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Resumo 

 

Esse trabalho de conclusão de curso trata de uma discrição da apropriação de uma 

plataforma de rede social como ferramenta de distribuição de conteúdo. Será abordado aqui 

como a TV Aratu, uma emissora local baiana, passa a utilizar as lives do Facebook para 

distribuir ao vivo sua programação de rede televisiva, além de produzir conteúdo exclusivo 

para a plataforma.  

 

Essa monografia se baseia nas referências bibliográficas sobre a convergência e no 

processo de reconfiguração tecnológica para entender o processo de apropriação e uso das 

lives, além disso foram realizados registros periódicos dos números de visualizações e das 

produções exclusivas na plataforma. Essa pesquisa tenta entender como uma emissora local 

em um processo de reconfiguração enfrenta e se adapta para produzir conteúdo audiovisual.   

 

Palavras- chaves: convergência, conteúdo audiovisual, lives, facebook, tv aratu   



  

Ababstract 

 

 

This monograph deals with a discretion of the appropriation of a social network platform as 

a tool of distribution of content. It will be approached here as TV Aratu, a local radio station 

in Bahia, starts to use Facebook lives to distribute live its television network programming, as 

well as producing content exclusively for the platform. 

 

This monograph is based on theories of convergence and the process of technological 

reconfiguration to understand the process of appropriation and use of lives, in addition, 

periodical records of the numbers of visualizations and exclusive productions were made on 

the platform. This research attempts to understand how a local broadcaster in a 

reconfiguration process faces and adapts to produce audiovisual content. 

 

Key words: convergence, audiovisual content, lives, facebook, tv aratu
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1. Introdução 

 

Estamos passando por um processo de reconfiguração tecnológica, que é notável na 

rotina produtiva das emissoras de tv e por um momento em que as plataformas 

móveis, especialmente smartphone e tablets, são os novos agentes que reconfiguram a 

produção, a publicação, a distribuição, a circulação, a recirculação, o consumo e a 

recepção de conteúdos jornalísticos em multiplataformas (BARBOSA, 2013, p.42), 

além de conteúdos audiovisual, e televisivo, descrevo neste trabalho de conclusão de 

curso como a TV Aratu, uma emissora local, passa a distribuir seu conteúdo 

audiovisual através de uma plataforma de rede social. 

 

Porém para entender como e porque a TV Aratu se lança como pioneira no estado e 

passa a não só replicar o conteúdo televisivo de sua grade, ao vivo, em seu perfil no 

Facebook, e também oferecer produto audiovisual exclusivos para a plataforma, e 

compreender o processo que acontece dentro da redação da emissora, e se, e como que 

a produção, distribuição e consumo de conteúdo audiovisual da mesma foi 

modificada. 

 

Assim, é necessário entender que existe um processo contínuo em que as empresas de 

comunicação enfrentam quando ocorre o surgimento de novas tecnologias, do 

impresso para rádio, da rádio para TV, de todos para a web, é um processo de 

adaptação aos novos meios, e mostra, em especial, como boa parte dessas estratégias 

adaptativas, passam por um dos principais termos para entender o jornalismo de 

nossos dias: a convergência (SALAVERRÍA, 2010)1 

 

Acredito que a TV Aratu vive a concepção da convergência de um meio para outro e 

que busca a integração das redações através de uma estratégia de lanpedusianos: Tudo 

muda para que tudo permaneça o mesmo (SALAVERRÍA, 2010: 28)2,pois a emissora  

faz uso da ferramenta da live disponibilizada  Facebook, maior site de rede social do 

mundo, e que visa a criação de vídeos em formado streaming3, para os usuários da 

                                                      
1 Tradução do autor. No original: “[...] cómo buena parte de esas estrategias adaptativas pasan por uno de lós 

términos clave para entender el periodismo de nuestros dias: la convergência”. 
2 Tradução do autor. No original: “[...] estratégia de tintes lampedusianos: cambiar todo para que nada cambie”. 
3 Streming é de acordo com a definição do site de busca de significados uma tecnologia que envia informações 

multimídia, através da transferência de dados, utilizando redes de computadores, especialmente a Internet, e foi 
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plataforma,  e não apenas cria um site para a replicação de conteúdo televisivo, um 

webtelejornalismo, que de acordo com Leticia Renault (2014), que é compreendido 

como um desdobramento no jornalismo digital, pois vai além da criação de um portal 

online para replicar o conteúdo da emissora.  

 

Ressalto aqui, que a escolha da produção da TV Aratu como objeto de analise desse 

trabalho, ocorre porque além de pioneira em distribuir seu conteúdo em uma 

plataforma de rede social, a emissora possui um número expressivo de engajamento 

em seus perfis de rede social, ou seja, o público acompanha e interage com o perfil da 

emissora de forma mais expressiva do que com as demais emissoras, o que pode ser 

um indício que justifica a distribuição de conteúdo através da ferramenta live.  

 

  Em análise prévia feita a partir das redes sociais da emissora no mês de maio de 

2018, e das concorrentes, que são líderes em audiência em canal aberto de televisão 

local, a Rede Bahia (Globo) e a Record Bahia (Record TV) apresentam números 

bastante diferenciado em seus perfis do Facebook. A página oficial da TV Bahia tem 

66 mil curtidas , a da TV  Itapoan 26 mil, e a da TV Aratu conta com 138 mil curtidas,. 

Além disso, é necessário ressaltar que o grupo Aratu possui ainda perfis oficiais 

ligados ao seu portal online, o Aratu Online, e a  página do portal no Facebook tem  

117.694 seguidores.4 

 

Essa monografia é um estudo de caso, e nela iremos abordar a experiência da TV 

Aratu, emissora baiana afiliada da SBT, e que como pioneira em distribuir seu 

conteúdo em uma plataforma de rede social no estado. Trata-se de um objeto de 

estudo atraente para esse trabalho de conclusão de curso, pois visa entender as 

modificações ocorridas na estrutura de produção de conteúdo trazida pelo uso das 

redes sociais e como essas mudanças foram incorporadas na rotina produtiva de uma 

redação de tv aberta local.

                                                                                                                                                                      
criada para tornar as conexões mais rápidas.  
4 Todos os números relacionados aos seguidores foram registrados através de pesquisa própria ao acessar as 

páginas oficiais das emissoras durante o mês de maio de 2018.  

 



12 

  

 

 

 

1. Fundamentação teórica 

 

2.1 Emissora local e o processo de reconfiguração tecnológica 

 

 

Segunda emissora inaugurada no estado da Bahia, que até então só possuía a TV 

Itapoan, que no período era afiliada a extinta TV Tupi, a TV Aratu foi criada em 1969, por um 

conjunto de acionistas que envolviam o paulista Alberto Maluf e os baianos Carlos Alberto 

Jesuíno dos Santos, Luís Viana Neto, Humberto Castro e Nilton Nunes Tavares. No início, a 

emissora ficou quase quatro meses sem ser batizada e transmitia apenas programação local de 

forma independente. Contudo, no mesmo ano de fundação a TV Aratu assinou contrato com a 

Rede Globo de televisão e, ao torna-se afiliada da emissora carioca, desbanca a TV Itapoan e 

se consolida como líder em audiência.  

 

No mesmo ano de fundação da TV Aratu, a internet foi concebida nos Estados Unidos 

da America, pela Advanced Research Projects Agency (ARPA- Agência de Pesquisa e 

Projetos Avançados) com a intenção de promover comunicação emergencial para a defesa do 

país. Hoje, porém, só no Brasil, 116 milhões de pessoas estão conectadas à internet, esse 

número representa 64,7% da população do país, segundo dados divulgado pelo IBGE em 

fevereiro desse ano.  

