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1. INTRODUCIÓN
Na actualidade, as redes sociais moven o mundo. Grazas a elas nos comunicamos
entre persoas que vivimos en diferentes partes dun país ou mesmo do mundo.
Tamén nos serven para entreternos grazas aos vídeos, memes, etc. que se suben a
elas. Por último pero non menos importante, as redes sociais serven para transmitir
e obter información, é decir, na actualidade informámonos cada vez máis a través de
Internet que a través dos medios tradicionais. Debido a isto, estes medios
tradicionais teñen que adaptarse a esta nova etapa comunicativa. Como? En
primeiro lugar tiveron que crear páxinas webs dos seus xornais, emisoras de radio,
canles de televisión, etc. Na actualidade, o que lles toca aos medios é crear perfís
nas diferentes redes sociais e xerar contidos para publicar neles. Con isto o que se
pretende é chegar ao público albergado nestas redes sociais e obter certa
fidelización e feedback dos usuarios destas redes.
No presente TFG realízase unha análise comparativa das diferentes redes sociais que
posúen algunhas das radiotelevisións públicas europeas. Con isto o que se pretende é, nun
primeiro lugar, establecer unha visión pormenorizada de cada unha das radiotelevisións
públicas europeas, é decir, observar cales son as redes sociais onde máis activas están e
nas que menos e identificar cales son as fortalezas e debilidades de cada unha neste
ámbito. Tamén se pretende establecer unha comparación entre estas diferentes cadeas co
fin de obter unha visión do situación das redes sociais no entorno das radiotelevisións
públicas europeas. Co fin de obter unha visión xeneralizada, escolléronse canles de
televisión pertencentes aos tres modelos de comunicación europea de Hallin e Mancini,
sendo estas: RTVE (España), BBC (Reino Unido), NPO (Holanda), ORF (Austria), RAI
(Italia), ARD (Alemania), RTBF (Bélxica), France Télévision (Francia) e Yleisradio
(Finlandia).
A elección desta temática débese principalmente a que as redes sociais están en continúo
cambio, polo que os medios deben de estar renovándose continuamente. Os estudos máis
recentes atopados sobre este tema datan do ano 2018. Dende este ano, moitas cousas
relacionadas con redes sociais mudaron, polo que se precisa volver a investigar sobre o
novo comportamento dos medios, neste caso das radiotelevisións públicas europeas, neste
ámbito.
O traballo estructúrase en 6 grandes apartados. O primeiro, é a introdución, no que se
explica en que consiste o traballo, por que se elixiu ese tema, que materias impartidas ao
longo da carreira serviron para a súa realización, etc.
O segundo apartado é o de obxectivos e metodoloxía. Nel, establecemos os obxectivos que
se pretenden conseguir coa investigación. Para elo, formulamos hipóteses e preguntas que
se irán resolvendo ao longo do traballo. Ademáis, explicamos a metodoloxía que se
empregou para levar a cabo o noso estudo.
Nun terceiro apartado establecemos o marco teórico da investigación, onde explicamos os
conceptos máis importantes relacionados co noso estudo ademáis de expoñer os traballos
xa publicados sobre o tema.
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No cuarto apartado expoñemos e interpretamos de forma pormenorizada e individual os
resultados obtidos na investigación de cada unha das radiotelvisións públicas ao longo dos
tres días de análise. Tratamos unha por unha as redes sociais que posúe cada cadea co fin
de observar o seu comportamento en cada unha delas.
Para cerrar este TFG, preséntanse as conclusións derivadas da investigación realizada.
Dase resposta ás preguntas plantexadas nos obxectivos ademáis de comprobar se as
hipóteses plantexadas ao comienzo da investigación son certas. Ademáis trázanse unhas
conclusións xerais do traballo co fin de obter unha visión perspectiva deste.
Á hora de realizar este traballo, foron varias as asignaturas impartidas ao longo da carreira
as que me serviron. Por unha parte, estarían as materias de Comunicación Organizacional
e Estratexias e Plans de Comunicación, nas que se ensina como as empresas se
comunican de forma interna e externa e os plans e estratexias que estas establecen. A
asignatura de Métodos de Investigación, serviume á hora de realizar a miña investigación
con métodos cualitativos e cuantitativos. Por último, Xestión da Empresa Informativa,
permitiume recoñecer a xestión empresarial de cada unha das radiotelevisións e albergalas
dentro dun modelo: o de Hallin e Mancini.
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2. OBXECTIVOS E METODOLOXÍA
Os obxectivos deste TFG son identificar e analizar a presencia e a actividade en redes
sociais xeneralistas das televisions publicas europeas e as súas relacions cos usuarios,
poñendo especial fincapé nas redes sociais de contido audiovisual (Instagram e Youtube).
Con isto o que se pretende é obter unha visión máis pormenorizada de como actúan estas
canles públicas neste novo entorno online.
Na seguinte táboa explícase de forma máis pormenorizada as hipóteses iniciais, obxectivos
e preguntas que quero resolver ao longo da miña investigación:
HIPÓTESE

OBXECTIVOS

PREGUNTAS

H. 1. Nas redes sociais das
TV
públicas
europeas
predominan máis os contidos
informativo
de
carácter
multimedia.

O. 1. Coñecer a
tipoloxía
de
contidos
que
predominan
nas rrss

P. 1. Predominan máis os contidos
informativos ou de entretemento?

H. 2. Os usuarios suben
principalmente comentarios
e opinións relacionados cos
programas de entretemento.

P. 2. En que se caracterizan os contidos
que suben as TV públicas ás redes
sociais
mais
audiovisuais
como
Instagram ou Youtube?
P. 3. Que tipo de contidos suben os
usuarios
relacionados
con
estas
cadeas?
P. 4. En que se caracterizan os contidos
informativos que suben ás distintas
redes sociais? E os de entretemento?

H. 3. As TV públicas son
máis activas nas rede sociais
que máis empregan os
espectadores
como
Instagram.
Onde
suben
como mínimo contidos 4-5
veces ao día.
H. 4. As TV públicas suben
ás redes sociaiscontidos
informativos diariamente, e
contidos de entretemento
como mínimo 3 veces ao
día.

O. 2. Analizar a P. 5. En que redes sociais son máis
súa actividade activas as TV públicas? E menos
nas
distintas activas?
redes sociais
P. 6. Cal é o grao de actividade das TV
públicas nas distintas redes sociais?
P. 7. Con que frecuencia suben contidos
informativos nas redes sociais as TV
públicas? E de entretemento?En que
momento do día son máis activas as TV
públicas?

H. 5. As TV públicas son
máis activas a partir das 20h
ata as 0h.
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H. 6. As TV públicas teñen
máis perfís nas rede sociais
que máis empregan os
espectadores
como
Instagram

O. 3. Coñecer
as
redes
sociais nas que
máis presencia
teñen as TV
públicas

P. 8. En que redes sociais teñen máis
perfís as TV públicas?
P. 9. Que TV públicas posúen un maior
número de perfís nas redes sociais?

