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RESUMO 

 

 A presente pesquisa visa analisar a utilização das redes sociais por veículos televisivos, mais 

especificamente a utilização do Twitter pelo perfil oficial do SporTV, que é o @SporTV, 

como forma de divulgação do programa Bem Amigos. O objetivo geral do trabalho é analisar 

como funciona a utilização do perfil pelo canal, no que diz respeito a divulgação do programa 

e na interação com o público. Os principais conceitos detalhados ao longo da pesquisa são os 

de redes sociais, convergência midiática, mídias sociais e televisão, com a base teórica 

sustentada por autores como Raquel Recuero, Marcos Palácios e Henry Jenkins, dentre outros. 

A metodologia aplicada será uma pesquisa de caráter qualitativo, já que será feita uma análise 

de conteúdo para se observar os tuítes publicados pelo perfil do SporTV em relação ao 

programa Bem Amigos. Foram analisadas as publicações realizadas pelo perfil em 4 dias 

distintos nos quais o programa foi exibido, para que a partir desta observação, fosse possível 

identificar quais as propostas dos tuítes do perfil @SporTV para com a audiência do programa 

Bem Amigos, quais as publicações que geram uma maior participação dos usuários, como 

funciona a inserção dos tuítes dos usuários durante as exibições do programa e de que forma o 

Twitter auxilia na potencialização da audiência e visibilidade do Bem Amigos. 

Palavras-chaves: Twitter. SporTV. Bem Amigos. Convergência Midiática. Mídias Sociais. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As mídias sociais, de uma forma geral, estão cada vez mais presentes na produção 

jornalística. Além de potencializar a circulação de conteúdo a partir das mais variadas 

plataformas digitais, essas ferramentas servem como grandes impulsionadoras da interação 

entre emissores e receptores de informações. 

A partir da era digital, com o avanço das mídias sociais, ocorre uma mudança no papel 

dos consumidores de conteúdo, que deixam de ser meros leitores, ouvintes ou telespectadores, 

para se tornarem participantes da produção jornalística, seja por meio do uso da segunda tela, 

a partir das diferentes redes sociais ou por meio da produção independente de conteúdo. 

Diante destas possibilidades criadas com o avanço digital, os veículos de comunicação 

podem aproveitar-se desses recursos midiáticos para engajar o seu público a se tornar de fato 

participante e buscar uma maior interação com a sua audiência. 

O Twitter por exemplo, é uma ótima alternativa para ser utilizada neste sentido, a 

medida em que, com a sua característica de limitar o texto a no máximo 280 caracteres e com 

o uso das hashtags que servem para destacar determinado assunto, torna-se uma ferramenta 

extremamente prática e objetiva para a interação entre emissores e receptores de conteúdo. 

Durante os dias de exibição do programa Bem Amigos, o qual é veiculado 

semanalmente nas noites de segunda-feira no canal esportivo por assinatura Sportv, quem faz 

a utilização do Twitter como um meio de divulgação do programa é o perfil oficial do canal 

(@Sportv), já que o programa em si não possui uma conta própria nesta rede social.  

Em meio a este contexto, portanto, o objetivo geral deste trabalho é analisar como 

funciona a utilização do Twitter pelo perfil @SporTV no que diz respeito a divulgação do 

programa Bem Amigos e na interação com o público. Por meio dos objetivos específicos, 

pretende-se analisar quais as intenções do perfil em relação a audiência do Bem Amigos a 

partir dos tuítes publicados, identificar que tipo de publicações geram uma maior participação 

e interesse dos seguidores, verificar de que forma o Bem Amigos insere a participação da 

audiência durante o programa e avaliar de que forma o Twitter contribui para ampliar o 

alcance e a visibilidade do Bem Amigos.  

Existe uma real preocupação em interagir e tornar a audiência participante do 

programa ou o perfil tem como finalidade somente divulgar e de certa forma “chamar” a 

audiência para assistir ao Bem Amigos? Sendo assim, o problema de pesquisa a ser 
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solucionado é entender de que forma o perfil @SporTV se apropria dos recursos do Twitter 

para explorar a interatividade e participação do público do Bem Amigos. 

A escolha por analisar especificamente o programa Bem Amigos e o perfil do SporTV, 

se deu por uma série de motivos. O Sportv, canal em que é veiculado o Bem Amigos, 

pertence a Rede Globo de Televisão e é um canal referência no meio do jornalismo esportivo. 

O fato de o programa ser exibido em um horário nobre da noite de segunda feira, às 21 horas, 

e ser apresentado em sua maioria das vezes por Galvão Bueno, que possui uma vasta 

experiência na televisão e é um grande formador de opinião, também são aspectos que 

justificam a escolha deste pesquisador. 

Desde o ano de 2003 no ar, o programa sem dúvidas é uma grande referência no 

formato de mesa-redonda esportiva, voltado para debates. Em meio a relevância e 

popularidade do Bem Amigos, foi despertada a curiosidade: de que forma o programa se 

relaciona com o seu público? Todos estes fatores justificam a escolha por este objeto de 

análise e pela abordagem da presente pesquisa.  

A importância em abordar o uso do Twitter pelo perfil @SporTV, se justifica pelo fato 

de que o programa Bem Amigos propriamente não possui um perfil ativo no Twitter, sendo, 

portanto, o perfil @SporTV, responsável por publicar conteúdos na rede social referentes ao 

programa por meio da #BemAmigos.  

A mudança pela qual vem passando não só a forma de produção, mas também a de 

circulação de conteúdo jornalístico com a evolução digital, e a grande ascensão das mídias 

digitais, vem alterando a realidade de produção por parte dos meios de comunicação. O 

consumidor de conteúdo não quer mais ser apenas o receptor de uma mensagem. Ele quer 

interagir com as demais pessoas em rede a respeito de um assunto determinado, se 

apropriando das novas possibilidades oferecidas pelas mídias digitais e deixar de ser um mero 

espectador para assumir o papel de participante.  

A ascensão das mídias digitais, fez com que houvesse uma mudança profunda na 

relação entre emissor e receptor de conteúdo, devendo haver um contato mútuo e contínuo 

entre ambos. A medida em que muda o papel do consumidor, inevitavelmente muda a forma 

de produzir e circular conteúdo por parte dos meios de comunicação. Os veículos de 

comunicação devem se aproveitar ao máximo de todas estas ferramentas e se adequar a esta 

nova realidade de produção, recepção e circulação de conteúdo. Em meio a todos os recursos 

que as mídias digitais, em especial o Twitter, possibilitam aos programas de televisão para 

potencializar o seu conteúdo e criar uma certa empatia e fidelidade com a sua audiência, será 
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que essa apropriação está sendo explorada ao máximo pelo perfil @SporTV no que diz 

respeito ao programa “Bem Amigos”? 

O uso das redes sociais por programas televisivos para se relacionar com o seu público 

é um tema bastante recorrentes em trabalhos acadêmicos. Em uma rápida pesquisa foram 

encontrados 15 artigos e um trabalho de conclusão de curso referentes a estes temas. Os 

artigos foram encontrados em sua totalidade no portal do Intercom1, enquanto que o trabalho 

de conclusão de curso foi encontrado no site do Lapec2 da Universidade Franciscana.  

O interesse dos acadêmicos pelo assunto comprovado pelo alto número de pesquisas 

existentes, também é uma motivação para esta pesquisa em especial. Entre esses 15 trabalhos 

encontrados, um deles apresenta uma maior relação com o objeto de análise desta presente 

pesquisa, que pretende analisar o uso do Twitter pelo canal Sportv como forma de divulgação 

do programa Bem Amigos.  

Nascimento (2015) investigou em seu trabalho final de graduação, de que maneira 

acontece o engajamento dos telespectadores do programa televisivo do canal ESPN “Bate 

Bola” através do uso da rede social Twitter e de que forma este engajamento acaba 

influenciando o andamento do programa. Para responder a este questionamento, Nascimento 

(2015) realizou uma pesquisa de caráter qualitativa através de uma análise de conteúdo. 

Feito todo este processo, foi concluído que os apresentadores do programa 

demonstram pouca interação com os telespectadores, assim como também não houve uma boa 

quantidade de respostas aos usuários que comentaram as publicações do programa e dos 

jornalistas em seus respectivos perfis no Twitter. Sendo assim, percebeu-se uma certa 

distância entre o programa e a sua audiência. 

Embora o programa Bem Amigos já tenha sido objeto de análise de várias pesquisas 

acadêmicas, a abordagem voltada para a análise das estratégias interacionais utilizadas pelo 

SporTV através do Twitter apresenta um ineditismo, tornando-se também um fator de 

motivação para a pesquisa. 

 

 

 

 

 

                                                
1 Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação. Disponível em: www.intercom.org.br.  
2 Laboratório de Pesquisa em Comunicação do curso de Jornalismo da Universidade Franciscana. Disponível 

em: lapecjor.wordpress.com.  

http://www.intercom.org.br/
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2 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

2.1 Redes sociais 

 

Na internet existem uma série de sites voltados principalmente para as relações 

interpessoais e interações entre os usuários. De uma forma geral, essas plataformas digitais 

acabam sendo chamadas de redes sociais. Porém, no desenvolvimento desta pesquisa, notam-

se algumas definições diferentes para essas ferramentas segundo alguns autores. 

Recuero (2009), por exemplo, entende que as redes sociais devem ser vistas de uma 

forma mais abrangente, não somente como ferramentas digitais voltadas para a interação 

interpessoal, mas sim como camadas sociais, as quais dependem exclusivamente da 

participação de organizações sociais, que podem ser definidos como atores sociais e que não 

dependem da internet e de recursos midiáticos para as suas formações. Sendo assim, segundo 

a visão da autora, a única obrigatoriedade para a formação de uma rede social é a interação 

entre grupos ou organizações sociais, sem a necessidade exclusiva do ambiente digital. 

Já para Tomáel et al. (2005, p. 8), as redes sociais “constituem uma das estratégias 

subjacentes utilizadas pela sociedade para o compartilhamento da informação e do 

conhecimento, mediante as relações entre atores que as integram”. 

Percebe-se portanto, que alguns autores não restringem o conceito de redes sociais 

somente ao âmbito virtual, mas sim como um espaço de interação, troca de ideias e 

informações a partir de um determinado grupo social. Pensamento este que também é 

compartilhado por Levy (1999), que entende as redes sociais como um agrupamento de 

diversos integrantes sociais, com o objetivo de mesclar diferentes visões e perspectivas em 

torno de um ou mais interesses em comum, ultrapassando barreiras geográficas e ideológicas. 

Conforme Recuero (2009, p. 25-26), “uma rede social não é uma ferramenta, mas 

apropria-se delas para expressar suas identidades, construir seus valores e operar de forma 

coletiva”. Nota-se portanto, a necessidade de haver um engajamento coletivo em torno de 

interesses compartilhados para a formação de uma rede social. 