 

Contudo, a internet ainda não era um grande fenômeno no país, muito menos em 

Salvador, onde a TV Aratu, a emissora que foi a primeira a transmitir programação colorida 

no estado, se manteve líder em audiência até meados dos anos 80. No entanto, em 1987 a 

Rede Globo rompeu seu contrato5 com a TV Aratu, que passa a ser a afiliada da Rede 

Manchete, período em que experimentou das piores fases financeiras. E só se recupera em 

audiência entre 1988 a 1992, período em a Manchete começa a transmitir novelas como 

                                                      
5 O rompimento de contrato ocorre junto com o polêmico caso NEC, que envolve a suspensão de vários 

contratos que o Governo Federal tinha com a NEC do Brasil, feita pelo então Ministro das Comunicações do 

governo Sarney, Antônio Carlos Magalhães,  a compra das ações da empresa NEC por Roberto Marinho 

(proprietário das Organizações Globo), o restabelecimento do contrato governamental e também apoio para que 

as Organizações Globo terminasse de comprar o restante das ações, e por fim um consentimento a ACM o direito 

de afiliação da TV Bahia à Rede Globo.   

https://pt.wikipedia.org/wiki/TV_Itapoan
https://pt.wikipedia.org/wiki/TV_Itapoan
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lu%C3%ADs_Viana_Neto
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Pantanal, séries japonesas e programas de entretenimento, o que levam a Aratu para a 

liderança de audiência no estado novamente. 

 

Em 1995, a TV Aratu deixa a Rede Manchete e fecha contrato com a Central Nacional de 

Televisão (CNT), o que oferece uma maior qualidade da programação local, além de uma 

melhora considerável em seu sinal de transmissão. Mesmo assim a Aratu permanece apenas 

dois anos com a CNT e em 1997 torna-se afiliada ao Sistema Brasileiro de Televisão (SBT)6.  

 

A mudança não só fez com que a TV Aratu expandisse ainda mais a sua programação 

local com os telejornais, e investisse em conteúdo para programas populares, e principalmente 

conseguisse firma contrato com a Embratel para dispor de sinal via satélite que é utilizado 

pelas retransmissoras no interior do estado, e substituíram os antigos enlaces de micro-ondas 

que já estavam desativados. Assim no fim de 2001, a TV Aratu encontrava-se presente em 

cerca de 80% do estado da Bahia, e atingia cerca de 10 milhões de telespectadores7. 

Mas, só em 2006, a emissora lançou o website Aratu Online, o portal de notícias que 

reuni o conteúdo da emissora e notícias diárias do estado e do mundo. Contudo o Aratu 

Online não exerce o papel, e nem pretende, de um webtelejonalismo (RENAULT, 2013,19) 

 

“[...] O webtelejornalismo pode ser compreendido como um conjunto de 

conhecimentos, rotinas, e práticas jornalísticas que resulta na produção e exibição do 

webtelejornal. O webtelejornal é um cibermeio que tem por  objetivo a divulgação 

de informação jornalistica audiovisual. Ele cumpre, na web, o papel do telejornal, 

por isso pode ser considerado um desdobramento do ciberespaço do telejornalismo”. 

 

 

Então, mesmo com a chegada do portal, a emissora limitava sua distribuição de 

audiovisual a televisão e a pequenos vídeos de recorte de notícias, que eram incorporados nas 

matérias do site, diferente da Rede Globo, que já possuía no mesmo ano o portal G1, que 

reúnil conteúdos de diversos veículos de informações das Organizações Globo, e distribuí na 

mesma proporção o conteúdo audiovisual jornalístico na TV quanto na web (RENAULT, 

                                                      
6 A mudança ocorre principalmente porque a rede ficaria sem sinal no estado devido à venda da TV Itapoan para 

a Rede Record.  
7 Os dados foram retirados da página do Wikipédia que se dedica a TV Aratu 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_Brasileiro_de_Televis%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Embratel
https://pt.wikipedia.org/wiki/2001
https://pt.wikipedia.org/wiki/2006
https://pt.wikipedia.org/wiki/Website
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2013,20), mas talvez por ser uma emissora local, a Aratu tenha tido que esperar por quase dez 

anos para que seus conteúdos não só televisivos, mas produções exclusivas fossem 

distribuídos na web. 

 

E a entrada da Aratu nesse universo de distribuição de audiovisual na web pode ter sido 

tardia, mas ainda assim coloca a emissora como pioneira em redirecionar o uso das redes 

sociais como um novo meio de distribuição de conteúdo. A TV Aratu lança em 2016 um novo 

projeto para alcançar e captar o público da web, com transmissões ao vivo, e simultânea na 

rede social e na TV.  Através da nova ferramenta disponibilizada pelo  Facebook, a TV 

Aratu, não só começou a transmitir simultaneamente seu conteúdo televisivo em suas páginas 

da rede social, como passa a produzir programas fora da grade televisiva da emissora.  

 

2.2 Convergência e a Rede Social  

 

As lives do Facebook foram criadas para que os usuários da rede gerassem vídeos 

em formato streaming, através dos dispositivos móveis, e a TV Aratu passou a utilizar 

a ferramenta no fim de 2016, para não só a reprodução simultânea de seus conteúdos 

televisivos como para a produção de conteúdo exclusivo para a plataforma, que 

mantém a formatação de produção televisiva.  

 

Contudo, para entender esse processo, precisamos passar por algumas 

compreensões teóricas e, alguns conceitos que irão auxiliar na justificativa desse 

estudo, tais como reconfiguração tecnológica e convergência dos meios.  

 

Convergência é um processo contínuo na área da comunicação. Os meios buscam 

moldar e adaptar sua produção e distribuição para cada nova plataforma tecnológica. 

A convergência é a colisão de mídias velhas e novas, mas, sobretudo, a convergência 

é a mudança que ocorre na relação dos meios de comunicação com seu público, pois o 

processo de reconfiguração ocorre para que o público continue a consumir o conteúdo 

dos meios (JENKINS, 2008).  

 

Outro ponto que temos que entender nesse processo de análise é a ampliação das 

formas de distribuição em multiplataformas, visto que estamos vivenciando a era dos 

dispositivos móveis, de acordo com Suzana Barbosa (2014, p.4) 
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‘Da perspectiva do estudo dos meios (media studies), os dispositivos móveis 

podem ser considerados como um “novo” novo meio (apud. SCOLARI et al, 2009, 

p.53) que possui sua própria gramática, práticas de produção, dinâmicas de consumo 

e modelos de negócio específicos. E muitos pesquisadores, especificamente do 

jornalismo, já começaram a examiná-los para apontar os traços específicos, 

impactos, formatos de produtos e conteúdos, aplicações, formas de uso, distribuição 

e consumo dos dispositivos móveis.  

 

         Sabemos que a tecnologia reflete na atuação dos meios de comunicação e modifica 

o perfil dos profissionais, e que isso é um processo histórico, e por essa razão os meios, 

incluindo a televisão, precisa passar por uma adaptação para conciliar as transformações 

que as novas plataformas trazem (DE SOUZA, 2015, p.83). Outro aspecto que esse 

estudo percebe é como a internet, e suas plataformas criaram gêneros de trabalho para o 

profissional de jornalismo, e como as não mais tão novas potencialidades de produção, 

influenciam no dinamismo de produção e distribuição de conteúdos jornalísticos, e neste 

caso telejornalístico (BASTOS,2012,. p.1) 

 

Para Bastos, a instantaneidade é o grande motor do jornalismo digital e é o norte 

para os novos caminhos do fenômeno atual de convergência dos meios de 

comunicação. A cada tecnologia comunicacional que surgiu durante a história do 

jornalismo, desde o impresso, passando pela rádio e pela televisão, a linguagem, a 

forma de apuração e toda estrutura de geração de noticia foi transformada e forçada a 

se adaptar. Com a internet não foi diferente, agora analisamos uma nova 

convergência, a de como as plataformas da web e seu imediatismo interfere e 

reconfigura a forma de distribuição de conteúdos audiovisuais da TV Aratu em uma 

rede social.  