Con fin de cumplir os obxetivos marcados neste traballo, leváronse a cabo unha
metodoloxía de investigación mixta, con criterios cualitativos e cuantitativos, os cales foron:
1. Co fin de delimitar as televisións públicas europeas que iba a analizar nesta
investigación, comecei a revisión bibliográfica co texto de Hallin e Mancini, no que
establecen unha clasificación dos distintos modelos de televisión existentes en
Europa. Con isto o que pretendía era procurar que houbera unha mostra máis ou
menos equitativa dos tres tipos de televisións mencionadas neste texto.
2. Unha vez delimitadas as televisións públicas que iba a estudar, comecei a investigar
as diferentes redes sociais que estas posuían co fin de crear unha listaxe coas
contas máis significativas de cada unha delas.
3. Unha vez feito todo isto, retomei a revisión bibliográfica. Isto realízase co fin de
coñecer os puntos xa investigados previamente sobre este tema e poder crear un
marco teórico.
4. Unha vez informada, establecin uns obxectivos para a miña investigación, estes
obxectivos, polo xeral, non foron estudados previamente por ninguén, co fin de que o
meu traballo posúa certa orixinalidade.
5. Como último paso antes de analizar a actividade das televisións, elaborei unha ficha
de análise, co fin de ter xa un cuestionario predefinido de obtención de datos.
6. Tras facer todo isto, comecei a analizar a actividade das televisión públicas elexidas
nas súas diferentes contas. Para elo, empreguei diferentes programas de análise,
tales como:
-

Similar Web: ferramenta que axuda a coñecer o contexto no que se
sitúan as diferentes redes sociais ao mesmo tempo que permite
monitorear a súa competencia.

-

LikeAnalyzer: ferramenta que

analiza a presencia en Facebook

dunha determinada empresa e/ou termo.
-

Keyhole: ferramenta que permite analizar e seguir os diferentes
hashtags e tendencias creadas nas redes sociais.
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7. Unha vez obtidos todos os datos que precisaba, comecei a analizar e comparar os
datos obtidos co fin de elaborar unha interpretación dos resultados. Estes resutados
serían permitiríanme sacar unha conclusión de toda a miña investigación.
8. Ademáis, os datos obtidos foron plasmados en gráficos de creación propia. Estes
gráficos foron elaborados en generadordegraficos.com.
9. Á hora de realizar a miña investigación, elaborei unha ficha de análise para cada
televisión pública que constaba das seguintes preguntas:
-

Cantas contas de usuario posúe esa TV nesa rede social?

-

Cal é o número de contas de usuario que posúe esa TV en total no conxunto das
redes socias?

-

Cantas públicacións publica esa TV ao día nos seus perfís? E á semana?

-

Realizan directos nesas redes sociais?

-

En que horarios é común que publiquen as TV nos seus perfís?

-

Do seguinte cadro, que características cumpren as súas públicacións?
CARACTERÍSTICAS

Nº DE PUBLICACIÓNS

Informativo
Entretemento
Carácter multimedia (vídeo + texto)
Só vídeo
Con enlaces á web
TOTAL
DE
ANALIZADAS

-

PUBLICACIÓNS

Do seguinte cadro, que características cumpren os comentarios que realizan os seus
seguidores?
CARACTERÍSTICAS

Nº DE PUBLICACIÓNS

Sobre contidos informativos
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Sobre contidos de entretemento
Emprego de hashtag oficial
TOTAL
DE
ANALIZADAS

PUBLICACIÓNS
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3. MARCO TEÓRICO
Para os estudiosos Hallin e Mancini (Revista Española de Comunicación, 2010), existían
tres modelos de comunicación dos medios de comunicación. Estes tres modelos
relacionanse estreitamente, segundo estes autores, co sistema político de cada país. Os
tipos de comunicación son os seguintes:
1. Modelo pluralista polarizado. É o que predomina na rexión sur europea: España,
Francia, Grecia, Portugal e Italia. Hallin e Mancini definen este modelo como a
participación do Estado no sistema mediático do país habendo un nivel mínimo de
profesionalización do xornalismo. Das televisións públicas estudadas, pertencen a
este tipo: TVE, France Télévision e RAI.
2. Modelo democrático corporativo. É o predominante no centro e norte continental de
Europa: Austria, Bélxica, Dinamarca, Finlandia, Alemania, Holanda, Noruega,
Suecia e Suíza. Nestes países, segundo estes autores, a tirada de prensa é moi alta
habendo unha coexistencia histórica entre a prensa comercial e a prensa
dependente da polítca. É decir, é un modelo comunicativo híbrido onde o Estado ten
certo poder sobre a prensa, pero limitado. Entre as televisións públicas analizadas,
pertencen a este grupo: ARD, Yleisradio, RTBF, ORF e NPO.
3. Modelo liberal. É o modelo característico de Reino Unido, Irlanda e EEUU. Hallin e
Mancini definen este sistema de comunicación como aquel no que predomina o
poder comercial das empresas de comunicación. Isto é, a intervención estatal nos
medio é moi baixa, por non decir inexistente. Debido a isto, este modelo é moi
valorado e mesmo mitíficado. Mais estes autores, opinan o seguinte del: “ o modelo
angloamericano foi tratado como moito máis coherente e unitario do que é en
realidade”. Das televisións públicas estudadas, pertence a este modelo a BBC.
Unha vez definidos os modelos de comunicación, hai que preguntarse a que lle podemos
chamar televisión pública hoxe en día. Segundo Martín Barbero, J. e Rincón, O., esta
televisión caracterízase porque “se dirixe máis ao cidadán que ao consumidor” (Marín
Barbero, J e Rincón, O. , 2000). Ademais tamén consideran que este tipo de televisións
pretenden exaltar a cultura nacional do país de pertenza. Por último, estes autores din que
as televisións públicas buscan sempre o pluralismo informativo.
É decir, as televisións públicas son aquelas que buscan exaltar as características nacionais
a través de espacios de información plural, onde os cidadáns non son únicamente meros
consumidores de contidos, se non persoas que buscan ver satisfeito o seu dereito a ser
informados para construír unha actitude crítica.
Actualmente, tamén debemos definir o comportamente que as televisións europeas están a
adoptar ante o novo paradigma dixital. Nun estudo sobre a interación nos social media das
televisións públicas europeas, Túñez, M e Costa, C. deducen que as televisións o que
pretenden é interactuar coa audiencia de tal forma que estas comunicacións sexan privadas
e cautelosas, indicando sempre o rol de xornalista dun medio. (Túñez, M e Costa, C., 2018).
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Ademáis inciden en que toda a información recollida por estas vías sexa correctamente
contrastada.
Noutro dos seus estudos sobre as televisións no entorno online (Túñez, M e Costa, C.,
2017), estes autores destacan o carácter informativo que estas televisións públicas
pretenden transmitir ao seu público a través das súas páxinas web. Tamén indican nos seus
múltiples estudos o caracter bidireccional que existe entre as televisións públicas e o seu
público no entorno dixital. É decir, as televisións abren unha conversa cos seus seguidores
onde ambos contestan e responden intercambiándose información.
Chegados a este punto, podemos definir o que actualmente entendemos por rede social.
Segundo Boyd e Ellison, unha rede social é un servicio que permite aos individuos (1)
construir un perfil público ou semipúblico dentro dun sistema delimitado, (2) articular unha
lista de outros usuarios cos que comparten unha conexión, e (3) ver e recorrer a súa lista
das conexiones e das realizadas por outros dentro dol sistema (Boy, E. D. e Ellison N. B.,
2007).
As redes sociais, nacen no entorno da Web 2.0, que é definida por Cebrián Herreros como
unha web na que os usuarios desenvolven os seus procesos comunicativos, nos que todos
os participantes están ao mesmo nivel (Cebrián Herreros, M., 2008). Ademáis este autor
incide na idea de que nesta web 2.0 hai unha dimensión comunicativa e informativa. Nesta
dimensión, é onde situaríamos as redes sociais; pois actualmente serven como instrumento
de comunicación entre individuos. Ademáis, os individuos empregan tamén as redes sociais
para informarse do que acontece ao seu arredor. Se falamos do paso da web 2.0 á web 3.0
(etapa actual), debemos de ter en conta as relacións que Küster, I. e Hernández, A.
establecen sobre o uso destas redes neste entorno 3.0 (Küster, I. e Hernández, A., 2013):
-

RELACIÓN 1: A utilidade percibida nas redes sociais 3.0 inflúe directa e
positivamente na intención de uso desta rede social.

