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RESUMO 

A convergência de conteúdos entre diferentes mídias complexificou a construção da 

mensagem publicitária e dificultou a busca pela atenção do consumidor. Nesse sentido, o 

artigo propõe uma problematização do consumo midiático simultâneo a partir da aproximação 

teórica entre os estudos de publicidade e segunda tela e os estudos de atenção. Apoiado nas 

marcas e suas expressões, reforça a importância do mapeamento dos níveis de processamento 

de informação para compreender as modulações nas atividades de recepção e produção. 
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INTRODUÇÃO 

Nos últimos cinco anos, as marcas anunciantes e as agências brasileiras de publicidade 

despertaram para uma forte tendência de consumo midiático simultâneo, sobretudo entre 

televisão e smartphones conectados à internet. O que antes era visto como um cenário 

altamente favorável a interação e engajamento, passou a gerar grandes incertezas entre os 

profissionais de comunicação no que diz respeito ao comportamento do usuário entre duas 

telas. Paralelamente, as pesquisas dentro do tema limitavam-se às novas descobertas da 

publicidade em um ambiente midiaticamente convergente, contemplando apenas as 

transformações tecnológicas e privilegiando a emissão e ressignificação das mensagens frente 

os impactos na recepção. Por outro lado, para medir o sucesso de uma ação publicitária em 

duas telas, o mercado ainda se apoia em métricas de audiência que não conseguem mensurar o 

envolvimento do espectador com os conteúdos, fornecendo números irrelevantes diante da 

complexidade do tema.  

O consumo simultâneo de mídias está longe de ser uma novidade, mas ganhou maior 

destaque após o advento da internet em função das inúmeras possibilidades interativas que 

instituíram novos arranjos discursivos entre produtores e receptores de mensagem, 
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redefinindo os seus papeis (FAUSTO NETO, 2010). Para iniciar a problematização acerca da 

“experiência midiática” deste novo receptor, ativo e coprodutor de conteúdo, é preciso mapear 

os gradientes de atenção seletiva e a capacidade de recuperação aplicadas nas informações 

recebidas em cada mídia. Partindo de uma afirmação de Willian James em The principles of 

psychology, reiteramos que “experiência é aquela na qual eu consinto em prestar atenção” 

(JAMES, 1980). Por mais básico que isso possa parecer, não era levado em consideração nas 

pesquisas de consumo em duas telas no Brasil.  

 Imersos neste cenário, o presente trabalho sinaliza para a importância de uma 

aproximação entre os estudos de comunicação e os estudos de atenção, a fim de investigar a 

relação entre as marcas e os consumidores na segunda tela através de uma perspectiva 

preocupada com os diferentes níveis de processamento de informação e usabilidade dos 

dispositivos. Sendo assim, para sustentar a argumentação proposta, foi aplicado um 

questionário aberto sobre o consumo simultâneo de TV e celular/smartphone, na intenção de 

conseguir algumas impressões iniciais sobre a atenção dedicada em cada mídia e a memória 

ligada ao conteúdo publicitário. 

 

AS IMPLICAÇÕES DA ATENÇÃO SELETIVA NO CONSUMO MIDIÁTICO 

SIMULTÂNEO 

Com a multiplicidade de informações que transitam entre a televisão e a internet, 

torna-se impossível manter o foco em tudo o que está acontecendo. Por isso, direcionamos a 

nossa atenção sobre certos estímulos que recebemos, muitas vezes os que são novos ou 

importantes (MYERS, 2012). Identificar os estímulos mais eficazes para que o receptor 

consiga assimilar as mensagens – e interagir a partir disso – parece ser um dos grandes 

desafios da comunicação publicitária multitelas. Indo um pouco mais além, torna-se ainda 

mais difícil fazer com que o indivíduo resgate as informações e se lembre de alguns detalhes, 

como o nome da marca, produto envolvido na comunicação, etc.  

Vale destacar que, para lembrar de qualquer acontecimento, “precisamos conduzir a 

informação ao cérebro (codificação), reter a informação (armazenamento) e, mais tarde, 

resgatá-la (recuperação)” (MYERS, 2012. p.250). Atingir os três níveis de processamento 

seria o cenário ideal para qualquer comunicação de marca, desde que apenas aspectos 

positivos fossem retratados, obviamente. O problema é que, em muitos casos, o sujeito não 

dedica o esforço necessário para a codificação – e isso fica ainda mais evidente no consumo 



 

simultâneo de mídias – uma vez que as informações dificilmente são apreendidas 

automaticamente e carecem de muita atenção.  