 

 

2.3 Produção da live e distribuição 

 

A rede social The Facebook foi criada em fevereiro de 2004, pelo então estudante da 

Universidade de Harvard, Mark Zuckerberg, e seus colegas Eduardo Saverin, Dustin 

Maskovitz e Chris Hughes. O site inicialmente limitado para estudantes de Harvard foi 

expandido para outras instituições de ensino da área de Boston, incluindo a Ivy League e 
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Stonford, e em dezembro de 2004 o site já ultrapassava um milhão de usuários.   

 

Em 2005, o site descarta o “the”, lança uma versão para o ensino médio, e ultrapassa os 

limites territoriais dos E.U.A, chegando ao Canáda, México, Reino Unido, Nova Zelândia, 

Austrália e Irlanda, mas foi em setembro de 2006 que o Facebook foi aberto para cadastro 

público, não para apenas usuários ligados a universidades ou instituições de ensino.  

 

Com o slogan “Facebook is a social utility that connects you with the people around 

you” 

(No Facebook você pode se conectar e compartilhar o que quiser com quem é importante em 

sua vida), a rede social alcançou em 2012, o número de 1 bilhão de usuários, tornando-se a 

maior rede social virtual do mundo, e de acordo com dados divulgados pelo G1, no dia 28 de 

março de 2018, o Facebook é a quinta empresa mais valiosa do mundo, com um valor no 

mercado de ações que chega a US$ 442,1 bilhões, além disso o Facebook detém o Instagram e 

o WhatsApp, que juntos foram comprados pelo valor aproximado de 4 bilhões de dólares.  

 

O website é gratuito para os usuários, e disponibiliza diversas ferramentas para que seja 

possível o compartilhamento de mensagens privadas ou públicas nos perfis dos participantes, 

além da linha do tempo, onde o usuário pode compartilhar textos, imagens e vídeos, o 

Faccebook possui aparatos para que os amigos ou seguidores da pessoa possam reagir ou 

comentar suas postagens.  

 

Outra possibilidade é o envio de mensagens privadas através do Facebook Messenger, 

ferramenta lançada em 2011 e a ‘Live Mentions, lançado em 2015, e que é uma expansão da 

ferramenta Facebook Vídeo. A ‘Live Mentions’, é a nossa famosa lives, o nosso objeto de 

estudo, e consiste em transmissões ao vivo feita pelo usuário, e que possibilita a interação 

com aqueles que estão acompanhando, além disso ao fim do vídeo ele é publicado na linha do 

tempo do perfil, ficando assim disponível para acesso na página.  

 

A live nasce com a intenção de gerar interação entre pessoas públicas e seus seguidores, 

seria assim uma forma de aproximar o fã do ídolo, contudo estudamos aqui como um perfil 

oficial de uma emissora local brasileira utiliza a plataforma, não só como um novo meio de 

distribuição, mas de geração de conteúdo, visto que além de usar a live para transmitir 

simultaneamente a sua grade televisiva, a TV Aratu produz conteúdos exclusivos para a 
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plataforma, que são transmitidos nos horários em que a emissora não estar com grade local na 

televisão. 

 

Atualmente a TV Aratu distribui através das lives cerca de 27 produções de audivisual 

de segunda à sexta-feira, sendo 5 no seu perfil oficial da TV Aratu, que transmite 

exclusivamente o conteúdo televiso e 22 na página oficial do Aratu Online que produz 

conteúdos próprios para live e que são reproduzidos na televisão durante a madrugada8.  

 

É valido ressaltar que, ao todo ,a TV Aratu produz uma média de 150 horas mensais de 

conteúdo audiovisual ao vivo para a plataforma9. Além de uma grade fixa, o Aratu Online 

também fornece pequenas pílulas de conteúdos informativos através do Boletim Sem Para, 

programa realizado por Pablo Reis, através de vídeos ao vivo no trânsito de Salvador,  e 

alguns programas especiais que não são exibidos periodicamente. 

 

Ao descrever como a apropriação da ferramenta e da plataforma ocorre dentro da 

emissora, e o porquê esta forma de distribuição não ser o mesmo que o processo de 

webtelejornalismo, pois diferente da criação de um website para a distribuição do conteúdo da 

sua grade televisiva, a TV Aratu usa uma plataforma de rede social, que não tem como função 

original a produção e distribuição de conteúdos audiovisual televisivos.  

 

Entendo, assim, que a distribuição de conteúdo através das lives do Facebook que 

ocorre na TV Aratu é uma fase do processo de reconfiguração tecnológica que vivemos diante 

da implementação do sistema digital de edição não linear na televisão, e que também redefine 

o modo de produzir conteúdo (DE SOUZA, 2018).  

 

 

O processo de digitalização define as mudanças verificadas entre os “velhos” meios, 

como a televisão, na tentativa de aproximação aos novos, decorrentes da tecnologia 

digital. A vinculação entre os meios é definida pelos “princípios dos novos meios” 

(apud Manovich, 2011, p. 72), compreendidos através da utilização do computador 

como equipamento básico. 

 

                                                      
8 Os números referentes a grade de transmissão foram verificados com Eduardo Souza, Coordenador das Lives 

da TV Aratu, em junho de 2018. E após a apresentação desse trabalho para a banca examinadora, no dia 20 de 

julho de 2018, novos números foram apresentados por Pablo Reis, Gerente de Conteúdo da TV Aratu. 
9 Esse dado foi fornecido pelo Gerente de Mídias, Gabriel Freire em outubro de 2017.  
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Para analisar como o Aratu Online e a TV Aratu passaram a utilizar a ferramenta 

de live através da sua página no Facebook, irei descrever o processo de adaptação 

através da coleta de dados que realizei com a própria emissora. Além disso, 

acompanhei por uma semana a programação das lives e cataloguei o número de 

visualização e alcance dos programas que são ofertados na grade. Assim, através da 

analise descritiva do objeto de estudo o processo de reconfiguração e convergência da 

emissora é notado, e justifica esse trabalho de conclusão de curso.  

 

  

2.4 Audiovisual na web - consumo em diferentes plataformas 

 

As profundas transformações que vivem o audiovisual contemporâneo na era digital 

estão mudando as formas de consumo do público (CASTILHO, MONTAÑA, MEERS, 2017, 

p.9)10, e foi isso o que levou a TV Aratu a investir na produção e distribuição de conteúdos 

através de uma rede social.  

 

De acordo com Pablo Reis11, gerente de conteúdo da TV Aratu, não houve 

planejamento para a introdução das lives como plataforma de distribuição das produções da 

emissora. Contudo, a oportunidade surgiu em meio a uma transmissão da tragédia do avião da 

Chapecoense em 2016 e, ao fazer isso para oferecer ao público informação imediata, mesmo 

sem a grade local na TV aberta, a emissora notou que a recepção positiva poderia render 

novos projetos.  

 

O consumo de audiovisual nas telas de computadores, tablets e smartphones é cada vez 

mais corriqueiro na nossa sociedade. Contudo, a adaptação, a convergência da emissora em 

estudo que foi somado a quarta esfera da convergência, a convergência empresarial 

(SALAVERRÍA, 2010, p.34)12 

 

 

                                                      
10  Tradução do autor. No original: “Las profundas transformaciones que vive el audiovisual contemporâneo en 

la era digital estan cambiando las formas de consumo del publico” 
11 As informações passadas por Pablo Reis sobre as lives foram enviadas por Eduardo Souza, através do 

aplicativo whatsapp. 
12 Tradução do autor. No original: El proceso de convergencia tecnológica ha desencadenado efectos secundários 

de convergia en el seno de las organizaciones periodisticas. Estas empresas necessitam reconfigurar sus 

estructuras y procesos de produccion para responder a los desafios de un mercado de la cominicación regido por 

nuevas reglas”. 
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O processo de convergência tecnológica desencadeou efeitos secundários de 

convergência dentro das organizações jornalísticas. Essas empresas precisam 

reconfigurar suas estruturas e processos de produção para responder aos desafios de 

um mercado de marketing regido por novas regras. 