-

RELACIÓN 2: A utilidade percibida nas redes sociais 3.0 inflúe directa e
positivamente sobre a actitude hacia esta rede social.

-

RELACIÓN 3: A facilidade de uso percibida nas redes sociales 3.0 inflúe directa e
positivamente sobre a actitude de usar esta rede social.

-

RELACIÓN 4: A facilidade de uso percibida nas redes sociales 3.0 inflúe directa e
positivamente sobre a utilidade percibida de usar esta rede social.

-

RELACIÓN 5. A gratificación (sociabilidade, moda/status, e entretemento) nas redes
sociais 3.0 inflúe directa e positivamente na actitude hacia dita rede social.

-

RELACIÓN 6: A norma subxectiva inflúe directa e positivamente sobre a utilidade
percibida no uso das redes sociais 3.0.

-

RELACIÓN 7: A norma subxectiva inflúe directa e positivamente na intención de uso
das redes sociais 3.0.
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-

RELACIÓN 8. O control percibido inflúe directa e positivamente na intención de usar
as redes sociais 3.0.

-

RELACIÓN 9: A actitude hacia a rede social 3.0 inflúe directa e positivamente sobre
a intención de uso de dita rede social.

-

RELACIÓN 10: A intención de uso da rede social 3.0 inflúe directa e positivamente
sobre a intención de compra a través desta rede social.

-

RELACIÓN 11: A intención de uso da rede social 3.0 inflúe directa e positivamente
sobre a intención de recomendar esta rede.

Se agora nos centramos na relación entre rede social e xornalismo, Campos,F. , entre
outros autores, indican nun estudo sobre o impacto das redes sociais no xornalismo
(Campos-Freire, F.; Rúas-Araújo, J.; López-García, X.; Martínez-Fernández, V.-A, 2016)
que Twitter, Youtube e Facebook son as redes sociais que maior impacto positivo
conseguen nas actividades e negocios relacionados coa comunicación.
Flores Vivar tamén estudou a presencia das redes sociais no xornalismo. Este autor chegou
a conclusión de que os medios de comunicación deben de crear unha serie de estratexias
promocionais nestas redes sociais (Flores Vivar, JM., 2009). A finalidade disto, segundo
este autor, será a de ter presencia na Rede, onde se atopa un importante sector da
audiencia. Isto, segundo este autor, da lugar a un novo modelo de comunicación, no que os
usuarios comparten nos seus perfís as súas noticias, información e opinión de forma
autorganizada. É decir, as redes sociais si influencian na percepción dos usuarios.
Rost, A. di nunha conferencia na Arxentina que o xornalismo ten unha “triple abordaxe” das
rede sociais (Rost, A., 2012):
− Recepción: grazas a elas podemos nutrirnos de información para elaborar contidos
xornalísticos.
− Difusión: dende as redes sociais podemos dar a coñecer os contidos dos medios a máis
usuarios.
− Interacción: este enfoque consiste en considerar as redes sociais como un entorno
comunicativo.
Para este estudoso estes tres enfoques “son complementarios e permiten concebir e
aproveitar as redes en todo o seu potencial informativo e comunicativo. Este abordaxe non
só serve para pensar como pode un medio xornalístico aproveitar as redes senon que
tamén é un instrumento para que se estude e analice o seu uso. A maioría dos medios ve e
aplica as redes sociais só dende unha ou dúas destas perspectivas; son poucos os que fan
un aproveitamento completo”.
Se nos centramos en redes sociais concretas, González, S. e Ramos, F. estudaron, no ano
2013, o uso xornalístico de Facebook e Twitter, as redes sociais máis influíntes no
panorama xornalístico. Neste estudo señalan, a través dunha táboa que inclúo a
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continuación, o número de medios en cada país que permite o acceso a estas redes sociais
desde a súa web ou incluso dende as páxinas interiores desta.

Táboa 1: Uso xornalístico de Facebook e Twitter. Fonte: Sonia González y Fátima Ramos.

Ademáis, neste estudo sacan a conclusión de que os contidos que os medios de
comunicación europeos, en xeral, publican en redes sociais son, principalmente
informativos (o 81% das mensaxes analizadas). Por último, destacan que 11 millóns de
europeos seguen algunha cabeceira nas súas redes sociais.
Noguera Vivo, JM., tamén estuda como os medios de comunicación empregan Facebook,
neste caso centrándose nos medios españois de referencia (Noguera Vivo, JM., 2010).
Neste estudo, chegou a conclusión de que o número de seguidores activos é moi diferente
ao número de seguidores que un perfil pode posuír. Con isto, quere decir que no caso do
xornal “El País” que tiña no momento do estudo 8.200 seguidores, non significa que haxa
unha interacción eficaz con ese número de usuarios. A interacción eficaz da lugar a un
número moito menor: 50, que son os mensaxes que recbe da súa audiencia. Tamén
destaca a oportunidade de “glocalización” que Facebook nos aporta, é decir, en Facebook
os contidos locais resultan máis atractivos que os que teñen un carácter máis global.
Se nos centramos en como as televisións públicas empregan as redes sociais, podemos
decir que xa existen varios estudos sobre o tema. Campos Freire, F., Lombao, T. e
Valencia,A. indican nun estudo que das 28 radiotelevisións estudadas, unicamente 8
posuían guías editoriais a modo de manuais de estilo. É decir, a gran maioría das
radiotelevisións públicas non posuían no momento do estudo ningún tipo de norma para
crear contidos para redes sociais. Unicamente posúen isto a ORF de Austria, VRT de
Bélxica, YLE de Finlandia, FT de Francia, RTÉ de Irlanda, BBC de Reino Unido e TVR de
Rumanía.
Villalobos Díez, D., tamén estuda este tema no seu TFG, concretamente centrándose na
rede social de Youtube e nos medios públicos BBC, France Télévision e RTVE (Villalobos
Díez, D., 2016). Nel indica que que a BBC posúe unha canle de Youtube concreta para a
información: BBC News. Mais que esta canle non se atopa nas primeiras opcións do
buscador de Google cando procuras o nome do medio. Sobre RTVE, indica que posúe 2
canles destacadas, as cales se sitúan nos primeiras opcións dos motores de busca. Por
último, de France Télévisions indica que as súas canles están adicadas maioritariamente ao
entretemente e ao infoentretemento. Ademáis indica que, se buscamos este medio en
Google, todos os seus vídeos te redirixen á súa páxina principal e non a Youtube.
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En canto á relación audiencia-redes sociais, cabe destacar o libro que Quintas Froufe, N. e
González Neira, A. redactaron para a IMC sobre as audiencias e a televisión (Quintas
Froufe, N. e González Neira, A., 2015). No capítulo 2, estas autoras definen o termo de
audiencia activa como “ forma na que cada individuo seleciona na programación aqueles
estímulos aos que está disposto atender e responder en función de causas como poden ser
os seus valores, intereses e funcións sociais”. Neste mesmo capítulo 2, estas autoras tamén
indican os novos roles que posúen os usuarios. Un destes roles é o de prosumidores, é
decir, agora os usuarios tamén poden publicar, grazas ás redes sociais, as súas
experiencias e opinións dos produtos que consomen. Isto da lugar a que as empresas
busquen que os usuarios trasladen experiencia satisfactorias dos seus produtos co fin de
que máis persoas os queiran consumir. É decir, outro dos roles da audiencia na actualidade
é o de influencia publicitaria ou “marketing influencers” segundo estas autoras. Por último,
neste capítulo 2 tamén se fala dos novos roles que as marcas adquiriron tras a explosión
das redes sociais: a de “community manager”. O “community manager”, tal e como indican
as autoras, debe de “Coñecer o entorno dixital e as formas nas que as novas disciplinas
inflúen nas variables do marketing; social media; e-commerce; publicidade dixital; diseño;
métricas e xeración de contidos”.
Se pasamos ao capítulo 3 deste libros, Quintas Froufe, N. e González Neira, A ofrecen nel
unha serie de estratexias para “alimentar” a audiencia social. Entre elas, podemos destacar
o emprego de hashtags; centrar a conversa nun día, hora e rede social determinadas, crear
“timelines” centrados nun tema determinado, etc. Ademáis, neste capítulo indican os tres
tipos de contidos máis empregados polas televisións en redes sociais:
-