 

2.2 Mídias sociais, convergência midiática e jornalismo participativo 

 

Segundo Fontoura (2008), as mídias sociais são ferramentas utilizadas com o principal 

objetivo de disseminar conteúdo e provocar a troca de ideias e opiniões. Sendo assim, em um 

contexto jornalístico, as mídias sociais são ferramentas extremamente poderosas para a 



11 

 

propagação e circulação de conteúdo noticioso. Através delas, ocorre um rompimento de 

barreiras entre receptor e emissor de conteúdo, devido à grande capacidade de interação que 

estas mídias apresentam, despertando cada vez mais um jornalismo produzido com o auxílio 

da participação da audiência, seja através de comentários em tempo real ou de 

compartilhamento de conteúdo, potencializando o processo de circulação da notícia.  

Para Telles (2011, p. 19) “as mídias sociais são sites na internet construídos para 

permitir a criação colaborativa de conteúdo, a interação social e o compartilhamento de 

informações em diversos formatos”. Este processo de colaboração no que diz respeito à 

produção e veiculação jornalística, em que o distanciamento entre jornalistas e audiência 

praticamente inexiste, é o que podemos definir como jornalismo participativo, que segundo 

Trasel e Primo (2006, p.9), pode ser entendido como “práticas desenvolvidas em seções ou na 

totalidade de um periódico noticioso na Web, onde a fronteira entre produção e leitura não 

pode ser claramente demarcada ou não existe”.  

Trasel e Primo (2006) afirmam ainda, que o jornalismo participativo não é restrito 

somente a era digital com a ascensão das mídias sociais, já que anteriormente os mais 

variados veículos de comunicação incentivavam a participação do público por meios 

alternativos como cartas ou então disponibilizavam espaços para artigos opinativos dos 

leitores, no caso dos jornais impressos. Entretanto, é inegável afirmar o quanto as mídias 

sociais contribuíram neste processo, a medida em que a partir da instantaneidade 

proporcionada por elas, a audiência pode participar da produção jornalística em tempo real, 

como se estivesse fazendo parte daquele determinado ambiente.  

Além da possibilidade de participação em tempo real, as mídias sociais quebraram o 

monopólio da notícia dos jornalistas profissionais, já que qualquer usuário da rede tem a 

possibilidade de produzir conteúdo noticioso. Prado (2011) ressalta que com a facilidade 

proporcionada pela internet, os usuários possuem a liberdade de publicar um fato em tempo 

real, quebrando o monopólio da notícia por parte dos jornalistas profissionais.   

O jornalismo participativo portanto, intensifica o processo de convergência entre as 

mídias, a medida em que as pessoas podem produzir conteúdo livremente e veicular nas mais 

variadas plataformas digitais, apropriando-se dos recursos disponibilizados pelas mídias 

sociais de uma forma geral. Entende-se por convergência midiática uma forma utilizada pelos 

veículos de comunicação para propagar o seu conteúdo nas diversas plataformas. É um novo 

modo de se pensar a comunicação e de produzir conteúdo, que possibilita uma maior 

circulação da informação em meios distintos e, a partir daí se crie a possibilidade de consumo 

da mesma em outros momentos além da veiculação em tempo real (BARBOSA, 2009). 
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O conceito de convergência entre as mídias, portanto, está ligado a passagem de 

conteúdo por meio da interligação de diferentes plataformas midiáticas: 

 

Talvez num conceito mais amplo, a convergência se refira a uma situação em que 

múltiplos sistemas de mídia coexistem e em que o conteúdo passa por eles 

fluidamente. Convergência é entendida aqui como um processo contínuo ou uma 

série contínua de interstícios entre diferentes sistemas de mídia, não uma relação 

fixa. (JENKINS, 2008, p. 377). 

 

Com a produção de conteúdo de uma forma interligada e por meio das mais diferentes 

plataformas, o que se tem é uma potencialização do alcance e circulação desse conteúdo, além 

de uma possibilidade de participação muito maior da audiência. 

 

2.2.1 Mídias sociais como ferramenta de interatividade 

 

Levy (1999) entende a interatividade como “participação ativa do beneficiário de uma 

transação de informação”, ou seja, é um processo em que o receptor de conteúdo possui um 

ganho não só relacionado ao acesso a determinada informação, mas também recebe a 

possibilidade de romper barreiras e se relacionar diretamente com o emissor de determinado 

conteúdo. De acordo com Primo (2000 apud FERREIRA; BIANCHETTI, 2002, p. 260), “[...] 

as novas tecnologias da informação e da comunicação vêm contribuindo para a modificação 

da forma de as pessoas se relacionarem e de construírem conhecimentos”, pois elas 

“proporcionam múltiplas disposições à intervenção do interagente”. 

Sendo assim, na era digital as mídias sociais surgem como uma ótima possibilidade de 

interação entre produtores e consumidores de conteúdo televisivo, aumentando assim a 

participação da audiência e alterando a forma de produção por parte dos veículos de 

comunicação televisivos que, segundo Palacios (2003) devem cada vez mais orientar a sua 

produção em busca de criar identificação e uma maior proximidade com o seu público por 

meio das mídias digitais, adaptando-se a essa nova realidade imposta por essas plataformas. 

Segundo Pinheiro (2005), a internet possui um grande poder como incentivadora dessa 

interação, a medida em que através dela “pode mesmo ocorrer uma interatividade entre as 

pessoas envolvidas no processo de comunicação como em nenhum outro meio de 

comunicação moderno”. Além do processo de participação em tempo real por meio de 

comentários e compartilhamentos relativos ao conteúdo o qual estão consumindo naquele 

determinado momento, a influência das mídias sociais em programas televisivos se dá 
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também a medida em que os usuários se apropriam destas ferramentas para expressar os seus 

desejos, com sugestões de pauta e dessa maneira auxiliando na produção de conteúdo. 

Lévy (1999, p. 79) aponta que “mesmo sentado diante de uma televisão sem controle 

remoto, o destinatário decodifica, interpreta, participa, mobiliza seu sistema nervoso de várias 

maneiras”. A possibilidade de potencializar a circulação de conteúdo por meio de comentários 

e compartilhamentos na rede através dos usuários, é benéfica tanto para os veículos de 

comunicação, que conseguem expandir o seu conteúdo para um público ainda maior do que os 

telespectadores em tempo real, quanto para os próprios usuários, que a partir de seus 

comentários e compartilhamentos de conteúdos que passem credibilidade, aumentam a sua 

autoridade nas mídias digitais e assim agregam valor em seus respectivos perfis nessas 

plataformas. 

Se por um lado a maior participação da audiência promove um grande aumento da 

circulação de conteúdo produzido pelos veículos de comunicação, aumentando assim a sua 

visibilidade e notoriedade, esse processo exige dos veículos um cuidado redobrado em seu 

discurso, que deve ser ainda mais alinhado com os valores éticos e morais, já que em caso 

contrário, o efeito do aumento da circulação pode causar uma repercussão extremamente 

negativa e com uma dimensão muito maior em relação aos períodos anteriores a era digital. 

A maior liberdade dada aos usuários no processo de participação e emissão de opinião 

em tempo real nos programas televisivos por meio das mídias digitais, ainda assim não acaba 

com autonomia dos veículos em relação as suas linhas editoriais e autoridade em relação ao 

que realmente pode ser benéfico vindo da audiência. Cabe aos produtores de conteúdo 

portanto, atuarem como filtros de sua audiência, já que nem sempre os comentários vindos do 

público vão ao encontro com a linha editorial dos programas, assim como em muitas situações 

tratam-se de comentários de caráter pejorativo. 

 

2.2.2 Mídias sociais como ferramentas de engajamento 

 

Nos programas televisivos, as plataformas digitais funcionam como grandes 

impulsionadoras do engajamento dos telespectadores em torno de determinado tema. A 

medida em que se apropriam dessas ferramentas como uma forma de chamada aos 

telespectadores para que se tornem participantes do programa, estes se sentem interessados a 

contribuírem com o mesmo, através da emissão de comentários ou pelo compartilhamento em 

rede.  
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Segundo a editora da capa do site O Globo, Cláudia Moretz-Sohn, o processo de 

participação da audiência é um excelente recurso para estreitar a relação público/jornalistas: 

 

O jornalista on-line tem a obrigação de mobilizar o público, mas também de dar 

visibilidade ao fruto desta participação da audiência. O engajamento do público 

pode gerar um material riquíssimo, que é um termômetro da cidadania, do que as 

pessoas estão pensando sobre aquilo, como reagiram, que soluções dariam para 

aquele problema. Essa interação com os usuários muda o conceito de que o 

jornalista deve ser apenas um observador distante dos fatos. Isso não significa que 

estejamos tomando partido, e sim estimulando o desenvolvimento de uma visão 

mais crítica sobre os fatos. As pessoas têm ânsia de falar na internet. O bom 

jornalista tem que saber associar os fatos e orquestrar essas falas. Não tenho a menor 

dúvida de que é possível engajar a audiência. (MORETZ-SOHN, 2014 apud 

BARSTOTTI, 2014, p. 15). 

 

No caso do objeto de pesquisa em questão, o perfil do @SporTV faz postagens 

utilizando a #bemamigos durante os dias de veiculação do programa, horas antes de o mesmo 

entrar no ar. Outro exemplo de utilização do Twitter por parte de canais e programas 

televisivos, se dá no programa esportivo “Expediente Futebol” do canal por assinatura Fox 

Sports, em que o perfil oficial do programa na rede social faz o uso da #expedientefutebol, 

para que os telespectadores participem e respondam as enquetes interativas do programa. 

Com a maior participação do público, ocorre não só um aumento da audiência, 

tornando os telespectadores cada vez mais engajados e identificados com a programação a 

partir dos recursos proporcionados pelas redes sociais, mas também o acesso destes usuários 

ao veículo de comunicação em questão, tornando-o mais popularizado: 

 

As redes sociais facilitam uma transmutação na forma como os leitores se 

relacionam com os media, gerando um maior envolvimento e fortalecendo os laços 

entre media e leitores. Esta aproximação potencializa a transformação das audiências 

em comunidades, uma situação que tende a gerar a fidelização dos consumidores por 

estes reconhecerem que a pertença à comunidade é uma mais-valia. A intensificação 

do relacionamento, por via da interação com o gatewatcher e com os restantes 

leitores, aumenta o valor da participação, reforçando a fidelidade dos leitores. Neste 

nível de relacionamento, os media estão melhor posicionados para cobrar o acesso 

aos conteúdos uma vez que o leitor reconhece valor à informação que lhe é 

fornecida por via da participação na comunidade. (CANAVILHAS. 2010, p.10). 

 

Dessa forma, os receptores de conteúdo tornam-se identificados com os meios de 

comunicação e assim tendem a se tornar um público fiel e duradouro. 
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2.3 Sites de redes sociais 

 

Apesar de a formação de redes sociais não depender única e exclusivamente no 

ambiente digital, é inegável que a evolução da internet potencializou ainda mais a formação 

destas redes. Em meio a este contexto surgiram os sites de redes sociais, que podem ser 

definidos como: 

 

[...] serviços baseados na web que permitem aos indivíduos: 1) construir um perfil 

público ou semipúblico dentro de um sistema limitado; 2) articular uma lista de 

outros usuários com quem esses usuários dividem uma conexão; e 3) ver suas listas 

de conexões e aquelas feitas por outros no sistema. A natureza e a nomenclatura 

dessas conexões podem variar de site para site. (BOYD; ELLISON, 2007, apud 

RECUERO, p. 102, 2009). 