 

A apropriação das lives como canal de distribuição não só gerou um passo à frente para 

emissora, que é a única a produzir e reproduzir seu conteúdo no Facebook, como também deu 

para a TV Aratu uma grade de programas maior do que a sua grade televisa. Durante o 

processo de pesquisa foi notado, por exemplo, que no especial “Belezas da Bahia”, exibido 

em janeiro deste ano, os quatro vídeos da série rendeuram para a emissora, um acumulado de 

72 mil 13visualizações, um número significativo para o consumo de audiovisual local nas 

redes sociais, visto que a diversificação das plataformas, telas e dispositivos que hospedam os 

produtos audiovisuais alterou não só a abordagem e a gênese dos conteúdos, mas sobretudo 

sua comercialização, disseminação, distribuição, consumo e exibição (CASTILHO, 

MONTAÑA, MEERS, 2017, p.9)14.  

 

                                                      
13 Este número foi contabilizado através da soma das visualizações totais do especial, e pode se verificado na 

página do Facebook do Aratu Online.  
14 Tradução do autor. No original. “[...]La diversificacíon de las plataformas, pantallas y dispositivos que alojan 

los productos audiovisuales ha alterado no solo el planteamiento y la génesis de los contenidos, sino sobre todo 

su comercialización, difusión, distribución, consumo y exhibición [...]” 

 

Registro de visualizações do especial "Belezas da Bahia"- Fonte: Print da página oficial do Aratu Online 



20 

  

 

3.  Procedimentos Metodológicos e Analise do Objeto 

 

3.1  TV Aratu – grade televisiva x grade online 

 

Na madrugada da terça-feira, 29 de novembro de 2016, o avião que levava a delegação 

da Chapecoense para Medellín, na Colômbia, caiu a poucos quilômetros da cidade 

colombiana, e causou a morte de 71 pessoas, dentre as vítimas fatais estavam profissionais da 

Chapecoense, jornalistas e tripulação. O time catarinense viajava para primeira partida da 

final da Copa Sul-Americana, contra o Atlético Nacional, o acidente comoveu o mundo 

inteiro, e mobilizou todos os brasileiros em um sentimento de solidariedade.  

 

O acidente que chocou o Brasil demandou uma grande cobertura da imprensa, e por 

causa dela, a TV Aratu, emissora baiana com 47 anos de história, tornou-se pioneira no estado em 

realizar distribuição de conteúdo através das lives do Facebook. De acordo com a entrevista realizada15 

com o gerente de conteúdo Pablo Reis, e com o coordenador de lives da TV Aratu, Eduardo Souza, 

após o choque inicial do acidente, a emissora que só inicia sua grade local em TV aberta na faixa de 

horário das 10h45 da manhã, notou que era necessário fornecer informações imediatas para seu 

público. Assim, foi mobilizado uma equipe de produção, apresentadores e repórteres, além de equipe 

técnica, para que a notícias fossem transmitidas em tempo real através das redes sociais, e que o 

material de audiovisual fosse disponibilizado pelas lives do Facebook.   

 

É necessário entender aqui um ponto fundamental para que a TV Aratu passe a usar a 

ferramenta do Facebbok: existia uma demanda do público para consumir um determinado conteúdo, e 

assim como qualquer outra área, a indústria da comunicação precisa vender seu produto,  a 

informação, mesmo com toda comoção social diante da tragédia, os veículos de informação  buscam 

oferecer para população as primeiras notícias da tragédia, e diante da diversificação de plataformas, 

novos hábitos de consumo surgiram (CASTILHO, MONTAÑA, MEERS, 2017, p.9)16 

 

Além disso, essas mudanças estão causando um novo relacionamento entre criadores 

e espectadores e geram novos perfis e hábitos no público. A indústria audiovisual 

                                                      
15 A entrevista completa encontra-se no APÊNDICE 
16  Tradução do Autor. No original: “[...]Además, estos cambios están provocando una nueva relación entre los 

creadores y los espectadores y generan nuevos perfiles y hábitos en el público. La industria del audiovisual vive 

una mutación profunda en todos los niveles que, más allá de los cambios tecnológicos, está alterando también la 

misma esencia de los productos y la forma en que se producen, comercializan y consumen. Por otra parte, para 

los medios más tradicionales, como la televisión y el cine, el dilema se plantea entre la pervivencia de un sistema 

de trabajo establecido y la necesidad de aprovechar los recursos que el nuevo marco tecnológico digital ofrece”.  
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está experimentando uma mudança profunda em todos os níveis que, além das 

mudanças tecnológicas, também está alterando a própria essência dos produtos e a 

maneira como eles são produzidos, comercializados e consumidos. Por outro lado, 

para os meios mais tradicionais, como a televisão e o cinema, surge o dilema entre a 

sobrevivência de um sistema de trabalho estabelecido e a necessidade de aproveitar 

os recursos que o novo arcabouço tecnológico digital oferece. 

 

Após a experimentação não planejada, a TV Aratu passou não só a oferecer 

conteúdos exclusivos, como a oferecer sua grade de TV aberta transmitida 

simultaneamente, ao vivo, pelo Facebook, atualmente, no entanto a grade fixa dos 

produtos das lives do Facebook, ultrapassa o da TV. 

 

Grade atual local da TV Aratu, transmitida em TV Aberta:  

 

 Que Venha o Povo – QVP – das 10h45 às 12h: O programa apresentado por 

Casemiro Neto de segunda à sexta-feira, traz as principais notícias sobre a cidade, além 

de conteúdo de variedades. O programa Que Venha o Povo é líder em sua faixa de 

transmissão local. 

 

Programa Ronda – das 12h às 12h45: O programa que tem apresentação dividida 

entre Murilo Villas Boas e Fabio Gomes, é transmitido de segunda à sexta-feira, e seu 

conteúdo é variado, contudo possui foco maior no noticiário policial.  

 

Tudo Novo – das 12h45 às 13h30: O programa que tem Darino Sena como 

apresentador, faz parte da grade de segunda à sexta-feira, e oferece variedades e 

notícias sobre a cidade, além de matérias com cunho solidário e social.  

 

Universo – das 13h30 às 15h00: Programa voltado exclusivamente para o 

entretenimento, e que oferece notícias do universo da música, cultura, teatro, cinema, 

moda, comportamento, culinária e turismo também, também vai ao ar de segunda à 

sexta-feira, sob o comando de Alex Lopes.  

 

Aratu Notícias - das 19h20 às 19h45: É o informativo jornalístico da emissora, é 

um jornal que fornecer as principais notícias do cenário regional e os reflexos dos 

principais fatos do país, tratando de assuntos que vão desde a economia até 
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desdobramentos do noticiário político, é apresentado por Lise Oliveira, de segunda à 

sexta-feira.  

Live da Madruga – das 02h às 03h15: Programa comando por Pablo Reis, apesar do 

nome, não é uma programa feito exclusivamente para o Facebook. O produto trata de assuntos 

variados que vão desde política ao assunto do dia. Porém, de acordo com Eduardo Souza, 

coordenador de lives, o programa não é exibido diariamente, dando espaço para lives já 

exibida no Aratu Online.  

 

Clube da Alegria – 8h30 às 10h: Programa infantil, apresentado por crianças aos 

sábados, oferece conteúdo informativo e de curiosidade para o público alvo, além de exibir 

desenhos animados e da possibilidade de interatividade direta com a criançada. 

 

         Chegue Mais – das 10h às 10h30: Programa apresentado por Lise Oliveira aos sábados, 

o conteúdo do programa gira em torno da moda, comportamento, música, atividades físicas e 

culinária. 