O contido (preparado) previo á emisión. Son as publicacións estándar de entrada e
saída de programación, recordatorios de interese (hora, invitado especial…),
publicacións directamente relacionadas nos momentos de clímax (foto frases, vídeos
recordatorio do momento). Está programado en momentos muy puntuais. O fin
destas publicacións é conseguir notoriedade e facilitar que o espectador participe
activamente sen dificultades.

-

O contido que se difunde durante a emisión (inmediato). Trátase de toda a
actividade social que o programa leva a cabo en direto, casi sempre de maneira
reactiva á conversa que se está xerando en torno a un tópico de maneira natural. A
finalidade que persegue é promover un fluxo circular de engagement coa comunidad
e o descubrimento por parte de novos usuarios-non seguidores-non espectadores.

-

O contido post-emisión. Nesta etapa é momento de evaluar globalmente as
reacións, filtrando as que resulten cualitativamente máis relevantes e reforzándoas
con recordatorios dos picos de conversa social. Desta maneira conséguese
amenizar a espera, á vez que se alimenta o interese pola próxima emisión.

Gómez Aguilar,M., Panigua Rojano, FJ. e Farias Batlle, P., tamén trataron o tema das
audiencias sociais e televisión nun dos seus estudos. Nel, chegan á conclusión de que a
experiencia multiscreen, “representa unha oportunidade para aceder a segmentos de
mercado máis fieis, e que polo tanto, as empresas e a producción dos programas deben
apostar por un traballo proactivo e incentivar á audiencia a participar na conversa dixital,
para, non só manter a audiencia, senon tamén para aproveitar e conocela mellor escoitando
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a súa opinión a través das redes sociais” (Gómez Aguilar, M., Paniagua Rojano, FJ., E
Farias Batlle, P., 2015). Tamen, chegan á conclusión de que en España os usuarios aínda
comentan moi pouco os programas que visionan, sendo os máis comentados os de
entretemento.
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4. RESULTADOS E INTERPRETACIÓN
Á hora de amosar os resultados da investigación, presentaranse os datos obtidos televisión
por televisión pública co fin de obter unha análise individual pormenorizada de cada unha.
4.1. RTVE
A televisión pública española conta cun total de 26 contas nas diferentes redes
sociais, das cales 19 experimentan unha actividade constante.
Se nos centramos na rede social Twitter, cabe destacar que, das 1395 publicacións
analizadas, a gran maioría refírense a contidos informativos, sendo o entretemento
algo minoritario nesta rede social. Estas publicacións caracterízanse por posuír un
carácter multimedia e posuír enlaces á web, isto último co fin de que o usuario poida
obter unha información máis ampliada dos contidos da publicación se así o desexa.
O horario de publicacións nesta rede social abarca dende as 8 da mañá ata as 12 da
noite, é decir, manteñen as súas contas actualizadas practicamente durante todo o
día lanzando os “tweet” cos contidos máis destacados da xornada, publicando unha
media de 466 publicacións ao día. Se nos centramos nos comentarios realizados
polos usuarios en Twitter, podemos decir que dos 88 comentarios analizados, a súa
totalidade corresponde a contidos informativos, é decir, ás noticias máis destacadas
do día. No relacionado ao emprego dos hashtag oficial, podese decir que os
usuarios publican un total de 11 comentarios ao día empregando #rtve.
Se falamos de Instagram, pódese indicar que RTVE non adoita realizar directos nas
súas contas, a pesar disto, si adoita subir “stories” diariamente. Das 52 publicacións
analizadas nesta rede social, a gran maioría teñen que ver con contidos
informativos, sendo o entretemento, de novo, algo minoritario nesta rede social.
Estas publicacións caracterízanse unicamente por posuír un carácter multimedia,
mais non inclúe enlaces á súa web nas súas publicacións. O horario de publicacións
nesta rede social é principalmente o mediodía, é decir, actualizan as súas contas
todos os días entre as 12 e as 15 horas, publicando así unha media de 17
publicacións ao día. Se nos centramos nos comentarios realizados polos usuarios en
Instagram, podemos decir que dos 56 comentarios analizados, a súa totalidade
corresponde a contidos entretemento, é decir, en publicacións que teñen que ver cos
programas non informativos tales como Masterchef . No relacionado ao emprego
dos hashtag oficial, podese decir que os usuarios publican un total de 26
comentarios ao día empregando #rtve.
En Youtube, dos 12 vídeos analizados, podemos decir que a gran maioría se refiren
a contidos de entretemento. Principalmente, estes contidos teñen que ver con
contidos relacionados coa cociña, o humor ou mesmo series emitidas na súa canle
de televisión. Neste caso, vólvese a observar un certo caracter multimedia no que
predomina principalmente o vídeo e o texto no apartado de descripción deste. O
horario de publicacións nesta rede social é principalmente á mañá, é decir, esta
televisión pública adoita subir os seus vídeos ao longo da mañá co fin de ter as súas
contas activas e actualizadas. Se nos centramos nos comentarios realizados polos
usuarios, podemos decir que dos 6 comentarios analizados, a súa totalidade teñen
16