 

Sendo assim, os sites de redes sociais proporcionam uma visibilidade muito maior aos 

laços formados nas redes sociais fora do âmbito digital, a medida em que a exposição nestas 

plataformas permite a formação de redes ainda mais amplas se comparado ao meio offline. 

 

2.3.1 Twitter 

 

Criada em 2006, por um grupo de jovens dos Estados Unidos, a rede social Twitter, é 

um site voltado para relações interpessoais com o formato de microblog. Esta rede social 

possui a peculiaridade de limitar o número de caracteres a 280, fazendo com que os seus 

usuários produzam conteúdos mais enxutos e objetivos. 

O formato de microblog tem como uma de suas características a possibilidade dos 

usuários possuírem seguidores e também escolherem outras pessoas e perfis de uma forma 

geral que desejam seguir, para acompanhar todas as publicações destes seguidores. Segundo 

Recuero (2009, p 173), “a janela particular de cada usuário contém, assim, todas as 

mensagens públicas emitidas por aqueles indivíduos a quem ele segue”. 

Esta facilidade proporcionada pelo Twitter em escolher as pessoas a serem seguidas, é 

um filtro de conteúdo de acordo com os interesses específicos de cada usuário presente na 

rede social: 

 

O Twitter foi o precursor, aquele que definiu o conceito, as novas possibilidades e a 

nova forma de irrigar o mundo com conteúdo. Permitiu que uma verdadeira legião 

de programas, sites e mash-ups 12 pudessem proporcionar formas diferentes de 

publicar e interagir com a quantidade colossal de mini-conteúdos já disponíveis 

nesse pequeno, e crescente, universo. Já se percebe que ao redor dessa plataforma se 
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forma uma economia própria, onde ela própria é o início e o fim, o meio e o 

objetivo. (SEIXAS, 2009, p. 45). 

 

Outro recurso do Twitter são os chamados RT, que são os retwetts, o qual os usuários 

têm a possibilidade de replicar o conteúdo publicado por outro usuário da rede e dessa forma 

potencializar a circulação dessa mensagem para toda a sua rede de seguidores. Popularizado 

inicialmente pelos usuários (Boyd, Golder e Lotan, 2010), o retwett logo foi incorporado 

definitivamente pelo Twitter. 

Qualquer tipo de mensagem veiculada no twitter pode ser replicada por outro usuário e 

dessa forma virar um retwett. Este processo consiste no livre compartilhamento de conteúdo 

que despertaram o interesse do usuário, que o retuíta em seu perfil e cita o autor da postagem 

replicada. 

Como o Twitter limita o texto a 280 caracteres, em muitas situações é impossível 

retwittar a mensagem publicada em sua totalidade. Neste caso, os usuários que fazem o uso do 

retwett acabam escrevendo um breve resumo da informação retuitada. Além da informação 

reescrita de uma forma reduzida, o retwett também pode apresentar opiniões pessoais por 

parte do usuário que replicou a mensagem.  

Podemos assim concluir que este recurso não apresenta um formato definido, mas tem 

obrigatoriamente a característica de réplica de um conteúdo publicado inicialmente por outro 

usuário da rede social. 

 

2.3.2 Facebook 

 

 A rede social Facebook foi criada em 2004, pelo norte-americano Marck Zuckerberg. 

Na sua fase primária, o Facebook era uma plataforma voltada para a comunicação entre 

Marck e seus colegas de faculdade, de forma a criar certa empatia e melhorar as relações e 

interações pessoais: 

 

O foco inicial do Facebook era criar uma rede de contatos em um momento crucial 

da vida de um jovem universitário: o momento em que este sai da escola e vai para a 

universidade, o que, nos Estados Unidos, quase sempre representa uma mudança de 

cidade e um espectro novo de relações sociais. O sistema, no entanto, era focado em 

escolas e colégios e, para entrar nele, era preciso ser membro de alguma das 

instituições reconhecidas. (RECUERO, 2009, p. 171).  

 

Portanto, a origem do Facebook teve como intuito o estreitamento de relações 

interpessoais, e até hoje esta é certamente uma característica marcante desta rede social. A 
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capacidade de interação possibilitada pelo Facebook, se tornou uma grande oportunidade para 

as empresas, de forma a aumentar a sua relação com o público em geral e criar uma certa 

identificação, já que com os sites de redes sociais, o distanciamento praticamente inexiste: 

 

A tecnologia da informação invadiu o espaço da atividade de relações públicas e 

modificou a relação entre comunicadores e públicos. O poder de comunicar, antes 

restrito aos grandes grupos de mídia e aos conglomerados corporativos, passa a 

estar, também nas mãos do público. (TERRA, 2011, p. 4).  

 

Portanto, o avanço digital quebrou as barreiras existentes entre meios de comunicação 

e o público geral, a medida em que os comunicadores não possuem mais a exclusividade de 

emissão de conteúdo e a informação deixou de ser monopolizada. 

 

2.3.3 Instagram 

 

A rede social Instagram por sua vez, surgiu no ano de 2010, desenvolvido pelo norte-

americano Kevin Systrom e o brasileiro Mike Krieger, ambos engenheiros de programação. 

Esta rede social apresenta um formato um pouco diferente em relação ao Twitter e ao 

Facebook, que foram as redes sociais anteriormente citadas.  

O Instagram é uma rede social voltada para o compartilhamento de fotos e vídeos. 

Portanto, apresenta um foco muito maior para o conteúdo imagético em detrimento do gênero 

textual. O layout simplificado e a facilidade de edição de conteúdos imagéticos, são algumas 

características desta mídia social. 

Devido a possibilidade de exposição e compartilhamento de momentos e situações dos 

usuários do Instagram por meio de conteúdo audiovisual e fotográfico, podemos dizer que 

esta rede social pode ser vista como um “espaço de expressão e de construção de impressões” 

(RECUERO, 2009, p. 29).  

Portanto, os sites de redes sociais vão além de um espaço para as relações 

interpessoais, mas sim um meio de produção e recepção de conteúdo, de forma a instigar 

opiniões e despertar os mais diferentes sentidos em seus participantes. 

 

 2.4 Mídias sociais e televisão 

 

Além de compreender o modo de funcionamento do Twitter, o processo de 

convergência midiática e de jornalismo participativo, é necessário também se aprofundar na 
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relação entre mídias sociais e televisão, bem como entender o conceito de segunda tela, 

recurso utilizado pelos telespectadores de forma a se tornarem participantes indiretos do 

programa e assim interagir em tempo real.  

Com a ascensão das plataformas digitais, houve uma grande transformação na 

produção televisiva de uma forma geral, muito mais preocupada com a audiência e mais 

disposta a aumentar a sua participação por meio destas ferramentas midiáticas, que tornam o 

processo de interação entre produtores de conteúdo televisivo e receptores, amplamente 

facilitado. 

A partir dos mais variados recursos tecnológicos como tablets e smartphones e por 

meio das diferentes mídias sociais, os telespectadores passam por uma experiência de 

consumo televisivo mais completa, com a participação nos programas televisivos 

praticamente que em tempo real, por meio de comentários e interação com os emissores de 

conteúdo.  

Entende-se por segunda tela no processo de consumo de conteúdo televisivo, um 

compartilhamento de informações pelo telespectador por meio das plataformas digitais com 

outros usuários da rede que estão consumindo o mesmo conteúdo. 

Este processo se dá a partir de comentários referentes ao programa nas diferentes 

mídias sociais e compartilhamento das informações que estão sendo consumidas naquele 

determinado momento, possibilitando aos telespectadores a interação com os demais usuários 

que estão consumindo o mesmo conteúdo e até com o próprio programa, mudando o seu papel 

de simples consumidores de conteúdo, se tornando participantes indiretos dos programas de 

televisão, sem saírem de sua casa.   

Para Proulx e Shepatin (2012), a segunda tela é uma conversa em tempo real entre os 

telespectadores/usuários e com os presentes no programa. O uso da segunda tela é incentivado 

pelos produtores de conteúdo televisivo de forma a aumentar o alcance e a interação com o 

seu público, para que a pessoa que esteja assistindo sinta-se parte daquele ambiente e se torne, 

de certa forma, fiel a esta experiência que lhe foi proporcionada.  

Cannata (2014) afirma que na internet, a experiência de consumo de conteúdo vai 

muito além do simples ato de assistir.  

Em meio a este cenário tecnológico, com as novas possibilidades de comunicação 

criadas pelas mídias digitais, a produção de conteúdo não deve ser vista de uma forma restrita 

que mantenha a função fiel e pragmática dos papéis de emissor e receptor de uma mensagem. 

Ambos devem estar sempre interligados. Palacios (2003) afirma que os veículos de 
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comunicação devem se adaptar a esta nova realidade e fazer uma boa gestão da interatividade 

e relação com o seu público.  

No caso dos programas televisivos, as mídias sociais devem ser vistas como um meio 

extremamente poderoso para fazer com que a sua produção atinja um número muito mais 

amplo de pessoas, que inicialmente não são espectadoras, mas que acabam consumindo o seu 

conteúdo a partir do uso da segunda tela pelos consumidores diretos daquela informação. 

Estes telespectadores por sua vez, acabam compartilhando a experiência que tiveram, 

expandindo informações para toda a sua rede de seguidores. Com a apropriação das 

possibilidades proporcionadas pelas mídias sociais, os programas televisivos podem fazer 

com que o seu conteúdo seja consumido além do momento de veiculação, devido a 

capacidade de memória e documentação que a internet é capaz de oferecer. 

 

2.5 Jornalismo esportivo  

 

O jornalismo esportivo por si só possui uma linguagem extremamente única e algumas 

características peculiares, como o uso de jargões populares e por vezes mais informal em 

relação a outros gêneros do jornalismo, já que aborda temas mais leves e mais voltados para o 

entretenimento do público, como é o caso dos esportes em geral.  

Além deste caráter, os jornalistas esportivos precisam ter total conhecimento dos 

termos técnicos que envolvem os mais variados esportes, de forma a atender de uma maneira 

satisfatória a sua ampla audiência, já que existem fãs para todos os esportes: 

 

Desta maneira chegamos ao nosso propósito de definir o jornalismo esportivo como 

um gênero superespecializado em razão da complexidade existente no tema que trata 

de refletir nos Instrumentos de Comunicação Coletiva, como fim de atender a uma 

demanda exigida por uma massa. (ALCOBA, 1980, p. 210). 