 

Dendê na Mochila – das 10h30 às 13h15: Aos sábados o programa sobre viagens, traz 

Matheus Boa Sorte e sua equipe em busca de grandes histórias e aventuras, pelo interior 

do Brasil.  

 

Se Liga no Pida! – das 13h35 às 14h15: O programa vai ao ar sob o comando de 

Leo Sampaio, aos sábados, e oferece informações sobre todos os eventos que acontecem 

no estado da Bahia.  

 

No Campo do 4 – das 10h às 10h30: Único programa de esporte da grade, vai ao ar aos 

domingos sob o comando de Darino Sena .  

Todos os programas acima são transmitidos simultaneamente pelo Facebokk da 

TV Aratu. Alguns no entanto possuem maior visibilidade que outros. durante a 

pesquisa cataloquei pelo período de duas semana, entre os dia 3 de junho à 9 de junho, 

e 17 de junho 23 de junho, os números de visualizações de cada programa exibido na 

plataforma, tanto na página da TV Aratu, que transmite o conteúdo da TV aberta, Os 
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números registrados para o conteúdo que é exibido simultaneamente foram:  

 

 

Que Venha o Povo - QVP 

 

 Número de views  Número de views 

04/06/2018 4,2 mil 18/06/2018 1,6 mil 

05/06/2018 1,8 mil 19/06/2018 1,8 mil 

06/06/2018 2,7 mil 20/06/2018 1,3 mil 

07/06/2018 2,3 mil 21/06/2018 1,5 mil 

08/06/2018 1,3 mil 22/06/2018 942 

Total 12,3 mil Total 7,1 mil 

Fonte: Produção do Autor  

 

Programa Ronda 

 

 Número de views  Número de views 

04/06/2018 1,7 mil 18/06/2018 2,4 mil 

05/06/2018 1,4 mil 19/06/2018 1,7 mil 

06/06/2018 2,7 mil 20/06/2018 1,7 mil 

07/06/2018 1,5 mil 21/06/2018 ** 

08/06/2018 2,7 mil 22/06/2018 1,9 mil 

Total 10 mil Total 7,7 mil 

**Não houve transmissão online. 

Fonte: Produção do Autor  

 

Tudo Novo 

 

 Número de views  Número de views 

04/06/2018 1,2 mil 18/06/2018 2,4 mil 

05/06/2018 1,3 mil 19/06/2018 1,7 mil 

06/06/2018 1,4 mil 20/06/2018 ** 

07/06/2018 1,3 mil 21/06/2018 1,1 mil 
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08/06/2018 2,7 mil 22/06/2018 1,9 mil 

Total 7,9 mil Total 7,1 mil 

**Não houve transmissão online. 

Fonte: Produção do Autor  

 

Universo 

 

 Número de views  Número de views 

04/06/2018 2,3 mil 18/06/2018 2,1 mil 

05/06/2018 2,4 mil 19/06/2018 3,4 mil 

06/06/2018 2,1 mil 20/06/2018 2 mil 

07/06/2018 ** 21/06/2018 1,3 mil 

08/06/2018 2,9 mil 22/06/2018 1,7 mil 

Total 9,7 mil Total 10,5 mil 

**Não houve transmissão online. 

Fonte: Produção do Autor  

 

Aratu Notícias 

 

 Número de views  Número de views 

04/06/2018 1,4 mil 18/06/2018 1,7 mil 

05/06/2018 1,5 mil 19/06/2018 1,9 mil 

06/06/2018 1,5 mil 20/06/2018 2,3 mil 

07/06/2018 1,3 mil 21/06/2018 2 mil 

08/06/2018 *** 22/06/2018 1,9 mil 

Total 5,7 mil Total 9,8 mil 

***Não houve transmissão online, devido a transmissão ao vivo do Arraiá do Galinho. 

Fonte: Produção do Autor  

 

Notamos que o programa que apresenta maior visualização é o Universo, com 

20,2 mil visualizações durante o período de observação, enquanto o programa Tudo 

Novo obteve apenas 15 mil visualizações para os 9 programas que foram exibidos. 

Além disso, também foi observado que os programas que são transmitidos no fim de 
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semana não foram reproduzidos em nenhum momento no Facebook durante os dias de 

catalogação. 

 

IMAGENS 

 

Grade atual das lives do Aratu Online17:  

 

Autos e Motos TV: Programa apresentado no turno da manhã por Roberto Nunes, 

é exibido toda segunda-feira, com conteúdo sobre o universo automobilístico.  

 

Nas ondas com Carlão: Programa que vai ao ar toda segunda-feira, é apresentado 

por Carlão, e explora o universo do surf baiano e nacional.  

 

Bonus Game: Programa voltado para o universo dos jogos e aplicativos 

tecnológico, apresentado por Adriano e Alexandro. 

 

Sarau: Programa sobre cultura baiana e entretenimento alternativo, exibido as 

terças-feiras e apresentado por Arlon Souza.  

 

Live ABMP: Live mensal, com a última apresentação feita por Pedro Valente e 

Léo Sampaio, é a live da Associação Baiana do Mercado Publicitário.  

 

Meu Negócio: Programa sobre negócios e empreendedorismo, não possui 

apresentador fixo, e vai quinzenalmente, as terças-feiras.  

 

Conversa com o Síndico: Conteúdo voltado para a temática de administração 

condominial, vai ao quinzenalmente, as quartas-feiras apresentado por  Michele 

Lordêlo. 

 

Nação Forrozeira: Programa voltado para noticias de eventos juninos, também 

possui um blog com o mesmo nome na site Aratu Online, é apresentado por Gabriel 

Carvalho e Daniel Meira. 

                                                      
17 A grade foi fornecida por Eduardo Souza, coordenador de lives da TV Aratu 
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Fala aí Dr.: Outro programa sem dia fixo na grade online, é uma entrevista com 

médicos especialistas no tema que o programa irá tratar no dia, sua apresentação é feita 

por Jean Mendes.  

 

Arq & Decor: Programa que acontece as quartas-feiras sob o comando de Thaís 

Fonseca, arquiteta, que fala sobre decoração e arquitetura.  

 

Linha de Frente: Conteúdo político, é um programa de entrevista, não possui dia 

fixo para exibição, é apresentado por Pablo Reis e Matheus Carvalho.  

 

Reunião de Pauta: Outro programa de entrevista apresentado e produzido por 

Pablo Reis e Matheus Carvalho. Acontece durante a semana, não há dia especifico, nem 

tema único, porém há uma frequência de convidados ligados ao ambiente político da 

capital baiana, Salvador. 

 

Stripulia: Programa ligado ao universo infantil, é exibido toda sexta-feira pela 

tarde, com a apresentação de Fernanda Junqueira.  

 

Dicas da Saideira: Sem apresentador fixo, tem como objetivo falar das resenhas de 

boteco, trazer dicas de saídas na capital baiana, através de um bate-papo descontraído 

que acontece toda quarta-feira, ás 17h 

 

Além desses programas, Eduardo Souza ainda citou Histórias do Bem, que não 

consegui localizar nas pesquisas feitas na página do Facebook, e o Viva Cabula, que é 

um programa patrocinado. E o Vamos falar de Saúde, que é oferecido pelo Hospital 

Santa Izabel. O Aratu Online também entra ao vivo, diariamente com o 

#BoletimSemParar, que consiste em um bate papo transmitido ao vivo do trânsito.  