que ver con contidos de entretemento. Isto pode deberse principalmente a que,
como xa se indicou, RTVE non adoita subir a esta plataforma contidos informativos.
Por último, en Facebook, podemos decir que das 449 publicacións analizadas de
Radio televisión Española, a súa maioría corresponden a contidos informativos que
inclúen enlaces á web para ampliar a información. Estes contidos caracterízanse de
novo polo seu carácter multimedia mesturando a fotografía, o video e o texto. En
canto aos horarios de publicación, cabe destacar que RTVE, actualiza a infomación
publicada nas súas contas as 24 horas do día, é decir, as súas contas están en
constante actualización, publicando unha media de 150 publicacións ao día. En
canto aos comentarios dos usuarios, cabe destacar que dos 201 comentarios
analizados, a súa maioría corresponden a impresións sobre contidos informativos.
En conclusión, RTVE adoita estar activa nas súas redes sociais, sendo Twitter onde
máis se pode observar a súa presencia. Isto pode deberse a que os usuarios cada
vez máis buscan informarse e opinar sobre o que acontece no mundo nesta rede
social. Empregan as súas contas nas diferentes redes sociais co fin de transmitir
contido informativo, isto pode deberse a que buscan que os usuarios destas redes
sociais se informen a través das súas contas e aumente así a confianza depositada
neles. A pesar de que podemos observar a súa presencia ao longo de todo o día, os
periodos de maior actividade adoitan observarse entre as 9 da mañá e as 14h da
tarde. Isto pode responder a un certo caracter tradicional xornalístico, pois
antigamente os xornais en papel chegaban aos kioskos e bares ao longo da mañá
co fin de que os seus lectores se informaran do acontecido nas sobremesa. En canto
a actividade dos seus usuarios, podemos decir que comentan principalmente
contidos informativos. Isto pode deberse a que a gran maioría das publicacións de
RTVE corresponden, como xa dixemos, a contidos informativos sendo as
publicacións de entretemento algo illado e puntual.

Gráfica 1. Publicación por día en redes sociais de RTVE. Elaboración propia
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4.2. ARD
A televisión pública alemá conta unicamente con 2 contas nas diferentes redes
sociais: unha en Youtube e outra en Facebook.
Se nos centramos en Youtube, dos 10 vídeos analizados, podemos decir que a gran
maioría se refiren a contidos de entretemento. Principalmente, estes contidos teñen
que ver con contidos relacionados con series e peliculas emitidas na súa canle de
televisión. Podemos observar un certo caracter multimedia no que predomina
principalmente o vídeo e o texto no apartado de descripción deste. O horario de
publicacións nesta rede social é principalmente á mañá, é decir, esta televisión
pública adoita subir os seus vídeos ao longo da mañá co fin de ter as súas contas
activas e actualizadas. Se nos centramos nos comentarios realizados polos
usuarios, podemos decir que dos 28 comentarios analizados, a súa totalidade teñen
que ver con contidos de entretemento. Isto pode deberse principalmente a que,
como xa se indicou, RTVE non adoita subir a esta plataforma contidos informativos.
Por último, en Facebook, podemos decir que das 8 publicacións analizadas desta
radiotelevisión, a súa maioría corresponden a contidos de entremento que inclúen
enlaces á web para ampliar a información. Estes contidos caracterízanse de novo
polo seu carácter multimedia mesturando a fotografía, o video e o texto. En canto
aos horarios de publicación, cabe destacar que ARD, actualiza a infomación
publicada nas súas contas durante toda a mañá e sobre as 17 horas do día,
publicando unha media de 3 contidos diarios en Facebook. En canto aos
comentarios dos usuarios, cabe destacar que dos 151 comentarios analizados, a
súa maioría corresponden a impresións sobre contidos de entretemento.
En conclusión, ARD é a radiotelevisión pública europea menos activa nas súas
redes sociais. Isto pode deberse a que as emprega principalmente co fin de entreter
aos seus seguidores e non para brindarlles información sobre o que acontece ao
longo do día. Os períodos no que existe unha maior actualización é ao longo da
mañá. Isto pode responder a un certo caracter tradicional xornalístico, pois
antigamente os xornais en papel chegaban aos kioskos e bares ao longo da mañá
co fin de que os seus lectores se informaran do acontecido nas sobremesa. En canto
a actividade dos seus usuarios, podemos decir que comentan principalmente
contidos de entretemento. Isto pode deberse a que a gran maioría das publicacións
de ARD corresponden, como xa dixemos, a contidos de entretemento sendo as
publicacións informativas algo secundario e puntual.
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Gráfica 2. Publicación por día en redes sociais de ARD. E
 laboración propia
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4.3. FRANCE TÉLÉVISION
A televisión pública francesa conta cun total de 6 contas nas diferentes redes
sociais, das cales 4 experimentan unha actividade constante.
Se nos centramos na rede social Twitter, cabe destacar que, das 41 publicacións
analizadas, a gran maioría refírense a contidos informativos, sendo o entretemento
algo minoritario nesta rede social. Estas publicacións caracterízanse por posuír un
carácter multimedia e posuír enlaces á web, isto último co fin de que o usuario poida
obter unha información máis ampliada. O horario de publicacións nesta rede social é
principalmente o matutino, é decir, actualizan as súas contas practicamente durante
toda a mañá, publicando unha media de 13 publicacións ao día. Se nos centramos
nos comentarios realizados polos usuarios en Twitter, podemos decir que dos 25
comentarios analizados, a súa maioría corresponde a contidos informativos, é decir,
ás noticias máis destacadas do día. No relacionado ao emprego dos hashtag oficial,
podese decir que os usuarios publican un total de 11 comentarios ao día
empregando #francetv.
Se falamos de Instagram, pódese indicar que France TV non adoita ser activa nin
ter actualizada a súa conta, tendo como data de última publicación o pasado 2 de
maio. Debido a isto, únicamente podemos indicar que, no relacionado ao emprego
dos hashtag oficial, os usuarios publican un total de 19 comentarios ao día
empregando #francetv.
En Youtube, acontece a mesma situación que en Instagram, France TV non adoita
estar activa nesta rede social. De feito, o último vídeo que se subiu á plataforma data
do 1 de abril do 2020.
Por último, en Facebook, podemos decir que tampouco está moi activa, pero si algo
máis que en Youtube e Instagram. Dos 3 días analizados, France TV publicou
unicamente 1 publicación destinada ao entretemento do usuario, a cal inclúe enlace
á web. Os contidos que publica caracterízanse polo seu carácter multimedia
mesturando a fotografía, o video e o texto. En canto aos horarios de publicación,
cabe destacar que RTVE, actualiza a infomación publicada nas súas contas entre as
9 e as 20h, publicando unha media de 1 publicación ao día (se observamos os
contidos publicados con anterioridade aos 3 días estudados). En canto aos
comentarios dos usuarios, cabe destacar que dos 7 comentarios analizados, a súa
maioría corresponden a impresións sobre contidos de entretemento.
En conclusión, France TV, a pesar de que posúe contas en todas as redes sociais,
non adoita estar moi activa nelas, sendo Twitter onde máis se pode observar a súa
presencia. Isto pode deberse a que os usuarios cada vez máis buscan informarse e
opinar sobre o que acontece no mundo nesta rede social. Empregan as súas contas
nas diferentes redes sociais co fin de transmitir contido informativo como de
entretemento, isto pode deberse a que busca satisfacer tanto as necesidades
informativas como de lecer dos seus seguidores. A pesar de que podemos observar
a súa presencia ao longo de todo o día, os periodos de maior actividade adoitan
observarse polas mañás. Isto pode responder a un certo caracter tradicional
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xornalístico, pois antigamente os xornais en papel chegaban aos kioskos e bares ao
longo da mañá co fin de que os seus lectores se informaran do acontecido nas
sobremesa. En canto a actividade dos seus usuarios, podemos decir que comentan
tanto contidos informativos como de entretemento Isto pode relacionarse coa
equidade que existe tamén entre as publicacións informativas e de entretemento da
propia televisión pública.