 

Os jornalistas esportivos não possuem um papel voltado exclusivamente para a 

transmissão de informações e conteúdos esportivos, mas também um papel voltado para o 

ensino do público de uma forma geral, que não possuem um conhecimento técnico relativo a 

todos os esportes. Por isso, cabe aos jornalistas atuantes deste segmento, a obrigatoriedade de 

especialização e conhecimento dos esportes de uma forma geral, pois: 

 

[…] para transmitir o desenvolvimento e o resultado de uma atividade física estão os 

meios de comunicação, através de seus especialistas: os jornalistas esportivos, que 

devem estar conscientes que os meios constituem uma escola paralela que não só 
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transmite uma atividade e um resultado, mas sim, ao mesmo tempo, ensina. 

(CASTRO, 1995. p. 56). 

 

Em relação ao jornalismo esportivo na TV propriamente, podemos afirmar que este 

veículo de comunicação tem a possibilidade de expandir ainda mais a circulação de conteúdo 

esportivo. Camargo (2005) afirma que se trata de um meio de comunicação para grandes 

massas, além de ser ainda mais sensitivo se comparado aos outros veículos de comunicação e 

devido ao seu caráter audiovisual, provoca diferentes sensações em seus telespectadores.   

Camargo (2005), ressalta ainda que o telejornalismo esportivo passou por uma 

mudança em sua linha editorial de programação, passando a exibir programas especializados 

em diversos esportes, propiciando o trabalho de mais profissionais especializados e atendendo 

a uma audiência ainda mais abrangente. 

Barbeiro e Lima (2002), contextualizam os sentimentos em torno das transmissões 

esportivas televisivas: 

 

A emoção faz com que o jornalismo esportivo no veículo eletrônico esteja sempre 

numa linha tênue entre a pieguice e a razão. Costuma-se dizer que não há boa 

cobertura esportiva sem emoção, mas o jornalista não pode se deixar levar por ela. O 

exagero é um passo para a desinformação. Transmissões de jogos de seleções 

brasileiras em Copas do Mundo e Olimpíadas, por exemplo, ensejam surtos de 

nacionalismo. O atleta vira “nosso jogador” e o tom adquire um ufanismo démodé 

que lembra o nacionalismo fascista. A emoção do espetáculo é uma relação direta 

entre esportista e os telespectadores. (BARBEIRO; LIMA, 2002, p. 108).  

 

Portanto, os esportes mexem com a emoção de seus torcedores e espectadores de uma 

forma geral, especialmente em eventos esportivos de grande porte e que envolvem atletas 

nacionais. Nesses eventos, os jornalistas esportivos envolvidos possuem uma grande 

responsabilidade em representar estes sentimentos do público, mas de uma forma que não fuja 

dos padrões informativos da atividade jornalística, precisam criar um certo vínculo e uma 

maior relação de intimidade com os telespectadores. 

São características que fazem do telejornalismo esportivo um segmento extremamente 

diferenciado devido à grande integração existente entre informação e emoção: “A emoção é a 

própria alma do esporte. Ela está nos olhos do jogador que faz o gol do título, na decepção da 

derrota, nas piscinas, quadras e pistas. Em nenhuma outra área do jornalismo a informação e o 

entretenimento estão tão próximos” (BARBEIRO; RANGEL, 2006, p. 45).    

Tratando sobre a relação do telejornalismo com a sua audiência, pode-se dizer que é 

uma relação gerada completamente através do trabalho dos veículos televisivos, que deve ser 

totalmente preocupado em atender as necessidades do seu público, com a produção de 
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conteúdos que sejam de interesse e criem engajamento com o mesmo, através de um uso 

adequado dos recursos de linguagem: 

 

Os jornalistas constroem antecipadamente a audiência a partir da cultura 

profissional, da organização do trabalho, dos processos produtivos, dos códigos 

particulares (as regras de redação), da língua e das regras do campo das linguagens 

para, no trabalho da enunciação, produzirem discursos. E o trabalho que os 

profissionais do jornalismo realizam, ao operar sobre os vários discursos, resulta em 

construções que, no jargão jornalístico, podem ser chamadas de notícias. (VIZEU, 

2005). 

 

Portanto, os jornalistas são responsáveis por gerar a sua própria audiência, através de 

uma produção de conteúdo qualificado e que siga os padrões jornalísticos, além de manter 

esta audiência, e tornando-a participante da produção jornalística em si por meio do processo 

de convergência midiática. 

 

2.5.1 Programas de debates esportivos 

 

Segundo Hollanda (2013, p. 120), o programa de debate esportivo, também conhecido 

como mesa-redonda esportiva, é um “tipo de programa televisivo consagrado ao futebol”, que 

possui como principal finalidade, realizar uma análise aprofundada a respeito dos mais 

variados acontecimentos que envolvem o ambiente futebolístico de uma forma prioritária em 

detrimento de outros esportes. 

Nos primeiros anos de sua implementação nos canais de televisão, estes programas 

eram exibidos especialmente nas noites de domingo ou segunda-feira. Com o passar dos anos, 

devido à grande aceitação e interesse por parte do público, passaram a ser exibidos nos mais 

variados dias e horários da semana. 

O primeiro programa que adotou este formato na televisão brasileira, foi o “Grande 

Resenha Fácit”, na TV Rio. Criado no ano de 1967, pelos jornalistas Luiz Mendes e Walter 

Clark, o programa foi inspirado nas já existentes mesas-redondas sobre política. Jornalistas 

esportivos renomados no cenário nacional como Armando Nogueira, João Saldanha, José 

Maria Scassa e Nelson Rodrigues foram os primeiros integrantes do programa. 

Com o sucesso do Resenha Fácit, logo surgiram outros neste mesmo formato em 

diversos veículos de comunicação, como o “Na Boca do Tigre” (1967), comandado pelo 

folclórico narrador esportivo Sílvio Luiz, na TV Record. O programa era exibido nas noites 

de segunda-feira. 
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Alguns anos mais tarde, em 1969, surgiu o “A Prova dos Nove” na TV Continental, 

composta por grandes estrelas do rádio esportivo da época. Apesar de seguir o mesmo 

formato desde os primeiros programas, as mesas-redondas esportivas tem passado por uma 

certa transformação no que diz respeito ao discurso dos envolvidos. Hollanda (2013) afirma 

que a partir da década de 1990, existe uma maior preocupação por parte dos integrantes dos 

programas de debates esportivos em deixar de lado o aspecto clubístico e o discurso mais 

emocional, para se dar lugar a uma maior neutralidade jornalística e compromisso com a 

opinião. 

Outros aspectos que foram incrementados com o passar dos anos de exibição dos 

programas de mesa-redonda esportiva, estão ligados ao grande avanço tecnológico e uma 

maior participação da audiência por meio das mídias digitais, especialmente na segunda 

década dos anos 2000 e também uma presença muito maior de mulheres em programas deste 

formato, seja como apresentadoras, comentaristas ou como mediadoras entre o programa e 

sua audiência. 

Segundo Toledo (2000, p. 232-3), o papel dos comentaristas participantes dos 

programas de debates esportivos, é expressar “os posicionamentos, as concepções e os 

paradigmas de como se joga ou se deve jogar futebol no Brasil” 

Os programas de mesa-redonda esportiva apresentam características bastante 

peculiares em relação a outros formatos, como duração de cerca de duas horas e a 

praticamente inexistência de entradas ao vivo de repórteres com notícias em primeira mão ou 

de notícias pré-gravadas. É, portanto, um programa do gênero opinativo, que tem os 

jornalistas esportivos e comentaristas como grandes protagonistas. 
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3 METODOLOGIA  

 

3.1 Natureza e Técnica da pesquisa 

 

O presente trabalho utiliza-se de uma pesquisa com uma abordagem qualitativa, pois 

trata-se de uma análise de conteúdo para investigar como ocorre o funcionamento do Twitter 

pelo perfil @SporTV em relação ao programa Bem Amigos, que vai ao ar toda as segundas-

feiras, a partir das 22horas da noite. Sendo assim, entende-se o conceito de análise de 

conteúdo como: 

 

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 

procedimentos, sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, 

indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos 

relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens. 

(BARDIN, 2009, p. 35).                                                                   

 

Inicialmente foi realizada uma “leitura flutuante” (BARDIN, 2009), ou seja, uma 

observação a respeito das publicações realizadas pelo perfil @SporTV relacionados ao 

programa e que foram postadas no decorrer 4 dias de veiculação do programa: 12/03, 19/03, 

26/03 e 01/04.  

Também neste primeiro momento, foi realizada uma observação a respeito do 

conteúdo de cada uma das publicações analisadas. Com essa observação, pretende-se 

identificar quais as intenções do perfil @SporTV para com a audiência do programa Bem 

Amigos a partir dos tuítes.  

Na segunda fase do processo metodológico, foi feita uma coleta das informações 

analisadas, com a identificação do número de postagens sobre o Bem Amigos realizadas pelo 

perfil @SporTV durante os 4 dias analisados, os números de curtidas, retweets e respostas dos 

usuários em relação a cada uma destas publicações. Também foi feito um levantamento a 

respeito das publicações que geraram uma maior participação dos usuários, que pode ser 

verificada a partir do número de respostas a cada publicação. Também foram observadas as 4 

edições do programa citadas anteriormente, para que se pudesse identificar de que forma os 

apresentadores do programa inserem a participação do público. 

A análise de todas as publicações feitas pelo perfil @SporTV, foi realizada 

diretamente pelo site da rede social Twitter, por meio da página de busca. Após o processo de 

observação das publicações do perfil @SporTV, foi realizada uma análise crítica deste 

pesquisador em relação a proposta dos tuítes publicados, forma de inserção dos usuários 
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durante o programa e engajamento gerado pelos tuítes. Também foi feita uma reflexão a 

respeito de que forma o perfil consegue potencializar a audiência do Bem Amigos por meio 

da rede social. 
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4 OBJETO DE PESQUISA  

       

O Bem Amigos é um programa de debates esportivos do canal por assinatura 

SPORTV, que pertence a Rede Globo de televisão, e vai ao ar todas às segundas-feiras às 

22horas. No ar desde 2003, o programa já é consolidado na programação do canal por 

assinatura e um dos líderes de audiência.      

Apresentado oficialmente por Galvão Bueno e eventualmente por Luís Roberto de 

Lúcio, Jáder Rocha, Cléber Machado, Milton Leite ou Luís Carlos Júnior, todos eles 

narradores esportivos, o Bem Amigos também conta com a participação de uma série de 

jornalistas e comentaristas esportivos no debate, além de sempre receber convidados 

especiais, que geralmente são jogadores e treinadores de futebol, embora, eventualmente 

membros de outros esportes também são convidados.   

Atualmente, os comentaristas que integram o debate de uma forma recorrente são 

Arnaldo César Coelho, que é ex-árbitro de futebol e há muito tempo atua como comentarista 

de arbitragem da TV Globo, os jornalistas Marco Antonio Rodrigues, Paulo César 

Vasconcellos e Mauro Naves, além dos ex-jogadores de futebol como Caio Ribeiro, Walter 

Casagrande e Júnior, que atualmente são comentaristas da TV Globo, e ainda o ex-treinador 

de futebol Muricy Ramalho, que também integra a equipe de comentaristas do canal.  