 

Diferente da programação fixa da TV, como os programas online não são fixos, ou 

sofrem mudanças devido a demandas internas da emissora, alguns conteúdos não foram 

apresentados por Eduardo Souza, durante a entrevista18, mas cataloguei os seguintes 

                                                      
18 A entrevista foi realizada em junho de 2018, e consta no APÊNDICE  
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dados fazendo anotações diárias por um mês sobre a programação e visualização:19 

 

01 de junho de 2018 

 

 #BoletimSemParar: 1,6 mil visualizações  

 

 Fala Aí, Doutor: 1,7 mil visualizações  

 

 Live Stripulia: 1,9 mil visualizações  

 

 #DaSemana: 491 visualizações  

 

02 de junho de 2018 

 

 #BoletimSemPara:  1,7 mil visualizações  

 

 

03 de junho de 2018 : Não houve exibição de conteúdo  

 

04 de junho de 2018 

 

 Autos e Motos TV: 632 visualizações  

 

 Nas Ondas: 1,3 mil visualizações  

 

 Vamos Falar de Saúde: 5,8 mil visualizações  

 

05 de junho de 2018 

 

 #BoletimSemParar: 1,7 mil visualizações  

 

 Linha de Frente: 407 visualizações  

                                                      
19  A transcrição dos títulos dos vídeos foram realizadas da forma como estão no perfil do Aratu Online.  
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06 de junho de 2018 

 

 Nação Forrozeira: 2,1 mil visualizações  

 

 #BoletimSemParar: 1,2 mil visualizações  

 

 Arq&Décor: 1 mil visualizações  

 

07 de junho de 2018 

 

 #BoletimSemParar: 2,1 mil visualizações 

 

 Esquenta Galinho: 798 visualizações 

 

 Bonus Game: 2,1 mil visualizações 

 

08 de junho de 2018 

 

 #TôNoGalinho: 8,2 mil visualizações 

 

 #TonoGalinho: Bell Marques: 4,5 mil visualizações 

 

 

09 de junho de 2018 

 

 #TonoGalinho: Ivete Sangalo: 1,7 mil visualizações 

 

 #TonoGalinho: Ivete Sangalo anima a galera: 8,1 mil visualizações 

 

 #TonoGalinho: Ivete Sangalo anima a galera: 1,3 mil visualizações 

 

 #TonoGalinho: Xand e Aviões do Forró: 1,4 mil visualizações 
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 #TonoGalinho: Live da Madruga: 1,7 mil visualizações 

 

 #TonoGalinho: melhores momentos de sexta + Danniel Vieira: 2,2 mil 

visualizações 

 

 #TonoGalinho: Danniel Vieira faz a festa: 3,5 mil visualizações 

 

 #TonoGalinho: Mano Walter: 5,3 mil visualizações 

 

 #TonoGalinho: Devinho Novaes: 16 mil visualizações 

 

 #ToNoGalinho: QUADRILHAS: 2,1 mil visualizações 

 

10 de junho de 2018 

 

 #ToNoGalinho: Luan Santana: 3,1 mil visualizações 

 

 #ToNoGalinho: Quadrilhas: 562 visualizações 

 

 #ToNoGalinho: Tayrone + Live da Madruga: 2,4 mil visualizações 

 

 #ToNoGalinho: Tayrone: 2,2 mil visualizações 

 

11 de junho de 2018 

 

 Linha de Frente: 3 mil visualizações 

 

 Bonus Game: 1,7 mil visualizações 

 

 

12 de junho de 2018 

 

 Sarau: 1,1 mil visualizações 
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 Linha de Frente: 913 visualizações 

 

 Meu Negocio: 622 visualizações 

 

 Bonus Game: 2 mil visualizações 

 

13 de junho de 2018 

 

 Nação Forrozeira: 882 visualizações 

 

 Fala Aí Doutor: 911 visualizações 

 

 Arq&Decor: 637 visualizações 

 

14 de junho de 2018 

 

 Reunião de Pauta: 774 visualizações 

 

 Linha de Frente: 1,6 mil visualizações 

 

 Nação Forrozeira: 1,5 mil visualizações 

 

 Bonus Game: 1,2 mil visualizações 

 

 

15 de junho de 2018 

 #BoletimSemParar: 1,2 mil visualizações 

 

 Aratu Talks:  916 visualizações 

 

 Fala Aí, Doutor: 2,1 mil visualizações 

 

 Seleção Stripulia: 2,4 mil visualizações 

 



31 

  

 

 Birita Junina: 1,5 mil visualizações 

 

16 de junho de 2018 

 

 #BoletimSemParar: 1,8 mil visualizações 

 

17 de junho de 2018 

 

 #BoletimSemParar : 3,2 mil visualizações 

 

18 de junho de 2018 

 

 Autos e Motos TV: 585 visualizações 

 

 #BoletimSemParar: 1,9 mil visualizações 

 

 Live da Madruga: 1,7 mil visualizações 

 

 Fala aí, Doutor: 1,2 mil visualizações 

 

 Nas Ondas com Carlão:  3,3 mil visualizações 

 

 Conversa com Síndico: 1 mil visualizações 

 

 Bonus Game: 2 mil visualizações 

 

19 de junho de 2018 

 

 #BoletimSemParar: 5,8 mil visualizações 

 

 Giro de Notícias: 783 visualizações 

 

 Bonus Game: 1,7 mil visualizações 

 



32 

  

 

20 de junho de 2018 

 

 Nação Forrozeira: 1,7 mil visualizações 

 

 #BoletimSemParar: 1,5 mil visualizações 

 

 Minha Saúde: 665 visualizações 

 

21 de junho de 2018 

 

 #BoletimSemParar: 6,2 mil visualizações 

 

 Live da Madruga: 1 mil visualizações 

 

 Pablo no Camaforró2018: 2,6 mil visualizações 

 

 Camaforró2018: 3,2 mil visualizações 

 

22 de junho de 2018 

 

 Live da Madruga:  617 visualizações 

 

 Camaforró2018 - Prefeito Elinaldo Araujo, Dep. Federal Paulo Azi e O 

Vice Prefeito Tude: 1 mil visualizações 

 

 Camaforró2018 - Thaeme e Thiago: 1,4 mil visualizações 

 

 Camaforró2018 - Thaeme e Thiago ao vivo: 827 visualizações 

 

 Camaforró2018 – Falamansa: 1 mil visualizações 

 

 Camaforró2018 - Devinho Novaes: 1,9 mil visualizações 

 

 Camaforró2018 – Santana: 1,8 mil visualizações 
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23 de junho de 2018 

 

 #BoletimSemParar: 1,8 mil visualizações 

 

 

24 de junho de 2018 : Não houve exibição  

 

25 de junho de 2018 

 

 #BoletimSemParar: 2,1 mil visualizações 

 

 Autos e Motos: 741 visualizações 

 

 Nas Ondas: 1,6 mil visualizações 

 

 

26 de junho de 2018 

 

 Sarau: 938 visualizações 

 

 #BoletimSemParar: 1,9 mil visualizações 

 

 Meu Negocio:  826 visualizações 

 

 Reunião de Pauta: 693 visualizações 

 

 Bonus Game: 1 mil visualizações 

 

 

27 de junho de 2018 

 #BoletimSemParar: 1,4 mil visualizações 

 

 Nação Forrozeira: 2,2 mil visualizações 



34 

  

 

 

 

28 de junho de 2018 

 

 #BoletimSemParar:  1,8 mil visualizações 

 

 

29 de junho de 2018 

 

 #BoletimSemParar: 2 mil visualizações 

 

 Memória Aratu: 2,1 mil visualizações 

 

 Linha de Frente: 2,1 mil visualizações 

 

 Fala aí Doutor: 1,9 mil visualizações 

 

30 de junho de 2018 

 

 #BoletimSemParar: 1,5 mil visualizações 

 

 Live da Madruga: 1,4 mil  visualizações 

 

Com esses dados, no mês de junho, as lives do Aratu Online renderam 194 mil e 

120 visualizações. É valido ressaltar que as lives #ToNoGalinho, assim como 

CamaForró2018, não fazem parte da programação fixa, pois trataram-se de um especial 

devido ao evento Arraia do Galinho promovido anualmente pela emissora, no início de 

junho, e a cobertura exclusiva e ao vivo das festividades juninas realizadas em 

Camaçari.  