 Em virtude da nossa atenção seletiva, filtramos as informações que queremos 

processar em meio a vasta trama de conteúdos que circula entre os meios de comunicação. 

Imagine que você está assistindo um jogo de futebol do seu time e conversando com um 

amigo pelo celular, ao mesmo tempo. O jogo está sem graça, empatado, e você sequer olha 

para a televisão. Em determinado momento sai um gol muito bonito e você é surpreendido 

pelo grito eufórico do narrador. Este estímulo sonoro fez com que você imediatamente fixasse 

os olhos para a televisão e abandonasse a conversa no celular, por mais que seu amigo 

continuasse escrevendo e te enviando outras informações. A novidade presente no grito do 

narrador naquele momento e, paralelamente, a importância do golaço do seu time, fez com 

que sua atenção fosse direcionada a outra mídia e as informações recebidas a partir dali 

fossem codificadas, retidas e com alta capacidade de memorização e reprodução. Para Kandel 

(2008), a atenção seletiva é responsável pelas nossas representações do ambiente e, neste 

ínterim: 

(...) é amplamente reconhecida como um fator poderoso na percepção, na ação e na 

memória – na unidade da experiência consciente. A todo momento, os animais são 

inundados por um vasto número de estímulos sensoriais e, apesar disso, eles 

prestam atenção em apenas um estímulo ou a um número reduzido deles, 

ignorando ou suprimindo os demais. A capacidade do cérebro de processar a 

informação sensorial é mais limitada do que a capacidade de seus receptores para 

mensurar o ambiente. A atenção, portanto, funciona como um filtro, selecionando 

alguns objetos para processamento adicional. É em grande parte devido à atenção 

seletiva que as representações internas não reproduzem todo detalhe do mundo 

externo.  (KANDEL, 2008, p.339). 

 

 Se refletirmos sobre a incansável busca da publicidade pela atenção seletiva em um 

ambiente midiático convergente, o problema de encontrar estímulos que façam o consumidor 

processar as informações emitidas torna-se ainda maior quando comparado ao exemplo do 

jogo de futebol. E é neste ponto que os estudos de atenção – aliados as contribuições já 

existentes na comunicação – podem auxiliar agências e anunciantes na compreensão dos 

hábitos de consumo entre telas. Como já foi explorado inicialmente neste artigo, é impossível 

afirmar que o receptor passou por uma nova “experiência midiática” ou, no caso da 

publicidade, que houve “envolvimento com a marca”, se não foi possível averiguar a atenção 

dedicada às informações emitidas. A eficácia da mensagem publicitária, inegavelmente, está 

atrelada a capacidade de atrair a atenção seletiva do consumidor, vencendo sua limitação 

cognitiva.  



 

Neste ponto, alguns estudos ajudam a reforçar a proposta deste artigo, como é o caso 

da teoria da limitação de capacidade (ZHANG, JEONG e FISHBEIN, 2010) e (LANG, 2000), 

bem como a teoria da atenção e do esforço desenvolvida por Kahneman (1973). Ambas as 

teorias sugerem que os seres humanos possuem uma capacidade cognitiva limitada para 

processar informações de seu ambiente. Sendo assim, a codificação representa a seleção de 

estímulos que serão posteriormente armazenados como representações mentais do ambiente, 

enquanto a recuperação envolve a ativação mental dessa informação. Quando os recursos 

cognitivos são colocados sob tensão; por exemplo, devido à limitada motivação, oportunidade 

ou capacidade de processar informações, então a codificação, retenção e recuperação ficam 

comprometidas. 

Projetando na comunicação publicitária multitelas, objeto deste estudo,  a tensão pode 

se estabelecer quando a mensagem apresenta pouca atratividade e relevância, uma vez que 

não desperta a motivação na interação e compromete as três etapas básicas do processamento. 

A interação, neste caso, desempenharia um papel reiterador e auxiliaria no processamento 

empenhado (effortful) (MYERS, 2012), dada a necessidade de esforço e atenção para 

participar das conversas em mídias consumidas simultaneamente. Vale complementar ainda 

que a atenção é um recurso finito e a sua divisão por multitelas sempre limita as 

oportunidades de uma pessoa para processar e depois recuperar o conteúdo publicitário. 