Gráfica 3. Publicación por día en redes sociais de France Télévisions. Elaboración propia
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4.4. RAI
A televisión pública italiana conta cun total de 8 contas nas diferentes redes sociais.
Todas estas contas experimentan unha actividade constante.
Se nos centramos na rede social Twitter, cabe destacar que, das 36 publicacións
analizadas, a gran maioría refírense a contidos entretemento, sendo a información
algo minoritario nesta rede social. Estas publicacións caracterízanse por posuír un
carácter multimedia e posuír enlaces á web para ampliar información. O horario de
publicacións nesta rede social prodúcese tanto pola maña como pola noite, é decir,
manteñen actualizan as súas contas 2 veces ao longo do día lanzando os “tweet”
cos contidos máis destacados da xornada, publicando unha media de 13
publicacións. Se nos centramos nos comentarios realizados polos usuarios en
Twitter, podemos decir que dos 2 comentarios analizados, a súa totalidade
corresponde a contidos informativos, é decir, ás noticias máis destacadas do día. No
relacionado ao emprego dos hashtag oficial, podese decir que os usuarios non
publican ningunha publicación baixo ningún hashtag.
Se falamos de Instagram, pódese indicar que RAI non adoita realizar directos nas
súas contas, a pesar disto, si adoita subir “stories” diariamente. Das 15 publicacións
analizadas nesta rede social, a gran maioría teñen que ver con contidos de
entretemento, sendo a información, de novo, algo minoritario nesta rede social.
Estas publicacións caracterízanse unicamente por posuír un carácter multimedia,
mais non inclúe enlaces á súa web nas súas publicacións. O horario de publicacións
nesta rede social volve a repetirse co de Twitter: pola mañá e pola noite. Se nos
centramos nos comentarios realizados polos usuarios en Instagram, podemos decir
que o único comentario existente nos 3 días de análise tiña que ver co entretemento.
No relacionado ao emprego dos hashtag oficial, podese decir que os usuarios
publican un total de 4 comentarios ao día empregando #raitv.
En Youtube, dos 62 vídeos analizados, podemos decir que a gran maioría se refiren
a contidos de entretemento. Neste caso, vólvese a observar un certo caracter
multimedia no que predomina principalmente o vídeo e o texto no apartado de
descripción deste. O horario de publicacións nesta rede social é principalmente o
mediodía, é decir, esta televisión pública adoita subir os seus vídeos entre as 12 e
as 2 do mediodía. Se nos centramos nos comentarios realizados polos usuarios,
podemos decir que dos 20 comentarios analizados, a súa totalidade teñen que ver
con contidos de entretemento. Isto pode deberse principalmente a que, como xa se
indicou, RAI non adoita subir a esta plataforma contidos informativos.
Por último, en Facebook, podemos decir que das 449 publicacións analizadas da
RAI, a súa maioría corresponden a contidos de entretemento que inclúen enlaces á
web para ampliar a información. Estes contidos caracterízanse de novo polo seu
carácter multimedia mesturando a fotografía, o video e o texto. En canto aos
horarios de publicación, cabe destacar que esta televisión pública, actualiza a
infomación publicada nas súas contas entre as 14 e as 23h, é decir, as súas contas
están en constante actualización durante este horario, publicando unha media de 18
publicacións ao día. En canto aos comentarios dos usuarios, cabe destacar que dos
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20 comentarios analizados, a súa maioría corresponden a impresións sobre contidos
de entretemento.
En conclusión, en RAI podemos destacar que todas as súas contas presentan
actividade ao longo dos días de análise, isto pode deberse a que buscan un maior
contacto co público co fin de establecer con el un diálogo. O contido de entretemento
é o maioritario, isto pode deberse a que o que pretende RAI coa súa presenza en
redes sociais é satisfacer a necesidade de lecer dos seus seguidores. A pesar de
que podemos observar a súa presencia ao longo de todo o día, os periodos de maior
actividade adoitan observarse pola mañá (ata as 12 do mediodía) e á noite (a partir
das 19:30h) . Isto pode responder aos horarios de descanso dos usuarios, pois
cando consomen a información e no mediodía e na noite, e publicando nestes
horarios poden satisfacer esta condición. En canto a actividade dos seus usuarios,
podemos decir que son moi pouco activos. A pesar disto, os contidos que máis
comentan son os relacionados co entretemento. Isto pode deberse a que a gran
maioría das publicacións de RAI corresponden, como xa dixemos, a contidos
relacionados co lecer sendo as publicacións informativas algo illado e puntual.

Gráfica 4. Publicación por día en redes sociais de RAI. Elaboración propia
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4.5. YLEISRADIO
A televisión pública finlandesa conta cun total de 4 contas nas diferentes redes
sociais. Todas estas contas experimentan unha actividade constante.
Se nos centramos na rede social Twitter, cabe destacar que, das 8 publicacións
analizadas, a gran maioría refírense a contidos entretemento, sendo a información
algo minoritario nesta rede social. Estas publicacións caracterízanse por posuír un
carácter multimedia e posuír enlaces á web para ampliar información. O horario de
publicacións nesta rede social prodúcese tanto pola maña como pola noite, é decir,
manteñen actualizan as súas contas 2 veces ao longo do día lanzando os “tweet”
cos contidos máis destacados da xornada, publicando unha media de 3
publicacións. Se nos centramos nos comentarios realizados polos usuarios en
Twitter, podemos decir que o único comentario publicado neses 3 días ten que ver
con contido de entretemento. No relacionado ao emprego dos hashtag oficial,
podese decir que os usuarios publican nunha media de 2 publicacións ao día baixo o
hashtag #yleisradio.
Se falamos de Instagram, pódese indicar que Yleisradio non adoita realizar directos
nas súas contas, a pesar disto, si adoita subir “stories” diariamente. As 2 únicas
dúas publicacións lanzadas nos 3 días de análise teñen que ver, de novo, con
contidos de entretemento. Estas publicacións caracterízanse unicamente por posuír
un carácter multimedia, mais non inclúe enlaces á súa web nas súas publicacións. O
horario de publicacións nesta rede social non existe, é decir, non hai unhas horas
predefinidas nas que lancen as súas publicacións. Se nos centramos nos
comentarios realizados polos usuarios en Instagram, podemos decir que dos 26
comentarios analizados, a súa totalidade teñen que ver con contidos de
entretemento, isto pode deberse a que a radiotelevisión pública finesa non adoita
subir contidos informativos nas súas redes. No relacionado ao emprego dos hashtag
oficial, podese decir que os usuarios publican un total de 1 comentario ao día
empregando #yleisradio.
En Youtube, Yleisradio non posúe ningunha conta.
Por último, en Facebook, podemos decir que das 22 publicacións analizadas de
YIeisradio, a súa maioría corresponden a contidos de entretemento que inclúen
enlaces á web para ampliar a información. Estes contidos caracterízanse de novo
polo seu carácter multimedia mesturando a fotografía, o video e o texto. En canto
aos horarios de publicación, cabe destacar que esta televisión pública, actualiza a
infomación publicada nas súas contas durante todo o día, é decir, as súas contas
están en constante actualización durante todo o día, publicando unha media de 7
publicacións ao día. En canto aos comentarios dos usuarios, cabe destacar que dos
91 comentarios analizados, a súa totalidade corresponden a impresións sobre
contidos de entretemento.
En conclusión, en Yleisradio podemos destacar que todas as súas contas, isto pode
deberse a que buscan un maior contacto co público co fin de establecer con el un
diálogo. O contido de entretemento é o maioritario, isto pode deberse a que o que
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pretende coa súa presenza en redes sociais é satisfacer a necesidade de lecer dos
seus seguidores. A pesar de que podemos observar a súa presencia ao longo de
todo o día, os periodos de maior actividade adoitan observarse entre a tarde-noite
(entre as 17 e as 21 horas) . Isto pode responder a que moitas persoas consultan as
súas redes sociais pola noite antes de ir a durmir tras finalizar a súa xornada laboral.
En canto a actividade dos seus usuarios, podemos decir que os contidos que máis
comentan son os relacionados co entretemento. Isto pode deberse a que a gran
maioría das publicacións de Yleisradio corresponden, como xa dixemos, a contidos
relacionados co lecer sendo as publicacións informativas algo illado e puntual.