 

Mesmo com um ano de exibições diárias, a transmissão de lives ainda é um 

processo experimental, e para aqueles que produzem as lives não há nenhum vínculo 

empregatício com a emissora.  
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Além disso, a grade sofre alterações constantemente, conteúdos como o Eu Lacro, 

com Rick Estrela, que tratava do universo LGBT de forma humorada e com a intenção 

de quebrar preconceitos, ou MetaboLise, com Lise Oliveira, sobre o mundo fitiness e 

dicas de como manter um corpo saudável, além de programas especiais ou espaços 

pagos fizeram parte da grade online da TV. 

  

3.2 Número de seguidores e uma aposta  

 

De TV aberta, passado para fechada e ter utilizado a opção online, hoje a televisão se 

encontra em um patamar novo e desafiador, a televisão atual busca espaço para realocação 

dentro do panorama mediático convergente (CASTILHO,2017, p.31)20 

 

É necessário entender que vivemos em um momento de diferentes hábitos de consumo 

de audiovisual. Nos últimos anos a multiplicação de canais, a consolidação de plataformas 

online, mudanças nos hábitos do público, o envelhecimento da audiência e a fraca ligação 

com o público jovem causaram transformações que afetaram o conteúdo da televisão 

(CASTILHO,2017, p.31)21 

 

A TV Aratu, mesmo sendo uma emissora local, apostou em uma plataforma com 

alcance mundial para tentar sair na frente das suas concorrentes e assim capturar um novo 

público, um dos fatores que justifica essa empreitada é que, como dito anteriormente, a TV 

Aratu é hoje a emissora mais seguida nas redes sociais.  

 

Em dados registrados durante a pesquisa, em maio de 2018, a TV Aratu contava com 

138 mil curtidas em sua página oficial do Facebook. Além disso, é necessário ressaltar que o 

grupo Aratu possui ainda perfis oficiais ligados ao seu portal online, o Aratu Online, e a  

página do portal no Facebook tem 117.694 likes, enquanto as emissoras concorrentes, que são 

líderes em audiência em canal aberto de televisão local, a Rede Bahia (Globo) e a Record 

Bahia (Record TV) apresentam números bastante diferenciado em seus perfis do Facebook, a 

página oficial da TV Bahia tem 66 mil curtidas , a TV  Itapoan 26 mil.  
                                                      
20 Tradução do autor. No Original: “La television actual busca espacio de reubicación dentro del panorama 

mediático convergente” 
21 Tradução do autor. No Original: “[...]en los útimos anos la multiplicacion de canles, la consolidación de 

plataformas online, las cambios de hábitos del público, el envejecimiento de la audiencia y la debil conexion com 

ele público joven han provocado transformaciones que han afectado los contenidos televisivos[...]” 
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Com um número de seguidores expressivo, e diante do fato de que a produção realizada 

para as lives é em sua maioria, independente, ou seja, não são funcionários da casa que 

produzem e apresentam os produtos, assim não havendo vínculo empregatício com aqueles 

que realizam as lives, apenas um contrato de exibição de imagem, a TV Aratu se lança em um 

mercado de produção e distribuição de conteúdo em audiovisual.  

 

Assumo aqui que as redes sociais são, portanto, uma nova forma de audiência, e 

conquistar esse campo são de fundamental importância no atual momento em que vivemos a 

convergência de conteúdo (CASTILHO,2017) 

 

“É esse novo papel do público que nos força a empreender uma revisão da 

televisão linear que nos permite posicionar a televisão no espaço convergente e 

calibrar seu papel em relação ao conjunto multiplataforma. Especial interesse é 

levantado pela televisão linear generalista, por se tratar de uma oferta que visa 

atingir um público massivo e heterogêneo, tarefa cada vez mais complexa em um 

contexto caracterizado pela individualização e personalização no consumo de 

conteúdos audiovisuais” (CASTILHO,2017, p33)22. 

 

Assim, diante dos números de seguidores e dos números de visualizações tanto nos 

produtos que são televisivos, quanto dos produtos exclusivos, a TV Aratu vive uma forma 

diferente de fazer TV, através de uma plataforma de rede social, com um custo pequeno. 

Acredito que a aposta da emissora é alcançar um novo público, aquele que não mais 

consome pelo controle remoto, mas consome através do touchscreen.23 

 

“ A escolha da televisão linear de caráter generalista não só encontra 

motivação na dificuldade operacional de seu desenho programático, mas nos 

efeitos derivados do conceito de audiência que eles pressupõem. A televisão 

continua sendo um meio de consumo de massa e continua sendo a primeira opção 

de lazer. Os dados indicam uma penetração de 86,8% entre os espanhóis (apud. 

AIMC, 2017), o que lhe confere um papel preponderante na formação de 

conhecimentos compartilhados sobre questões de relevância política, econômica ou 

                                                      
22 Tradução do autor. No original “[...]Es este nuevo rol de la audiencia lo que obliga a abordar una revisión de la 

televisión lineal que permita posicionar la televisión en el espacio convergente y calibrar su papel en relación al 

conjunto multiplataforma. Especial interés plantea la televisión lineal generalista, por tratarse de una oferta qye 

pretende alcanzar una audiencia masiva y heterogénea, lo que supone una tarea cada vez más compleja en un 

contexto caracterizado por la individualización y la personalización en el consumo de contenidos audiovisuales 

[...]”. 
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social, pois constitui um meio central para a informação e entretenimento da 

sociedade. A televisão aberta linear "continua a ser uma espinha dorsal da indústria 

audiovisual e da comunicação e informação de interesse geral dentro da União 

Europeia" (apud. Campos, 2017: 148). (CASTILHO,2017, p33)24.” 

 

 

 

 

 

22 Tradução do autor. No original “[...]Es este nuevo rol de la audiencia lo que obliga a abordar una revisión 

de la televisión lineal que permita posicionar la televisión en el espacio convergente y calibrar su papel en 

relación al conjunto multiplataforma. Especial interés plantea la televisión lineal generalista, por tratarse de 

una oferta qye pretende alcanzar una audiencia masiva y heterogénea, lo que supone una tarea cada vez más 

compleja en un contexto caracterizado por la individualización y la personalización en el consumo de 

contenidos audiovisuales [...]”. 

23 Touchscreen termo para tela sensível ao toque. 

24 Tradução do autor. No original “[...]La elección de la televisión lineal de carácter generalista no solo 

encuentra motivación en la dificultad operativa de su diseño programático, sino en los efectos derivados del 

concepto de audiencia que presuponen. La televisión continúa siendo un medio de gran consumo y 

permanece como primera opción de ocio. Los datos señalan una penetración del 86,8% entre los españoles 

(AIMC, 2017), lo que le confiere un papel protagonista en la conformación del conocimiento compartido 

respecto a cuestiones de relevancia política, económica o social, en tanto que constituye un medio central 

para la información y el entretenimiento de la sociedad. La televisión abierta lineal "sigue siendo un sistema 

vertebral de la industria audivisual y de la comunicación e información de interés general en el ámbito de la 

Uión Europea" (Campos, 2017: 148). [...]”.
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3.2.1 Transmissão por Facebook – Uma alternativa barata para um amplo alcance 

 

De acordo com Pablo Reis, gerente de conteúdo da TV Aratu, um dos fatores para que 

a emissora mesmo sem um projeto inicial tenha mantido a ideia de produzir e distribuir 

conteúdo para as lives do Facebook é que a plataforma fornece uma forma de baixo custo e 

possui um alcance não limitado como a TV aberta. 