(ANGELL, GORTON, SAUER, BOTTOMLEY, WHITE. 2016). 

Em virtude de processos sócio-técnico-discursivos, as mensagens publicitárias sofrem 

constantes transformações que colocam em debate o transbordamento das fronteiras da 

própria publicidade. Os formatos tradicionais (como os filmes de 30 segundos ou anúncios em 

revistas) não atuam mais sozinhos e caminham, cada vez mais, rumo a uma vertente de 

publicidade-entretenimento ancorada na convergência com as novas mídias, sobretudo nas 

redes sociais. O consumo paralelo entre televisão e internet potencializou este cenário e 

passou a exigir maior empenho no processo criativo da mensagem, uma vez que trabalha com 

linguagens e contextos de recepção distintos. A atenção, dentro das especificidades de cada 

meio, deve se encontrar no centro da discussão da comunicação multitelas. 

  Para Rogério Covaleski (2015), a publicidade está em um momento de hibridização e 

as narrativas devem contemplar quatro elementos principais: “capacidade de persuasão, viés 

entretível, nível de interação e estímulo ao compartilhamento” (COVALESKI, 2015, p. 107). 

Aproximando dos estudos de atenção, é possível afirmar que a persuasão está atrelada às 

estratégias de condução da mensagem ao cérebro a fim de despertar a atenção seletiva do 



 

receptor, enquanto o viés entretível busca reduzir os esforços de processamento e facilitar a 

retenção de informação. Consequentemente, o nível de interação modula a participação do 

público e, assim, quanto maior a interação, maior a reiteração da informação, ou seja, a 

repetição consciente para armazenamento. Por fim, a ação de compartilhamento – sobretudo 

nas lógicas das redes sociais – caracteriza-se como a recuperação e reemissão da informação, 

independentemente do tempo ou espaço em que foi emitida pela primeira vez.  

Até aqui, foram feitas algumas conexões teóricas básicas entre os estudos de atenção e 

o consumo midiático simultâneo, sabendo que outros autores podem dialogar com o tema e 

dar maior profundidade a trabalhos futuros. No próximo tópico, alguns dados da pesquisa em 

desenvolvimento serão analisados a fim de auxiliar na problematização da recepção 

publicitária multitelas.  

 

 

COLETA DE DADOS 

No dia 15 de dezembro de 2016, foi lançado um questionário online aberto intitulado 

“o comportamento do consumidor brasileiro em duas telas” e, ao término do prazo de 

respostas (17 de dezembro), foram obtidas 190 respostas válidas. A amostra é composta de 

61,05% de mulheres (116) e 38,95% de homens (74), com faixa etária entre 17 a 61 anos, 

sendo a maior concentração entre 20 e 30 anos.  

A intenção desse questionário é avaliar tópicos básicos sobre os hábitos de consumo 

midiático do brasileiro diante das transmissões televisivas e dos conteúdos na internet, tendo 

em vista que a segunda tela se configura como “uma camada paralela e sincronizada de 

conteúdo interativo [que atua] associada à experiência de TV” (PROULX; SHEPATIN, 2012, 

p. 84). Como segundo dispositivo, foi estabelecido um recorte específico para celulares e 

smartphones, seguindo a proposta do artigo. 

Na pergunta inicial – Q3 – (após questões de sexo e faixa etária), o intuito era saber, 

de forma direta, se o participante costuma usar o celular enquanto assiste televisão. Dentre as 

cinco alternativas possíveis, 70% dos participantes afirmaram usar os dois dispositivos com 

frequência, enquanto 22,63% revelaram que já usaram, mas não é um hábito corriqueiro. Por 

outro lado, 4 pessoas (2,11%) afirmam não usar outro aparelho junto com a televisão, 

enquanto 9 pessoas (4,74%) responderam que não assistem televisão e ficam apenas no 

celular, pressupondo uma atenção exclusiva ao meio.  