Gráfica 5. Publicación por día en redes sociais de Yleisradio. E
 laboración propia
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4.6. RTBF
A televisión pública belga conta cun total de 18 contas nas diferentes redes sociais,
das cales 16 experimentan actividade.
Se nos centramos na rede social Twitter, cabe destacar que, das 836 publicacións
analizadas, a gran maioría refírense a contidos entretemento, sendo a información
algo minoritario nesta rede social. Estas publicacións caracterízanse por posuír un
carácter multimedia e posuír enlaces á web para ampliar información. O horario de
publicacións nesta rede social prodúcese pola maña, é decir, actualizan as súas
contas antes das 12 do mediodía lanzando os “tweet” cos contidos máis destacados
da xornada, publicando unha media de 279 publicacións. Se nos centramos nos
comentarios realizados polos usuarios en Twitter, podemos decir que dos 10
comentarios analizados, a súa totalidade teñen que ver con contido de entretemento.
No relacionado ao emprego dos hashtag oficial, podese decir que os usuarios
publican unha media de 9 publicacións ao día baixo o hashtag #RTBFTV.
Se falamos de Instagram, pódese indicar que RTBF non adoita realizar directos nas
súas contas, a pesar disto, si adoita subir “stories” diariamente. As 9 publicacións
analizadas teñen que ver principlamente con contidos informativos, o que resulta
chamativo nunha rede social como Instagram. Estas publicacións caracterízanse
unicamente por posuír un carácter multimedia, mais non inclúe enlaces á súa web
nas súas publicacións. O horario de publicacións nesta rede social é de novo a
mañá. Se nos centramos nos comentarios realizados polos usuarios en Instagram,
podemos decir que dos 8 comentarios analizados, a gran maioría teñen que ver con
contidos informativos, isto pode deberse a que a radiotelevisión pública belga adoita
subir contidos informativos a esta rede social. No relacionado ao emprego dos
hashtag oficial, podese decir que os usuarios publican un total de 1 comentario ao
día empregando #RTBFTV.
En Youtube, a pesar de que RTBF posúe 2 contas, ningunha experimenta unha
actividade constante.
Por último, en Facebook, podemos decir que das 270 publicacións analizadas de
RTBF, a súa maioría corresponden a contidos de entretemento que inclúen enlaces
á web para ampliar a información. Estes contidos caracterízanse de novo polo seu
carácter multimedia mesturando a fotografía, o video e o texto. En canto aos
horarios de publicación, cabe destacar que esta televisión pública, actualiza a
infomación publicada nas súas contas entre as 9 da mañá e as 6 da tarde. En canto
aos comentarios dos usuarios, cabe destacar que dos 31 comentarios analizados, a
súa totalidade corresponden a impresións sobre contidos de entretemento.
En conclusión, en RTBF o contido de entretemento é o maioritario, isto pode
deberse a que o que pretende esta radiotelevisión pública coa súa presenza en
redes sociais é satisfacer a necesidade de lecer dos seus seguidores. A pesar de
que podemos observar a súa presencia ao longo de todo o día, os periodos de maior
actividade adoitan observarse polas mañásto. Isto pode responder a un certo
caracter tradicional xornalístico, pois antigamente os xornais en papel chegaban aos
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kioskos e bares ao longo da mañá co fin de que os seus lectores se informaran do
acontecido nas sobremesa. En canto a actividade dos seus usuarios, podemos decir
que os contidos que máis comentan son os relacionados co entretemento. Isto pode
deberse a que a gran maioría das publicacións de RTBF corresponden, como xa
dixemos, a contidos relacionados co lecer sendo as publicacións informativas algo
illado e puntual.

Gráfica 6. Publicación por día en redes sociais de RTBF. Elaboración propia
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4.7. ORF
A televisión pública austriaca conta cun total de 7 contas nas diferentes redes
sociais. Todas estas contas experimentan unha actividade constante.
Se nos centramos na rede social Twitter, cabe destacar que, as 2 únicas
publicacións publicadas nos 3 días de análise, a gran maioría refírense a contidos
informativos, sendo o entretemento algo minoritario nesta rede social. Estas
publicacións caracterízanse por posuír un carácter multimedia e posuír enlaces á
web. O horario de publicacións nesta rede social abarca toda a mañá, é decir,
adoitan actualizar as súas contas antes das 12 da mañá, publicando unha media de
1 publicación ao día. Se nos centramos nos comentarios realizados polos usuarios
en Twitter, podemos decir que os 2 únicos comentarios publicados durante eses tres
días corresponden a contidos informativos. No relacionado ao emprego dos hashtag
oficial, podese decir que os usuarios publican un total de 32 comentarios ao día
empregando #ORF.
Se falamos de Instagram, pódese indicar que ORF non adoita realizar directos nas
súas contas, a pesar disto, si adoita subir “stories” diariamente. Das 29 publicacións
analizadas nesta rede social, a gran maioría teñen que ver con contidos
informativos, sendo o entretemento, de novo, algo minoritario nesta rede social.
Estas publicacións caracterízanse unicamente por posuír un carácter multimedia,
mais non inclúe enlaces á súa web nas súas publicacións. O horario de publicacións
nesta rede social é, de novo, a mañá, publicando así unha media de 10 publicacións
ao día. Se nos centramos nos comentarios realizados polos usuarios de Instagram,
podemos decir que dos 17 comentarios analizados, a súa totalidade corresponde a
contidos informativos. No relacionado ao emprego dos hashtag oficial, podese decir
que os usuarios publican un total de 28 comentarios ao día empregando #ORF.
En Youtube, dos 8 vídeos analizados, podemos decir que a gran maioría se refiren a
contidos informativos, é decir, publican as noticias máis importantes dadas nos
telexornais. Neste caso, vólvese a observar un certo caracter multimedia no que
predomina principalmente o vídeo e o texto no apartado de descripción deste. O
horario de publicacións nesta rede social é principalmente, de novo, a mañá. Se nos
centramos nos comentarios realizados polos usuarios, podemos decir que dos 50
comentarios analizados, a súa totalidade teñen que ver con contidos informativos.
Isto pode deberse principalmente a que, como xa se indicou, ORF non adoita subir a
esta plataforma contidos informativos.
Por último, en Facebook, podemos decir que das 56 publicacións analizadas desta
radiotelevisión pública, a súa maioría corresponden a contidos de entretemento que
inclúen enlaces á web para ampliar a información. Estes contidos caracterízanse de
novo polo seu carácter multimedia mesturando a fotografía, o video e o texto. En
canto aos horarios de publicación, cabe destacar que ORF, actualiza a infomación
publicada nas súas contas entre as 8 e as 22 horas, é decir, as súas contas están en
constante actualización durante ese periodo de tempo, publicando unha media de 19
publicacións ao día. En canto aos comentarios dos usuarios, cabe destacar que dos
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256 comentarios analizados, a súa maioría corresponden a impresións sobre
contidos de entretemento.
En conclusión, ORF adoita empregar as súas contas nas diferentes redes sociais co
fin de transmitir contido informativo, isto pode deberse a que buscan que os usuarios
destas redes sociais se informen a través das súas contas e aumente así a
confianza depositada neles. A pesar de que podemos observar a súa presencia ao
longo de todo o día, os periodos de maior actividade adoitan observarse
principalmente pola mañá. Isto pode responder a un certo caracter tradicional
xornalístico, pois antigamente os xornais en papel chegaban aos kioskos e bares ao
longo da mañá co fin de que os seus lectores se informaran do acontecido nas
sobremesa. En canto a actividade dos seus usuarios, podemos decir que comentan
principalmente contidos informativos. Isto pode deberse a que a gran maioría das
publicacións de ORF corresponden, como xa dixemos, a contidos informativos
sendo as publicacións de entretemento algo illado e puntual.