Como o programa ocorre todas às segundas-feiras, os assuntos em sua grande maioria 

são voltados para a repercussão dos jogos que ocorreram no final de semana, assim como para 

a previsão e análise dos jogos que ainda estão por ocorrer na semana, que geralmente 

acontecem nas terças, quartas e quintas-feiras.  

Após as transmissões dos jogos do Campeonato Brasileiro que ocorrem na segunda-

feira, o programa conta com a participação ao vivo de um integrante de cada equipe que 

participou do jogo diretamente do estádio em que foi realizada a partida, por meio de um 

estúdio móvel do Bem Amigos. Os integrantes são escolhidos virtualmente pelo público. O 

mais votado de cada equipe participa ao vivo do programa. 

Como o Bem Amigos não apresenta um perfil próprio ativo no Twitter, o uso desta 

ferramenta pelo programa se dá por meio do perfil @SporTV que realiza publicações com a 

#bemamigos durante todos os dias de veiculação do programa para incentivar a participação 

dos telespectadores. 
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5 DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS   

 

5.1 Programa do dia 12/03/2018 

 

A edição do dia 12/03, apresentada por Galvão Bueno que é o apresentador oficial do 

programa, teve duração de 2h14min49s e contou com a participação dos comentaristas 

esportivos Muricy Ramalho, Paulo César Vasconcellos e Caio Ribeiro, além do narrador Luís 

Roberto, que eventualmente também apresenta o programa. Todos estes integrantes 

participam das edições do Bem Amigos de uma forma bastante frequente. 

Os convidados especiais desta edição foram Júlio César (goleiro do Clube de Regatas 

Flamengo), Henrique (Volante do Cruzeiro Esporte Clube), além de Gustavo Vilani, ex-

narrador do canal FOX Sports, e que recentemente foi contratado para ser um novo integrante 

da equipe de narradores do Sportv. 

Durante o dia 12/03, o perfil @SporTV publicou um total de 5 tuítes referentes ao 

programa. O primeiro deles foi publicado exatamente as 15h14min, aproximadamente 7 horas 

antes do começo do programa: 

 

 

 

 

 

 

 

  

Imagem 1: Primeiro tuíte do dia 12/03 

 

Como se pode perceber, o primeiro tuíte publicado pelo perfil neste dia, foi citando a 

presença do goleiro do Flamengo Júlio César no programa que ocorreria naquela noite, sem o 

intuito de propor a participação do público. A publicação obteve 29 retweets, 113 curtidas e 

apenas 4 respostas. 

O segundo tuíte publicado pelo perfil @SporTV no dia 12/03, ocorreu as 15h18min, 

exatamente 4 minutos após o primeiro. O conteúdo da postagem foi referente ao outro 

convidado especial da edição do dia, que no caso foi o volante Henrique, do Cruzeiro: 

 



27 

 

 

 

Imagem 2: Segundo tuíte do dia 12/03 

 

Percebe-se que diferentemente do primeiro tuíte, em que o perfil somente anunciou a 

participação do goleiro Júlio César, neste da imagem acima o perfil @SporTV além de 

anunciar a participação do jogador Henrique, também incentiva a participação da audiência 

através da frase “O que vc perguntaria”? A publicação em questão gerou 11 retweets, 146 

curtidas e 51 respostas.  

Entre essas respostas, duas delas foram exibidas ao vivo durante o Bem Amigos. 

Ambas partiram da usuária @barbsfadel. Conforme ilustram as imagens, as perguntas foram 

mostradas na tela já com 1 hora e 51 minutos de programa: 

 

 

Imagem 3: Tuíte em resposta ao @SporTV 

 

As 16h06min do dia 12/03, foi realizada uma postagem semelhante ao segundo tuíte, 

instigando o público a realizar uma pergunta que poderia ser exibida durante o programa que 

iria ao ar naquela noite. Neste tuíte, o perfil incentivou que o público fizesse as perguntas ao 

goleiro Júlio César, conforme ilustra a imagem a seguir: 
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Imagem 4: Terceiro tuíte do dia 12/03 

 

A publicação gerou 12 retweets, 89 curtidas e 82 respostas.  A partir deste tuíte, o 

usuário @iranfilho1976, realizou uma pergunta que foi exibida durante o Bem Amigos já na 

parte final do programa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 5: Pergunta ao @SporTv 

 

O quarto tuíte do dia 12/03 referente ao programa, foi publicado exatamente às 16h20 

minutos, também referente ao goleiro Júlio César: 
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Imagem 6: Quarto tuíte do dia 12/03 

 

Esta publicação realizada as 16h20min, não se mostrou com nenhum intuito de 

incentivar as perguntas por parte da audiência, somente o de anunciar a presença do goleiro e 

convidar os seguidores do perfil a assistir o programa daquela noite, gerando um total de 28 

retweets, 197 curtidas e apenas 12 respostas, sendo nenhuma delas exibidas ao vivo no 

programa. 

Posteriormente, às 17h foi realizada uma postagem semelhante, desta vez referente ao 

jogador Henrique, do Cruzeiro, a qual gerou 39 Retweets, 262 curtidas e 23 respostas: 

 

 

Imagem 7: Quinto tuíte do dia 12/03 

 

Como podemos perceber, os 5 tuítes publicados pelo perfil @SporTV no dia 12/03 

referentes ao programa Bem Amigos, foram publicados em horários anteriores a exibição do 
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programa, sendo a publicação mais próxima do horário de início do Bem Amigos, que se 

inicia às 22horas, foi realizada somente 5 horas antes. Nenhum tuíte foi publicado pelo perfil 

durante o período de duração do programa, que foi das 22h até as 00h:14min.  

 

5.2 Descrição do programa do dia 19/03/2018 

 

A edição do dia 19/03 não teve a apresentação de Galvão Bueno. O apresentador desta 

edição foi o também narrador Milton Leite. Entre os comentaristas participantes, podemos 

destacar a participação dos jornalistas Marco Antônio Rodrigues e André Hernan, além da 

jornalista Fabíola Andrade, que não haviam integrado o programa da edição anterior. Já Caio 

Ribeiro, Muricy Ramalho e Arnaldo César Coelho, participaram tanto da edição do dia 12/03, 

quanto da edição do dia 19. As participações especiais ficaram por conta de Rodriguinho, 

jogador do Sport Club Corinthians Paulista e de Alberto Valentim, atual treinador do 

Botafogo Futebol e Regatas.  

Neste dia, o perfil @SporTV tuitou 6 vezes. Foram duas postagens a mais do que no 

dia 12/03. O primeiro tuíte foi publicado as 14h56 minutos: 

 

 

Imagem 8: Primeiro tuíte do dia 19/03 

 

Ao contrário do primeiro tuíte publicado pelo perfil no dia 12/03, em que somente foi 

feito um anúncio referente a participação de um convidado especial, no dia 19/03 o primeiro 

tuíte teve como intuito incentivar as perguntas por parte da audiência para um dos convidados, 

no caso o técnico do Botafogo, Alberto Valentim. A publicação gerou 21 retweets, 118 

curtidas e 42 respostas. Entre essas 42 respostas, duas telas foram exibidas ao vivo durante o 

programa. A primeira dela, do usuário @AurelioNery17, com uma pergunta ao treinador 

referente às competições disputadas pelo Botafogo. A pergunta foi exibida após 49 minutos 

de exibição do programa: 
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Imagem 9: Pergunta ao @SporTV 

 

Já a segunda pergunta inserida no programa, também referente a esta chamada por 

parte do perfil @SporTV, foi colocada na tela já na parte final do programa, em meio a 

1h44min de duração, sendo que a edição dia 19/03 teve um total de 1h49min. O usuário 

@Danielsouzabfr questionou a técnico Alberto Valentim a respeito da escalação da equipe do 

Botafogo: 

 

 

Imagem 10: Pergunta ao @SporTV 

 

O segundo tuíte do dia 19/03 foi publicado às 15h30min e também foi referente ao 

técnico do Botafogo, Alberto Valentim. Neste caso, a publicação não conteve nenhuma frase 

que despertasse as perguntas por parte da audiência. O conteúdo da postagem foi somente 

identificando um dos convidados especiais e também convidando os seguidores a assistir o 

programa e gerou um total de 12 retweets, 60 curtidas e somente 4 respostas. 
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Imagem 11: Segundo tuíte do dia 19/03 

 

O terceiro tuíte publicado pelo perfil @SporTV no dia 19/03 foi realizado às 

15h45min e foi referente ao outro convidado especial desta edição do Bem Amigos, no caso o 

jogador do Corinthians, Rodriguinho: 

 

 

Imagem 12: Terceiro tuíte do dia 19/03 

 

A publicação relacionada ao jogador Rodriguinho gerou 6 retweets, 34 curtidas e 11 

respostas. Entre as 11 respostas dos usuários, apenas uma delas foi inserida ao vivo durante a 

exibição do programa, após 1 hora e 22 minutos após o começo do Bem Amigos daquele dia: 
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Imagem 13: Pergunta ao @SporTV 

 

O quarto tuíte do dia foi publicado às 16h30min, também referente ao jogador 

Rodriguinho e gerou 19 Retweets, 103 curtidas e 39 respostas: 

 

 

Imagem 14: O quarto tuíte do dia 19/03 

 

Diferentemente dos tuítes anteriores, nesta publicação o perfil @SporTV além de 

convidar os seguidores para assistir o programa e anunciar o convidado, também publicou um 

conteúdo de caráter opinativo afirmando que o convidado em questão é um dos melhores 

jogadores em atividade no futebol brasileiro. Esta postagem gerou 19 retweets, 103 curtidas e 

39 respostas. 

O quinto tuíte do dia foi publicado quase uma hora depois do anterior, às 17h26min. 

Este tuíte gerou 10 retweets, 211 curtidas e 33 respostas: 
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Imagem 15: O quinto tuíte do dia 19/03 

 

Diferentemente dos demais tuítes citados anteriormente, neste caso foi publicado uma 

foto de Milton Leite, que foi o apresentador da edição do dia 19/03 ao lado dos convidados do 

dia, o treinador Alberto Valentim e o jogador Rodriguinho. 

Já o sexto e último tuíte do dia 19/03 ocorreu 1 minuto depois, as 17h31min e também 

conteve uma foto, da jornalista Fabíola Andrade com o comentarista do Sportv, o ex-treinador 

Muricy Ramalho, ambos integrantes da edição do dia 19. O tuíte gerou 1 RT, 69 curtidas e 

apenas uma resposta: 

 

 

Imagem 16: Sexto tuíte do dia 19/03 
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5.3 Programa do dia 26/03/2018 

 

A edição do dia 26/03/2018 do programa Bem Amigos, teve novamente a 

apresentação de Galvão Bueno, ao contrário da edição anteriormente analisada. Os demais 

integrantes do programa foram Muricy Ramalho, Caio Ribeiro, Arnaldo César Coelho e Paulo 

César Vasconcellos, participantes já rotineiros do programa, e Lédio Carmona, jornalista do 

Sportv que ao contrário dos demais integrantes, não havia participado das edições anteriores. 