 

As pessoas que responderam “Não” ao consumo midiático simultâneo de televisão e 

celular foram direcionadas para apenas mais uma pergunta (Q4), questionando qual o motivo 

que a leva a não utilizar as duas mídias. Dentre as 13 respostas, 5 assumiram que gostam de 

assistir televisão e não conseguem prestar atenção no celular, enquanto 7 afirmaram se 

concentrar apenas no dispositivo móvel. Uma pessoa escolheu a opção “outro” e especificou 

que não gosta de assistir televisão e fica conectada à internet pelo computador. Após essa 

etapa, o questionário chegou ao fim para os 13 respondentes, uma vez que eles não se 

enquadram no perfil de usuários de segunda tela pretendido para a pesquisa. 

 

Imagem 1:Q3 

 

 Para os que responderam “Sim” na Q3, a questão seguinte avaliava as ações dos 

participantes quando estão conectados à internet pelo celular e com a televisão ligada. Dentre 

as 252 opções marcadas (múltipla escolha), 116 afirmam observar e/ou interagir com assuntos 

que não estão relacionados com o conteúdo da televisão. Essa constatação é preocupante a 

quem comunica em duas telas, sobretudo o mercado publicitário, pois deixa evidente que a 



 

televisão não se mostra atrativa em alguns momentos, fazendo com que a multiplicidade de 

conteúdo das redes sociais desvie a atenção do sujeito, reforçando a necessidade de investigar 

estímulos que conduzam a atenção seletiva. Por outro lado, 136 marcações indicam que pode 

existir conexão entre o que as pessoas fazem na internet e o que está sendo transmitido na 

televisão, das quais: 62 afirmam que o participante conversa com os amigos sobre o que está 

assistindo; 43 observam nas redes sociais o que os outros estão falando sobre o tema; e 31 

assumem publicar algo nas redes sociais sobre o que está sendo transmitido, indicando 

reiteração sobre as informações recebidas. 

 

 

 

Imagem 2: Q5 

 

A partir da constatação que o tempo gasto com a internet é quase exclusivo para as 

redes sociais, foi perguntado sobre qual rede o participante mais interage em uma situação de 

segunda tela. Nesta questão de múltipla escolha, dentre as 361 respostas, 145 sinalizaram o 

Whatsapp, seguido pelo Facebook com 118 marcações; Snapchat com 49; Twitter com 31 e 

“outro” com 18 respostas que mencionavam o Instagram. Nesta etapa fica claro que a maioria 



 

dos respondentes migram com frequência de uma rede a outra durante a experiência de 

consumo midiático.  

Paralelamente, em outra questão foi perguntado qual o formato televisivo que mais 

estimula a usar o celular simultaneamente. Em meio a 306 respostas assinaladas, 81 

mencionam as transmissões esportivas, seguida pelos reality shows com 77 menções; séries 

(50); novelas (45); filmes (31) e “outro” (22, que em grande maioria citavam telejornais). É 

importante averiguar quais formatos são mais propícios ao uso da segunda tela, uma vez que 

algumas programações deixam lacunas interpretativas e possuem elevado grau de resposta 

social, caindo no gosto popular por possuírem processos inacabados que se estendem ao 

virtual. Para McLuhan (2005), “como a baixa definição da TV assegura um alto envolvimento 

da audiência, os programas mais eficazes são aqueles cujas situações consistem de processos 

que devem ser completados” (MCLUHAN, 2005, p. 206). 

A etapa seguinte do questionário visava a relação do indivíduo com a presença das 

marcas no ambiente de segunda tela. Sendo assim, foi perguntado na Q8 se o participante já 

interagiu com alguma marca nas redes sociais sobre um assunto transmitido na televisão. Dos 

167 respondentes, 64,07% confessaram que nunca interagiram, enquanto 26,35% interagiram 

curtindo alguma publicação. Outros 7,19% revelaram que já comentaram uma publicação 

(mas a marca não respondeu); e apenas 2,4% interagiram comentando e a marca respondeu 

em seguida. Estas informações ganham maior relevância ao passo que a interpretação da falta 

de interatividade é feita sob a ótica dos estudos de atenção. Para os que nunca interagiram, 

pode-se pressupor que faltaram estímulos na mensagem recebida e, por conseguinte, pouca 

atenção dedicada. Aos que que responderam “sim” à interação, a pergunta seguinte (aberta) 

pedia para citar um exemplo de marca e, mais da metade dos respondentes, não foi capaz de 

recordar. 

