas idéias novas foram debatidas em relação ao comportamento da produção da 

publicidade televisiva em relação a outros meios. O coordenador do curso de Comunicação 

Digital da Unisinos, Gustavo Fischer, citou que a publicidade na televisão deverá aprender com o 

modelo atual de internet em relação à relevância do conteúdo apresentado e da segmentação 

proposta de acordo com os diferentes tipos de públicos que existem. Esse aprendizado, segundo 

Fischer, “ajuda os profissionais a compreenderem a personalidade dos consumidores e mirá-lo de 

uma maneira muito específica, para ver como trabalhar com uma mensagem geral de uma marca 

que tem potencial de ser customizada”. Pois, nem todo mundo é igual e, por essa razão, o VT de 

30 segundos talvez não seja eficiente para atingir qualquer tipo de público. 

 Há uma grande possibilidade de serem criadas novas formas de propaganda para atrair o 

público já acostumado a uma velocidade de informação cada vez maior. De acordo com Levy 

(1999), a digitalização da televisão poderia adicionar inúmeras possibilidades de reapropriação e 

personalização das mensagens. Outros autores do referencial teórico citam algumas outras formas 

de propaganda, mas até então, a maneira que parece ser mais adequada ao contexto da televisão 
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digital é o aprimoramento do uso do merchandising, introduzindo o conteúdo comercial dentro de 

programas de maneira interativa e agradável aos telespectadores. 

 O que foi possível notar entre os entrevistados é que a interatividade como ferramenta de 

auxílio ao usuário de televisão não deverá modificar ou prejudicar os recursos da propaganda 

neste meio. Pelo menos até tecnologia se expandir por toda a extensão territorial do país. Ao que 

tudo indica, o intervalo comercial continuará sendo exibido, talvez sofrendo alguma alteração 

quanto ao conteúdo de informações. Se outras composições de publicidade forem desenvolvidas 

para a TV, como inovações em patrocínio de programas e merchandising, o modelo de vídeos 

publicitários, o conhecido VT de 30 segundos, prosseguirá sendo utilizado e conviverá com esses 

novos formatos pelo menos nos próximos anos. 

 É presumível que a capacidade dos publicitários brasileiros poderá se adaptar a qualquer 

tipo de mudança que vier a acontecer nos meios de comunicação. A televisão digital está 

deixando de ser uma novidade e dentro de alguns anos estará fazendo parte do nosso cotidiano. É 

uma nova formatação tecnológica que não deverá ser um empecilho para a publicidade brasileira, 

nem para os seus investidores. Pelo contrário, no momento que todos os seus recursos forem 

estudados e bem aproveitados, deverá ser um dos maiores negócios do mercado, canalizando 

números recordes em investimentos financeiros e audiência por parte da população. 
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