Os convidados especiais desta vez, foram o jogador Arthur do Grêmio e Ricardo 

Rocha, ex jogador de futebol e que recentemente integrava a equipe de comentaristas do canal 

Sportv, até deixar o cargo e assumir a função de diretor do São Paulo Futebol Clube. 

Enquanto fazia parte da equipe de comentaristas do canal, Ricardo Rocha era presença 

constante nos debates do Bem Amigos. 

Durante o dia 26/03, o perfil @SporTV fez apenas três publicações no Twitter 

referentes ao programa. A primeira delas foi postada às 16h02min. Ao contrário do que 

ocorreu nos dias anteriores em que as postagens falavam especificamente sobre os convidados 

especiais da edição do dia, este tuíte chamou a atenção pelo fato de abordar um dos assuntos 

que seriam debatidos no programa daquela noite, que no caso, foi a goleada sofrida pelo 

Brasil na semifinal da Copa do Mundo de 2014, por 7 a 1 diante da Alemanha: 

 

 

Imagem 17: Primeiro tuíte do dia 26/03 

 

Um dia após o programa, que no caso foi a terça feira 27/03, Brasil e Alemanha se 

enfrentaram em um amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2018, jogo que acabou 

sendo o primeiro entre as duas seleções após aquele fatídico episódio para os brasileiros. Por 

ser o primeiro jogo entre Brasil e Alemanha após este acontecimento, a partida que ocorreria 

no dia 27/03 acabou sendo assunto do programa, bem como a ocasião dos 7 a 1, que inclusive 

foi utilizada pelo perfil do Sportv como tema para as perguntas vindas dos usuários, como 

ilustra a imagem acima.  
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O tuíte em questão gerou 1 retweet, 71 curtidas e 85 respostas. Uma das respostas 

referentes a este tuíte foi exibida ao vivo logo no início do programa, com 15min19s de 

exibição. Este foi o único tuíte exibido ao vivo durante o programa do dia 26/03. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 18: Resposta ao @SporTV 

 

A segunda postagem do dia 26/03 referente ao Bem Amigos, ocorreu às 16h30min e 

foi referente a um dos convidados especiais, o jogador Arthur do Grêmio Foot-Ball Porto 

Alegrense: 

 

 

Imagem 19: Segundo tuíte do dia 26/03 

 

O caráter opinativo também está presente nesta publicação referente ao jogador 

Arthur, na qual o perfil do canal faz o uso do adjetivo craque para anunciar a participação do 

atleta no programa. Esta postagem gerou 20 retweets, 124 curtidas e 7 respostas. 

Por fim, a última postagem do perfil @SporTV no dia 26/03/2018 referente ao 

programa Bem Amigos, ocorreu às 17h e teve o intuito apenas de anunciar a participação do 



37 

 

outro convidado especial daquele dia, no caso o ex jogador e atual diretor do São Paulo 

Futebol Clube, Ricardo Rocha.O tuíte em questão gerou 6 retweets, 91 curtidas e 7 respostas: 

 

 

Imagem 20: Terceiro tuíte do dia 26/03 

 

5.4 Programa do dia 02/04/2018 

 

A edição do dia 02/04 teve novamente a apresentação de Galvão Bueno e contou com 

a participação dos debatedores Maurício Noriega, Muricy Ramalho, Caio Ribeiro, Arnaldo 

César Coelho e Marco Antônio Rodrigues. As participações especiais ficaram por conta de 

David Braz, zagueiro do Santos Futebol Clube e Paulinho, atacante do Clube de Regatas 

Vasco da Gama. 

Durante o dia 02/04, o perfil @SporTV publicou um total de 6 tuítes referentes ao 

Bem Amigos. O primeiro deles foi postado em um horário bem mais cedo se comparado aos 

primeiros tuítes dos dias anteriores, já que foi publicado exatamente às 11h11min.  

Logo na primeira postagem, o perfil já buscou incentivar as perguntas por parte dos 

usuários a um dos convidados especiais da edição que seria exibida naquela noite, no caso, o 

jogador Paulinho. O tuíte em questão gerou 62 respostas, 244 curtidas e 49 retweets: 
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Imagem 21: Primeiro tuíte do dia 02/04 

 

A segunda postagem ocorreu às 11h25min, alguns minutos após o primeiro tuíte do 

dia. Assim como no primeiro tuíte, o perfil procurou incentivar as perguntas por parte dos 

usuários, desta vez, para o zagueiro David Braz que seria o outro convidado especial do 

programa. A publicação gerou 14 respostas, 1 retweet e 25 curtidas. 

 

 

Imagem 22: Segundo tuíte do dia 02/04 

 

O terceiro e quarto tuíte foram publicados somente na parte da tarde, as 14h31min e as 

15h36 min, respectivamente: 
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Imagem 23: Terceiro tuíte do dia 02/04 

 

 

Imagem 24: Quarto tuíte do dia 02/04 

 

Enquanto o terceiro tuíte publicado no dia, referente ao Jogador Paulinho, gerou um 

total de 145 curtidas, 11 respostas 8 RTs, a quarta publicação, a qual incentivou uma pergunta 

para o zagueiro David Braz, teve 21 curtidas, 18 respostas e 2 retweets. 

Percebe-se que assim como nos primeiros tuítes do dia, publicados pela manhã, estes 

dois tuítes também tiveram como objetivo incentivar diretamente as perguntas por parte dos 

usuários, como forma de buscar atrair a participação tanto dos usuários que acessam ao twitter 

pela manhã, quanto dos que acessam pela parte da tarde. 

O quinto e o sexto tuíte também foram publicados ainda no período da tarde, às 16h00 

e às 16h30min, respectivamente. Ao contrário dos demais tuítes em que o perfil incentivou 

diretamente a realização de perguntas por parte dos usuários, que seriam destinadas aos 

convidados especiais do programa, essas últimas publicações apenas anunciaram novamente a 

participação dos convidados especiais, como uma forma de lembrar o público em relação ao 

programa que iria ser exibido exatamente 6 horas depois. 
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Imagem 25: Quinto tuíte do dia 02/04 

 

 

Imagem 26: Sexto tuíte do dia 02/04 

 

Na edição que foi ao ar no dia 02/4, o Bem Amigos não exibiu nenhum tuíte dos 

usuários durante o programa daquela noite.  
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6 ANÁLISE DAS INFORMAÇÕES COLETADAS  

 

Feito o processo de descrição, para fins de análise, elencamos 4 categorias que foram 

pensadas a partir dos objetivos propostos nesta pesquisa. A primeira categoria de análise 

será em relação a proposta dos tuítes do perfil @SporTV em relação ao programa Bem 

Amigos. Os tuítes tem em sua maioria o intuito de incentivar perguntas ou somente de 

apresentar os convidados da edição do dia para chamar o público a assistir ao programa?  

Na segunda categoria de análise, pretende-se analisar a participação gerada por cada 

tuíte em relação ao número de respostas de cada publicação. Que tipos de tuítes geram uma 

maior participação dos usuários? O que leva-os a participar das publicações por meio das 

respostas? Foi possível identificar um certo padrão neste sentido? 

Na terceira categoria, será investigado de que forma as publicações do perfil 

@SporTV em relação ao Bem Amigos, auxiliam no processo de divulgação e circulação do 

programa diante da sua audiência. De que forma o perfil consegue potencializar por meio do 

twitter, o consumo do programa que vai ao ar algumas horas depois por parte de seus 

seguidores? 

Na quarta e última fase da análise, o objetivo será analisar como ocorre a inserção 

dos tuítes dos usuários ao vivo durante as edições analisadas do Bem Amigos. Foi verificado 

uma ocorrência significativa de inserções? O programa torna os usuários que respondem as 

publicações do perfil @SporTV, de fato participantes? 

 

6.1 Proposta dos tuítes 

 

Somados os 4 dias analisados:12/03, 19/03, 26/03 e 02/04, o perfil @SporTV realizou 

um total de 20 tuítes relacionados ao programa Bem Amigos. Entre essas publicações, notou-

se um certo padrão.  

Os tuítes relacionados ao programa ou procuram apresentar os convidados especiais da 

edição que iria ao ar aquela noite ou então incentivam os usuários a realizarem perguntas, que 

poderiam vir a ser exibidas ao vivo durante o programa. A tabela a seguir, mostra o número 

de tuítes voltados para cada uma dessas propostas em relação aos dias que foram analisados: 
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Tabela 1 - Número de tuítes 

Data Tuítes de apresentação Tuítes incentivando as perguntas 

12/03 3 2 

19/03 4 2 

26/3 2 1 

02/04 2 4 

 

Nota-se que nos diferentes dias em que foram exibidas as edições analisadas do 

programa, o perfil @SporTV não segue um padrão em relação ao número de tuítes publicados 

referentes ao Bem Amigos. Cinco tuítes no dia 12/03, seis no dia 19/03, três no dia 26/03 e 

seis tuítes no dia 02/04.  

Em relação às propostas dos tuítes referentes ao programa, o único dia em que se 

verificou mais publicações incentivando as perguntas dos usuários do que simplesmente 

apresentando os convidados especiais, foi no dia 02/4. Isso pode ser constatado pelo fato de 

que somente neste dia especificamente, além dos tuítes publicados no horário da tarde, o 

perfil também publicou dois tuítes pela parte da manhã. Um deles as 11h11 min e o outro as 

11h25min. O primeiro deles teve o intuito de incentivar uma pergunta a um dos convidados 

do programa, no caso o atacante Paulinho, enquanto que o segundo tuíte da manhã teve o 

mesmo intuito, só que no caso para o outro convidado, o zagueiro David Braz.  

Os tuítes publicados pela manhã tiveram caráter bastante semelhante aos publicados na 

parte da tarde. Entretanto, como neste dia especificamente o perfil optou por publicar em 

horários mais distintos, a estratégia foi incentivar as perguntas tanto dos usuários que acessam 

o twitter pela manhã, quanto dos que acessam pela parte da tarde. Fora essa exceção, em que 

o perfil @SporTV publicou mais tuítes incentivando as perguntas por parte dos usuários, 

conclui-se que a grande maioria dos tuítes referentes ao Bem Amigos tem como objetivo 

principalmente de apresentar os convidados especiais da edição do dia e convidar o público a 

assistir ao programa. 

Portanto, percebe-se que o perfil do SporTV não explora ao máximo o Twitter como 

uma forma de incentivo a participação da audiência.  O que também comprova isso são os 

horários das postagens. Nenhum dos 20 tuítes analisados foram publicados no período 

noturno, em que o programa vai ao ar. Os tuítes são postados em sua ampla maioria no 

período da tarde e em raras exceções, pela manhã. Portanto, de uma forma geral, o caráter dos 
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tuítes publicados pelo perfil @SporTV referentes ao programa Bem Amigos, são muito mais 

descritivos do que propriamente incentivadores de engajamento e participação por parte do 

público. Ao descrever e apresentar os convidados especiais das edições, o perfil procura de 

certa forma “lembrar” os telespectadores em relação ao programa que vai ao ar naquela noite 

e também convidar os usuários a assistir.  