Esta limitação na etapa de recuperação da informação é o grande problema a ser 

enfrentado por marcas que visam a segunda tela como um ambiente favorável ao engajamento 

e vendem a ideia de “aumentar share of mind” dos consumidores a partir das iniciativas 

midiaticamente convergentes. A pergunta seguinte também compartilha desta constatação, 

uma vez que 49,67% dos respondentes afirmam já terem visto anúncios e ofertas nas redes 

sociais ligadas ao conteúdo televisivo, mas não se lembram do produto e/ou da marca.  

 Por fim, a última pergunta desejava saber – considerando 0 como “nenhuma atenção” 

e 100 como “total atenção” – qual a porcentagem que o participante imaginava dedicar ao 



 

celular/smartphone quando consumido simultaneamente a televisão. Entre as 153 pessoas que 

responderam, a resposta média obtida foi de 62%. 

 

 

Imagem 3: Q12 

 

 É claro que a preferência pelo celular/smartphone também está muito atrelada ao perfil 

dos respondentes, tendo em vista que a maioria é composta por jovens, com fácil acesso à 

tecnologia e imersos no dinamismo comunicacional das redes sociais e na praticidade das 

aplicações móveis. 

 A grande contribuição desse questionário aberto foi explicitar como o relacionamento 

atual das marcas com os consumidores na segunda tela ainda não é capaz de gerar vínculos de 

sentido a longo prazo. Sob esta concepção, parece que a publicidade ainda não é eficaz longe 

de seus formatos tradicionais, mas é válido pensar que ela caminha rumo a compreensão do 

comportamento dos consumidores em meio aos avanços tecnológicas, tendo em vista que o 

diálogo entre o mercado e a academia só tende a trazer grandes benefícios para o campo.   

 

 

 

 



 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Embora muitas campanhas publicitárias sejam criadas para atender as expectativas do 

público que consome duas telas, são poucos os casos que conseguem cumprir os quatro 

elementos da “publicidade híbrida” (COVALESKI, 2015) e, por sua vez, proporcionar uma 

experiência midiática.  Acredita-se que esta limitação esteja relacionada a falta de 

conhecimento dos estímulos que despertam a atenção do receptor. Em muitas situações, o 

esforço de processamento da informação é tão grande e complexo que o receptor não se sente 

motivado para tal. Aqui, este trabalho compartilha das contribuições de Angell, Gorton, 

Sauer, Bottomley e White (2016) que, em estudos recentes de media mustitasking, definiram a 

“congruência entre as atividades midiáticas” como uma condição necessária para a motivação 

do receptor em processar informações entre duas telas. Sendo assim: 

We argue that the context of media multitasking influences a consumer’s 

motivation to process new information. Specifically, we propose that the level of 

congruity between multitasking activities is a necessary determinant of this - in 

other words, when there is content alignment between the primary and secondary 

activities. Examples might include: electronically voting (secondary activity) for a 

favorite singer whilst simultaneously watching American Idol (primary activity), or 

texting friends live score updates from a televised soccer match. Although 

congruence is a necessary condition, we also propose that the type of secondary 

activity influences subsequent advertising recall and recognition. Here, the type of 

activity refers to how the consumer engages in multitasking via the secondary 

activity and, specifically, its level of social accountability (ANGELL, GORTON, 

SAUER, BOTTOMLEY, WHITE. 2016, p.8). 

 

Essa sintonia entre os conteúdos da atividade primária e secundária deve privilegiar a 

interação e, assim, despertar o interesse do consumidor acerca das informações processadas. 

Uma vez que o sujeito percebe uma forte conexão entre os assuntos, a chance de canalizar a 

atenção aumenta consideravelmente. As informações distribuídas por mídias diferentes não 

devem competir pela atenção do receptor, devem desempenhar um papel complementar.   

Em suma, o artigo tentou explorar um outro olhar sobre o objeto, alinhado ao que 

alguns autores estrangeiros vêm trabalhando. Encontra, na publicidade, um caminho rico para 

a investigação sobre o consumo simultâneo de mídias, dada a criatividade comum a profissão 

e a capacidade de lidar com o novo. Na certeza de que grandes resultados podem ser 

deixados, este estudo introdutório levanta duas questões principais para balizar a continuação 

da pesquisa: Afinal, o consumo em duas telas proporciona uma experiência midiática ao 

sujeito ou dispersa a sua atenção (se transforma em ruído)? É possível fazer uma publicidade 

eficaz em meio a vasta oferta de conteúdos entre telas? 
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