 

 

A principal mudança em termos técnicos é que antes a TV Aratu transmitia via 

satélite, e a transmissão via internet além de ser mais barata é mais funcional e mais 

fácil de ser apreendida pelos colaboradores. Uma das mudanças, por exemplo, foi 

apresentada por Pablo Reis, no dia da banca examinadora, 22 de julho de 2018, que 

é o uso do aparelho de filmagem NEVO, que de acordo com o gerente de conteúdo 

além de ser pratica e controlada por um dispositivo móvel, como celulares ou 

tabletes, é funcional e não necessita de uma equipe para ser operada, assim sendo, 

lives externas podem ser realizadas por uma única pessoa.  

 

 

Outro ponto que deve ser levado em conta é o despertar do interesse comercial 

da produção de conteúdo de vídeos online. Pois como explica Salaverría (2010), 

uma das quatro esferas fundamentais para a convergência jornalística é a 

convergência empresarial. Sem um impulso mercadológico, e uma demanda 

comercial, a convergência e todo seu processo talvez não fosse tão significativo ou 

atraente para as corporações de telecomunicação. 

 

Assim na semana do dia 20 de agosto de 2017 25 a emissora lança a primeira 

campanha de marketing que chama atenção para o uso das suas redes sociais como 

meio de distribuição de sua produção de conteúdo. Atualmente as campanhas 

ocorrem em outdoors pela cidade, como também é sempre reforçada pelos 

apresentadores durante as programações televisiva.  
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Fonte: Divulgação 
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4. Considerações Finais 

 

Realizar esse trabalho foi desafiador e prazeroso, primeiro pelo fato de que 

tratamos aqui de um objeto com o qual eu tive relação pessoal, pois participei da produção 

de um dos projetos exibido de março de 2016 até dezembro de 2017, o programa Vida de 

Pet. Porém, o desafio era encontrar referências para nortear o projeto, apesar de boas 

indicações teóricas, tratei aqui de um objeto que ainda não havia sido analisado, mesmo 

que o processo de convergência vigente,  entender como uma emissora de TV local usa 

uma rede social para distribuir seu conteúdo audiovisual, e analisar essa distribuição foi 

buscar entender essa perspectiva de fazer TV. 

 

Para entender o processo de apropriação de uma rede social como plataforma de 

distribuição de conteúdo audiovisual televisivo, foi necessário entender e explorar 

conceitos como convergência e reconfiguração tecnológica, e entender que, ao usar o 

Facebook, a emissora vai além da TV online, pois seu conteúdo não está apenas em um 

website, mas em uma rede social, com finalidades divergentes da proposta que a TV Aratu 

faz em sua página. 

 

Contudo, algumas observações devem ser feitas: durante as observações de 

dados de números de visualizações, notei que o engajamento mais baixo é para com 

os programas da tarde, e com os programas que não possuem dias fixos. Além disso, 

para que a produção do conteúdo obtenha maior engajamento do público online, por 

exemplo, o tempo de vídeo que é transmito em conteúdo exclusivo deve ser 

observado, os vídeos analisados passam sempre de 40 minutos de duração, e torna-

se cansativo para o telespectador que fica preso na tela normalmente em vídeos de 5 

a 15 minutos. 

 

Outro ponto que pude avaliar durante a trajetória do trabalho é que sem um 

projeto estrutural para a realização da lives, a emissora sofre com uma falta de 

padrão em seus conteúdos, a grade é variável, o que também pode prejudicar o 

engajamento do público. Considero que será necessária uma renovação do conteúdo 

e de suas estruturas, por isso, um projeto que vise avaliar o público das redes sociais 

da TV Aratu, assim como quem assiste cada programa oferecido exclusivamente 
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pelo Facebook, deve ser feito. 

 

Sobre os desafios de acompanhar a grade, por vezes, precisei assistir fora do ao vivo 

devido às demandas externas do trabalho de TCC, e notei que em alguns dos casos além 

de travar constantemente, os vídeos oferecem alguns defeitos técnicos, como ausência de 

áudio, ou áudio cortado. Contudo é um ponto positivo para TV que além de sempre ter 

disponível seu conteúdo exclusivo, o público também pode encontrar o conteúdo da 

programação televisa, o que torna as lives ainda mais atrativas, pois é ter a TV 24h à 

disposição. 

 

Um fator realmente desafiador, no entanto, é que por ser a única a realizar essa 

distribuição de conteúdo audiovisual, não havia como realizar comparações. Por 

essa razão o caminho mais viável foi produzir aqui apenas uma descrição do 

produto, pois as demais emissoras locais não fornecem produtos semelhantes. 

Ressalto que para este projeto, precisei entender um pouco da transição das 

plataformas comunicacionais para a era do digital. 

 

Levanto aqui, também, que alguns aspectos televisivos foram mantidos na 

produção do conteúdo tais como: a formatação horizontal dos vídeos e técnicas de 

filmagem. Essa observação é válida porque estamos trabalhando com o Facebook, 

rede social que é acessada principalmente por smartphones, assim, sua interface é 

vertical. 

 

Para finalizar, acredito que o trabalho consegue realizar a análise do produto, 

contudo necessita de maior pesquisa em relação ao público que consome as redes 

sociais da emissora estudada, e de que forma essa audiência pode ser potencializada. 

Espero, que esse trabalho seja o ponta pé inicial para maiores pesquisas na área.
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6.1 Entrevista com Pablo Reis – Gerente de Conteúdo da TV Aratu 

 

1. Como surgiu o processo da inclusão das lives na rotina produtiva da TV? 

 

 

Resposta: No dia que ocorreu o acidente da Chapecoense, a gente percebeu que poderia 

começar as transmissões antes dos horários dos programas, e mobilizamos as equipes de 

operações, apresentadores, repórteres, comentaristas e começamos a fazer a transmissão 

9h da manhã e isso deu bom resultado, então percebemos que poderíamos fazer isso 

sempre, poderíamos usar os horários ociosos da TV para oferecer programação diferente 

da TV. 

 

A partir daí começou o processo de começar a fazer, aprendendo a cada dia o que a gente 

queira e o que a gente poderia fazer, e chamar a atenção das outras pessoas para que elas 

pudessem participar, produzir e trazer suas experiências, logo em seguida a grade foi 

tomada por várias inciativas de colaboradores internos e de pessoas externas que tinham 

interesse de manter seus produtos, seus seguimentos, ou seja, foi simples, mas trabalhoso. 

 

2. Existiu um projeto? Quando foi criado? 

 

 

Resposta: Não houve projeto, nem planejamento, houve a ideia e a execução e o 

aprimoramento ao longo do que estava sendo feito, hoje temos uma solidez nessa grade 

digital, muito mais ela iniciativa das pessoas, pela vontade de fazer, do que exatamente 

para fruto de  um planejamento prévio. 

 

 

3. Qual a principal mudança tecnológica na transmissão e distribuição de conteúdos 

da TV? Como é esse processo? 
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Resposta: Tecnológica, a principal mudança foi a gente perceber que não precisávamos 

apenas distribuir e transmitir via satélite, o trabalho que a emissora sempre fez era com 

transmissão conteúdo via satélite, a gente começou a transmitir via internet, é mais barato, 

funcional, é mais facilmente apreendida por muitos colaboradores, ou seja, tem uma 

dinâmica mais fácil de operar, ou seja, não teve grande mudanças, teve só uma percepção  

5. A produção é livre, mas existem critérios para apresentar um conteúdo? 

Exigências da empresa? 

 

 

Resposta: Critérios, exigências que cumpram com os valores que a Aratu prega, 

baianidade, inovação , respeito ao próximo, informação, ajuda à comunidade, tudo isso se 

tiver encaixado nesses valores a gente aceita de acordo com a disponibilidade da grade. 

A gente não aceita iniciativas racistas, xenofóbicas, homofobicas, iniciativas que venham 

prejudicar minorias. Também não damos prioridades para iniciativas globais, que foquem 

em temas fora de que poderíamos distribuir conteúdo pela internet.do local, o interesse é 

para o público local, baiano. 
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