Ao apresentar os convidados especiais, cria-se o interesse por parte dos 

telespectadores, principalmente em relação aos torcedores dos clubes os quais são 

representados por cada convidado do programa. A utilização do Twitter pelo Sportv em 

relação ao programa Bem Amigos, ocorre muito mais como uma forma de incentivar as 

pessoas a assistirem o programa, do que propriamente participarem dele.  

Mielniczuk (2003) ressalta que todas as características da terceira fase do jornalismo 

digital, que são hipertextualidade, interatividade, personalização, multimidialidade, memória e 

instantaneidade podem ser encontradas no Twitter. Em meio a todas possibilidades desta 

ferramenta, o que se conclui é que nem o canal SporTV, nem o programa Bem Amigos em si, 

se apropriam destes recursos de uma forma satisfatória, já que o programa sequer possui um 

perfil próprio ativo na rede social. 

O fato de o perfil do canal não interagir com o público e incentivar a participação da 

audiência do Bem Amigos de uma forma bastante tímida como mostraram os tuítes, é um 

fator que evidencia o pouco aproveitamento desta ferramenta, bem como a falta de 

multimidialidade dos tuítes publicados. O perfil poderia facilmente publicar vídeos em tempo 

real, para que as pessoas que não estão em frente a televisão no momento do programa, 

possam acompanhá-lo por meio de outros dispositivos e participar instantaneamente. 

 

6.2 Quais tuítes geram uma maior participação? 

 

Nesta categoria de análise, pretende-se identificar os tuítes que geraram uma maior 

participação dos usuários, levando-se em conta o número de respostas que foram geradas em 

cada publicação, conforme mostra a tabela abaixo. Afinal, que tipo de postagem mais desperta 

essa participação? Existe um padrão em relação a isso?  
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Tabela 2 - Tuítes que geraram uma maior participação dos usuários 

DATA POSTAGEM RETWEETS CURTIDAS RESPOSTAS 

 

12/03  

Alô, galera do @Flamengo! Avisa lá pra 

magnética que o goleirão Júlio César estará no 

#BemAmigos hoje 

29 113 4 

 

12/03 

 

O Henrique, do Cruzeiro, jogou mais de 400 

partidas pela Raposa. Bicampeão brasileiro e 

campeão da Copa do Brasil. O que vc 

perguntaria? #BemAmigos 

11 146 51 

 

12/03 

Quem tem uma pergunta para o goleiro Júlio 

César? #BemAmigos 

12 89 82 

 

12/03 

O goleiro do Fla é um dos convidados do Bem, 

Amigos desta segunda! 

 

Acompanhe às 22.00, ao vivo, no SporTV! 

#BemAmigos 

28 197 12 

 

12/03 

O Bem, Amigos desta segunda recebe o capitão 

Henrique! 

 

Assista às 22:00, ao vivo, no SporTV! 

#BemAmigos 

39 262 23 

 

19/03 

Hoje tem Alberto Valentim no #BemAmigos. 

Alguma pergunta? Vocês sabiam que ele fala 

italiano fluente? Amigos do @BotafogoOficial? 

Se puderem divulgar! 

21 118 42 

19/03  Alberto Valentim, técnico do Botafogo, é um dos 

convidados do Bem, Amigos desta segunda!  

 

Assita ao programa às 22:00, ao vivo, no SporTV! 

12 60 4 

19/03 Ele já foi do @ABCFC, @CA_Bragantino, 

@americamg, @Gremio e hoje brilha no 

@Corinthians. Que pergunta você faria para 

Rodriguinho? Hoje ele estará no #BemAmigos 

6 34 11 

19/03 Um dos melhores jogadores do futebol brasileiro, 

o meia Rodriguinho é um dos convidados do 

Bem, Amigos desta segunda! Acompanhe o 

programa a partir de 22:00, ao vivo no SPORTV! 

19 103 39 

19/03 Tá chegando a hora do #BemAmigos, hoje com 

Milton Leite. Alberto e Rodrigo já chegaram! 

10 211 33 

19/03 Live no #BemAmigos 1 69 5 
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26/03 

Hoje Vamos falar de Brasil x Alemanha no 

#BemAmigos. Aí a gente te pergunta: onde você 

estava no 7x1? Com quem? 

1 71 85 

26/03 Craque! Uma das maiores revelações do futebol 

brasileiro, e vendido ao Barcelona, Arthur é o 

convidado do Bem, Amigos desta segunda-feira! 

Acompanhe o programa a partir das 22:00, ao 

vivo, no SporTV! #BemAmigos 

20 124 7 

 

26/03 

Ricardo Rocha, coordenador técnico do São 

Paulo, é um dos convidados do Bem, Amigos! 

 

Assista ao programa a partir de 22:00, ao vivo, no 

SporTV! #BemAmigos 

6 91 7 

 

02/04 

Paulinho vai participar do #BemAmigos de hoje.  

 

Tem uma pergunta pro jogador do Vasco? Mande 

aqui pra gente e ele vai responder às melhores  

49 244 62 

02/04 David Braz é um dos convidados do 

#BemAmigos de hoje. Tem uma pergunta pro 

jogador do Santos? Ele vai responder as melhores 

no #TrocaDePasses 

1 25 14 

02/04 Paulinho, do Vasco, é mais uma revelação do 

futebol brasileiro. Ele estará no #BemAmigos 

hoje. Alguma pergunta para o jovem? 

8 145 33 

02/04 David Braz também estará no #BemAmigos. O 

que você perguntaria pro xerifão do Santos? 

2 21 18 

02/04 A joia vascaína é um dos convidados do 

#BemAmigos dessa segunda! 

 

Curta nesta segunda às 22h00, ao vivo, no 

SporTV! 

26 137 12 

02/04  O #BemAmigos desta segunda recebe o xerifão da 

zaga santista! 

 

Acompanhe às 22h00, ao vivo, no SporTV!  

3 68 7 

 

Feita a listagem de todas as publicações, foram listados os 5 tuítes que geraram um 

maior número de respostas dos usuários: 

- Hoje vamos falar de Brasil x Alemanha no #Bemamigos. Aí a gente te pergunta: 

onde você estava no 7 a 1? Com quem? - Total de 85 respostas. 

- Quem tem uma pergunta para o goleiro Júlio César? #BemAmigos - Total de 82 

respostas. 
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- Paulinho vai participar do #BemAmigos de hoje. Tem uma pergunta pro jogador do 

Vasco? Mande aqui pra gente e ele vai responder às melhores - Total de 62 respostas. 

- O Henrique, do Cruzeiro, jogou mais de 400 partidas pela Raposa. Bicampeão 

brasileiro e campeão da Copa do Brasil. O que vc perguntaria? #BemAmigos - Total de 51 

respostas. 

- Hoje tem Alberto Valentim no #BemAmigos. Alguma pergunta? Vocês sabiam que 

ele fala italiano fluente? Amigos do @BotafogoOficial? Se puderem divulgar! - Total de 42 

respostas. 

Ao se analisar as publicações do perfil @SportTV relacionadas ao programa Bem 

Amigos, o que se conclui em relação aos tuítes que geram um maior número de respostas por 

parte dos usuários, isto é, uma maior participação, é que em todas essas publicações, o perfil 

@SporTV incentiva o público a enviar perguntas para o programa, ou mesmo contar uma 

história, como no caso do tuíte em que o perfil pediu para que os usuários contassem com 

quem estavam assistindo ao jogo do 7 a 1. 

Para Thomson (1998), quando há um incentivo a participação por parte dos veículos 

televisivos, o que ocorre são as chamadas “avenidas de intervenção”, que segundo o autor é 

um processo na qual o meio de comunicação reconhece o potencial do seu público em 

contribuir a partir de um determinado conteúdo e uma margem para este processo é aberta. 

Desta forma, os usuários utilizam as ferramentas digitais em busca de: “atividades que 

acrescentem ao processo de significação da experiência televisiva, seja de maneira espontânea 

[...], ou de maneira conduzida pela emissora” (MÉDOLA; SILVA, 2015, p. 146).  

Postagens com o simples intuito de divulgar o programa e apresentar os convidados 

especiais, sem incentivar as perguntas por parte da audiência, não despertam o mesmo 

interesse de respostas dos usuários. A possibilidade de fazer uma pergunta ao treinador ou 

jogador do seu clube do coração, ou mesmo algum profissional do futebol pelo qual o usuário, 

que acompanha futebol sente algum apreço, são certamente fatores que instigam essa 

participação.  

Silva (2014) entende que as informações veiculadas em sistemas informatizados, de 

certa forma seduzem o público e despertam um desejo de interação e participação. No que diz 

respeito ao Twitter propriamente, (RECUERO, 2009a, p. 174), ressalta que “construído 

enquanto microblogging porque permite que sejam escritos pequenos textos de até 180 

caracteres a partir da pergunta ‘O que você está fazendo?’  

Apesar de atualmente o Twitter permitir um texto com até 280 caracteres, a 

característica de possibilitar um conteúdo curto e objetivo, faz com que essa ferramenta seja 
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uma ferramenta que proporciona uma participação bastante facilitada pelos usuários e sendo 

assim, deve ser explorada neste sentido. 

Hoineff (2006), fala acerca da mudança de comportamento dos consumidores de 

conteúdo a partir das novas tecnologias digitais, que a partir destas ferramentas passou a ter 

um papel mais participativo. 

 

6.3 O Twitter como ferramenta de circulação e visibilidade de conteúdo  

 

Nesta categoria pretende-se analisar os efeitos gerados pelas publicações do perfil 

@Sportv em relação ao programa Bem Amigos, que acabam gerando uma certa 

potencialização da circulação e visibilidade destas postagens. Isso pode ser mensurado a partir 

da análise dos Retweets das publicações. Para Recuero (2012), os usuários retuitam uma 

determinada publicação porquê de certa forma se identificaram com o conteúdo daquela 

mensagem e também porque possuem o intuito de gerar novas interações e conexões com a 

sua rede de seguidores a partir do conteúdo que foi retuitado. 

Recuero e Zago (2012) entendem que o retweet de uma forma geral, pode ser visto 

como um fator que tende a aumentar a circulação e notoriedade do conteúdo original em 

questão que foi retuitado. Recuero (2009) ressalta também que ao serem compartilhados ou 

replicados nas redes sociais, os conteúdos ganham a possibilidade de acesso por uma 

variedade muito maior de usuários, sendo este recurso um grande potencializador de 

circulação de uma mensagem. 

