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MANUAL DOYouTube(r) duelo

O YouTube pode 
substituir a televisão?
PERGUNTA HISADORA ARAÚJO - RIO BRANCO, AC

A princípio, não. 
Especialistas acreditam 
que ambos podem 
coexistir sem que um 
desbanque o outro. 
Prova disso é o rádio, 
que tinha os dias 
contados com o boom 
da televisão nos anos 
1950 e continua firme 
no segmento, mas 
com novos formatos: 
de conteúdos 
colaborativos a apps 
para smartphone. 
“O YouTube e o on 
demand mudaram  
a forma de consumir 
conteúdo. A TV ficou 
obsoleta, mas está 
se reinventando para 
poder competir à 
altura”, afirma Pollyana 
Ferrari, jornalista 
e professora de 
multimeios na PUC-
SP.  É fato que a TV não 
será mais a mesma, 
mas só o tempo dirá 
qual será o seu espaço 
e o seu papel nos 
próximos anos. 

MUDANDO DE CANAL
Com conteúdos mais dinâmicos e diversificados, 
mídias disputam a preferência do público

ATENÇÃO DIVIDIDA
Segundo o estudo Conectaí, 18% dos brasileiros 

dizem que a televisão sozinha já não é o suficiente 
para prender a atenção. Prova disso é que 88% 

das pessoas assistem a TV enquanto navegam na 
internet. Os motivos? Checar as redes sociais, fugir 

dos comerciais ou resolver outras questões

96% procuram 
na web o que 

viram nas telinhas

81% ligam 
a TV para ver 
comentários 
na internet

TROCA-TROCA
Emissoras e TVs pagas já começaram a investir 
em youtubers. Christian Figueiredo estreou o 
quadro “Me conta lá no quarto”, do Fantástico. A 
Sony tem um reality, o “Entubados”, e a Fox está 
com a segunda temporada de Porta dos Fundos

DIREITOS AUTORAIS
O YouTube não hospeda conteúdos que não foram 
produzidos pelo usuário. Por isso não é possível 
assistir novelas e programas se a produtora não liberar 
o uso. Então ou você acompanha pela TV mesmo ou pelas 
plataformas digitais (como a Globo Play) que são pagas 

Se 
o usuário 
infringir a 

regra e postar 
conteúdos com 
direitos autorais, 
pode ter a conta 

desativada

TV NA LIDERANÇA
No Brasil, o meio de comunicação com  
mais influência ainda é a televisão. Segundo 
dados divulgados pela Kantar Ibope Media, o 
consumo médio diário soma 4h28, enquanto 
na internet esse número baixa para 3h33. Na 
programação, os preferidos são os noticiários, 
os filmes e as novelas

DONO DO PRÓPRIO TEMPO
A grande vantagem dos streamings e do 
YouTube são os vídeos on demand, que estão 
disponíveis a qualquer hora do dia e da noite. 
Uma pesquisa realizada pelo Conectaí, do Ibope, 
revela que 34% dos internautas brasileiros 
assistem a esse tipo de conteúdo  
pelo menos uma vez por semana

O QUE VOCÊ QUER VER?
Para quem não consegue mais encarar uma 
novela que dura até um ano ou séries com 
temporadas intermináveis, o YouTube dá uma 
solução: por meio de algoritmos, consegue 
sugerir novos vídeos tendo como base as 
preferências dos usuários cadastrados 

BRASIL NO PÓDIO
Somos o segundo maior 
consumidor de vídeos e temos 
quatro youtuber na lista dos
 mais influentes do mundo: 
Whindersson Nunes, Felipe Neto, 
Julio Cociello e Felipe Castanhari

CAMINHO INVERSO 
Algumas personalidades das telinhas já migraram 
para a web. A jornalista Marília Gabriela comanda 
o TV Mulher, do canal Viva, mas tem seu próprio 
programa de entrevistas no YouTube, já com mais 
de 50 mil inscritos. O polêmico Rafinha Bastos 
também entrou na onda com o canal 8 Minutos, 
que soma mais de dois milhões de inscritos

VIA DE MÃO DUPLA
A tendência é que a TV e o YouTube caminhem 
para uma convergência. A televisão aberta tem 
mais programas ao vivo, as novelas são mais curtas 
e todo esse material fica disponível na internet.  
Por outro lado, a estrutura de grade de 
programação foi adotada pelos youtubers,  
que publicam vídeos em dias e horários fixos

FONTE Eduardo Brandini, diretor de conteúdo do YouTube Brasil
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