Sendo assim, foram identificadas as 5 postagens do perfil @SporTV que geraram o 

maior número de Retweets ou RTs, entre os 4 dias analisados: 

- 49 retúites: Paulinho vai participar do #BemAmigos de hoje. Tem uma pergunta pro          

jogador do Vasco? Mande aqui pra gente e ele vai responder às melhores no #TrocaDePasses; 

- 39 retuítes: O Bem, Amigos desta segunda recebe o capitão Henrique!Assista às 

22:00, ao vivo, no SporTV! #BemAmigos; 

- 29 retuítes: Alô, galera do @Flamengo! Avisa lá pra magnética que o goleirão Júlio 

César estará no #BemAmigos hoje; 

- 28 retuítes: O goleiro do Fla é um dos convidados do Bem, Amigos desta 

segunda!Acompanhe às 22.00, ao vivo, no SporTV! #BemAmigos; 

-26 retuítes: A joia vascaína é um dos convidados do #BemAmigos dessa segunda! 

Curta nesta segunda às 22h00, ao vivo, no SporTV! 
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Nota-se que 4 dos 5 tuítes que geraram um maior número de RTs, possuem um caráter 

descritivo em relação a sua proposta, sendo portanto voltados somente para a apresentação 

dos convidados especiais, com um caráter convidativo, enquanto que apenas um deles teve o 

intuito de incentivar as perguntas por parte dos usuários. 

O perfil @SporTV no Twitter possui atualmente um total de 3 milhões e 230 mil 

seguidores na rede social. Mesmo levando em consideração que nem todos esses seguidores 

são realmente telespectadores e acompanham o programa Bem Amigos propriamente, pode-se 

afirmar de uma forma geral, que o número de retuítes as publicações do perfil referentes ao 

programa Bem Amigos que foram analisadas, são baixos. Entre os 4 dias analisados, o maior 

número de retuítes em uma publicação foi de apenas 49. 

Entretanto, o que se conclui ao se analisar os cinco tuítes publicados pelo perfil 

@SporTV que geraram um maior número de RTs, é que por mais que estes números não 

pareçam tão expressivos levando-se em conta o altíssimo número de seguidores que o perfil 

possui, é que ainda assim estes RTs auxiliam o SporTV no seu objetivo de incentivar com que 

as pessoas assistam ao Bem Amigos. Objetivo este que foi identificado na primeira categoria 

de análise, em que se verificou que os tuítes referentes ao Bem Amigos são em sua maioria 

convidativos para que os usuários assistam ao programa, do que propriamente incentivadores 

de participação. 

Sendo assim, além de mostrar que houve uma certa identificação dos usuários com o 

conteúdo publicado, os retuítes certamente são impulsionadores de uma maior circulação 

deste conteúdo. 

Os 49 RTs gerados pela publicação “Paulinho vai participar do #BemAmigos de hoje. 

Tem uma pergunta pro jogador do Vasco? Mande aqui pra gente e ele vai responder às 

melhores no #TrocaDePasses”, representam que este conteúdo será veiculado na linha do 

tempo do Twitter de 49 pessoas, e sendo assim será visto pelos seguidores de cada um destes 

usuários. As 49 pessoas que retuitaram esta postagem, de certa forma se interessaram pelo 

fato de o jogador Paulinho estar presente naquela edição e utilizaram o retuíte como uma 

forma de mostrar o seu interesse e despertar o de outras pessoas, aumentando assim a 

circulação daquela mensagem e gerando assim um certo interesse em assistir o programa 

daquela noite. 

Souza (2004) ressalta que com o avanço tecnológico, os veículos de comunicação tem 

apostado na fusão de ferramentas midiáticas para potencializar o consumo de determinado 

conteúdo. 
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Portanto, além de mostrar que houve uma certa identificação dos usuários com o 

conteúdo publicado, os retuítes certamente são impulsionadores de uma maior circulação 

deste conteúdo, fazendo do Twitter uma ferramenta de potencialização da visibilidade e 

notoriedade das publicações referentes ao programa Bem Amigos. 

 

6.4 Como se dá a inserção dos tuítes dos usuários durante o programa? 

 

Após analisar os tuítes publicados pelo perfil @SporTV e a participação gerada pelas 

postagens a partir do número de respostas e a potencialização da visibilidade de conteúdo a 

partir do número de RTs, também foi analisado como se dá a inserção em tempo real durante 

a exibição do programa, dos tuítes que foram respondidos pelos seguidores do perfil em 

relação a cada uma das edições analisadas: 

 

Tabela 3 - A inserção em tempo real durante a exibição do programa 

Edição Total de tuítes 

inseridos 

Duração total do 

programa 

Tempo exato de 

inserção dos tuítes 

Conteúdo dos tuítes 

inseridos 

12/03/2018 2 2h14min 1h51min e 1h56min 1h51min: 

#BemAmigos 

Henrique, em qual 

jogador você se 

inspira? 

 

1h56 min: 

Júlio césar, sua 

atitude foi digna dos 

grandes ídolos, 

existe alguma 

chance de continuar 

o restante do ano 

caso nosso time 

precise? 

19/03/2018 3 1h49min 49min8s, 1h44min e 

1h22min 

49min8s: Pergunta 

se ele vai valorizar a 

copa sul-americana 

ou vai “dá” 

prioridade ao 

Campeonato 

Brasileiro… Eu 

como torcedor do 

fogão, quero o título 

da sul-americana 

 

1h44min: 

Por que o Joel Carli 

não é titular? 
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#BemAmigos 

 

1h22min: 

Na próxima janela 

vc ira para Turquia? 

 

26/03/2018 1 2h14min 15min19s Na casa da minha 

mãe, com minha 

família. Estávamos 

reunidos e minha 

mãe com a camisa 

do Brasil, então no 

3x0 ela foi se trocar, 

quando voltou tava 

5x0. 

02/04/2018 Não houve a 

inserção de nenhum 

tuíte dos usuários 

2h14min Não houve a 

inserção de nenhum 

tuíte dos usuários 

 

 

A partir da análise da inserção dos tuítes dos usuários por parte dos apresentadores em 

tempo real no programa, o que se pode concluir é que todos os tuítes exibidos ao vivo, são 

referentes às publicações nas quais o perfil @SporTV incentiva o público a realizar perguntas 

para os convidados ou então, no caso de um tuíte em especial, é referente a uma publicação na 

qual o próprio perfil realiza uma pergunta aos usuários, como no caso do tuíte de um usuário 

relatando com quem estava no jogo do 7 a 1 ao ser questionado pelo perfil @SporTV. 

Nota-se, portanto, que o programa apresenta uma certa coerência em relação a 

inserção dos tuítes dos usuários no programa. Entretanto, a inserção das perguntas por parte 

dos telespectadores é extremamente limitada. O que comprova isso é que no dia 2 de abril, 

com mais de duas horas de duração de programa, o apresentador desta edição que no caso foi 

Galvão Bueno, simplesmente não faz nenhuma inserção das perguntas enviadas pelos 

internautas. 

Também não há um momento certo para inserir os usuários do Twitter na tela do 

programa, já que em algumas edições esses tuítes foram mostrados somente na parte final, 

assim como também não há uma padronização do número de tuítes que são mostrados no 

decorrer do programa, conforme mostram os números de duas inserções no dia 12/03, três no 

dia 1903, apenas uma no dia 26/03 e simplesmente nenhuma no dia 02/04, mostrando que não 

existe uma grande preocupação em tornar a audiência efetivamente participativa. 

Ao contrário do que ocorria até o ano de 2017, em que o Bem Amigos possuía no 

estúdio uma jornalista responsável por acompanhar os tuítes dos usuários em tempo real e 

atualizar a participação dos internautas ao menos uma vez a cada bloco do programa, neste 
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ano de 2018 o programa apenas insere determinados tuítes dos usuários somente por mero 

“clichê” e sendo assim, acaba perdendo uma grande possibilidade de se relacionar com o seu 

público de uma forma satisfatória. 

Cajazeira (2014) afirma que o potencial que as mídias sociais possuem de efetivar a 

participação é muito grande, pois os mais variados recursos interacionais possibilitados por 

essas ferramentas, gera nos usuários um sentimento de participação e um desejo de inserção 

nesta nova realidade digital. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa teve como objetivo geral, analisar como funciona a utilização do Twitter 

pelo perfil @SportTV no que diz respeito a divulgação do programa Bem Amigos. Como o 

programa não possui uma conta própria na rede social Twitter, é o próprio perfil do Sportv 

que faz postagens alusivas ao Bem Amigos durante os dias de veiculação do programa. Sendo 

assim, ao se analisar 20 tuítes referentes ao programa, durante 4 dias em que o Bem Amigos 

foi exibido, o que se conclui é que a utilização do Twitter pelo perfil @SportTV neste sentido, 

funciona muito mais como uma forma de convite para que os usuários assistam ao programa, 

do que propriamente como uma forma de incentivar a participação do público.  

Por meio dos objetivos específicos, se verificou que o perfil @SportTV tem como 

principal proposta apresentar os convidados especiais de cada edição do programa e os tuítes 

publicados possuem em sua maioria, um caráter mais descritivo propriamente do que 

incentivador de participação da audiência.  

O programa poderia explorar uma maior participação do público em tempo real, já que 

durante as quatro edições que foram analisadas, houve um máximo de três tuítes vindos dos 

telespectadores que foram inseridos ao vivo durante o programa. Em uma das edições 

analisadas, sequer houve a inserção dos usuários, o que mostra uma despreocupação tanto do 

programa em inserir a participação da audiência, quanto do perfil @SporTV em incentivar 

essa participação, já que os tuítes com essa intenção são minoria se comparado aos que 

buscam apenas descrever os convidados e incentivar com que as pessoas assistam ao 

programa. A audiência apresenta um potencial para interagir e participar do programa. O que 

comprova isso é que as publicações que geraram um maior número de respostas dos usuários, 

foram aquelas em que o perfil procurou incentivar a participação dos seguidores no programa 

por meio de perguntas. Ao serem instigados a participar, o público corresponde com o envio 

dessas perguntas, que em sua imensa maioria não são exibidas durante o programa. 

Entretanto, apesar de explorar a participação do público de uma forma limitada e 

ineficiente, conclui-se que o perfil @SporTV consegue potencializar o consumo do programa 

e aumentar a sua visibilidade a partir de chamadas descritivas dos convidados especiais, que 

acabam gerando RTs, o que faz com que este conteúdo seja visto por uma quantidade muito 

maior de usuários, proporcionando uma maior circulação. 

Por fim, ao se analisar o problema de pesquisa, que seria entender de que forma o 

perfil @SporTV se apropria dos recursos disponibilizados pelo Twitter para explorar a 

interatividade e participação do público do Bem Amigos, verificou-se que o uso da rede social 
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é extremamente limitado neste sentido. O perfil em nenhum momento interage com os 

usuários, pois sequer responde aos comentários dos seguidores e também não explora o uso de 

recursos multimídia, como vídeos em tempo real. Todas as publicações são realizadas em 

horários anteriores a exibição do programa, o que mostra que realmente não há uma 

preocupação em manter a audiência ativa na rede social e participar durante o programa. 
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