Gráfica 7. Publicación por día en redes sociais de ORF. E
 laboración propia
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4.8. NPO
A televisión pública dos Países Baixos conta cun total de 28 contas nas diferentes
redes sociais, das cales 24 experimentan unha actividade constante.
Se nos centramos na rede social Twitter, cabe destacar que durante os 3 días
analizados, NPO non publicou ningún conido en ningunha das súas 4 contas. No
relacionado ao emprego dos hashtag oficial, podese decir que os usuarios publican
un total de 1 comentario ao día empregando #NPOTV.
Se falamos de Instagram, pódese indicar que NPO non adoita realizar directos nas
súas contas, a pesar disto, si adoita subir “stories” diariamente. Das 70 publicacións
analizadas nesta rede social, a gran maioría teñen que ver con contidos de
entretemento, sendo a información, algo minoritario nesta rede social. Estas
publicacións caracterízanse unicamente por posuír un carácter multimedia, mais non
inclúe enlaces á súa web nas súas publicacións. O horario de publicacións nesta
rede social é a mañá, é decir, adoita actualizar as súas contas antes das 12 do
mediodía, publicando así unha media de 23 publicacións ao día. Se nos centramos
nos comentarios realizados polos usuarios de Instagram, podemos decir que durante
os 3 días analizados non se publicou ningún comentario nesta rede social. No
relacionado ao emprego dos hashtag oficial, podese decir que os usuarios non
publicaron ningún contido que incluíse ningún hashtag oficial da cadea.
En Youtube, dos 19 vídeos analizados, podemos decir que a gran maioría se refiren
a contidos de entretemento, é decir, publican contidos relacionados cos programas
de lecer e series que emiten na súa cadea. Neste caso, vólvese a observar un certo
caracter multimedia no que predomina principalmente o vídeo e o texto no apartado
de descripción deste. O horario de publicacións nesta rede social é principalmente,
de novo, a mañá. Se nos centramos nos comentarios realizados polos usuarios,
podemos decir que dos 110 comentarios analizados, a súa totalidade teñen que ver
con contidos de entretemento. Isto pode deberse principalmente a que, como xa se
indicou, NPO non adoita subir a esta plataforma contidos informativos.
Por último, en Facebook, podemos decir que das 37 publicacións analizadas desta
radiotelevisión pública, a súa maioría corresponden a contidos de entretemento que
inclúen enlaces á web para ampliar a información. Estes contidos caracterízanse de
novo polo seu carácter multimedia mesturando a fotografía, o video e o texto. En
canto aos horarios de publicación, cabe destacar que NPO, actualiza a infomación
publicada nas súas contas entre as 9 e as 20 horas, é decir, as súas contas están en
constante actualización durante ese periodo de tempo, publicando unha media de 12
publicacións ao día. En canto aos comentarios dos usuarios, cabe destacar que dos
189 comentarios analizados, a súa maioría corresponden a impresións sobre
contidos de entretemento.
En conclusión, ORF adoita empregar as súas contas nas diferentes redes sociais co
fin de transmitir contido de entretemento, isto pode deberse a que busca,
principalmente, satisfacer as necesidades de lecer do seus usuarios. A pesar de que
podemos observar a súa presencia ao longo de todo o día, os periodos de maior
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actividade adoitan observarse principalmente pola mañá. Isto pode responder a un
certo caracter tradicional xornalístico, pois antigamente os xornais en papel
chegaban aos kioskos e bares ao longo da mañá co fin de que os seus lectores se
informaran do acontecido nas sobremesa. En canto a actividade dos seus usuarios,
podemos decir que comentan principalmente contidos de entretemento. Isto pode
deberse a que a gran maioría das publicacións de NPO corresponden, como xa
dixemos, a contidos informativos sendo as publicacións informativas algo illado e
puntual.

Gráfica 8. Publicación por día en redes sociais de ORF. Elaboración propia
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4.9. BBC
A televisión pública británica conta cun total de 62 contas nas diferentes redes
sociais. Todas estas contas experimentan unha actividade constante.
Se nos centramos na rede social Twitter, cabe destacar que das 2169 publicacións
analizadas, a gran maioría refírense a contidos de entretemento, sendo a
información algo minoritario nesta rede social. Estas publicacións caracterízanse por
posuír un carácter multimedia e posuír enlaces á web. O horario de publicacións
nesta rede social abarca toda todo o día, é decir, as súas contas están en constante
actualización as 24 horas, publicando unha media de 723 publicacións ao día. Se
nos centramos nos comentarios realizados polos usuarios en Twitter, podemos decir
que os 363 comentarios analizados corresponden, na súa maioría a contidos de
entretemento. No relacionado ao emprego dos hashtag oficial, podese decir que os
usuarios publican un total de 62 comentarios por hora empregando #BBC.
Se falamos de Instagram, pódese indicar que BBC non adoita realizar directos nas
súas contas, a pesar disto, si adoita subir “stories” diariamente. Das 345
publicacións analizadas nesta rede social, a gran maioría teñen que ver con contidos
de entretemento, sendo a información, de novo, algo minoritario nesta rede social.
Estas publicacións caracterízanse unicamente por posuír un carácter multimedia,
mais non inclúe enlaces á súa web nas súas publicacións. O horario de publicacións
nesta rede social é, de novo, todo o día, publicando así unha media de 115
publicacións ao día. Se nos centramos nos comentarios realizados polos usuarios de
Instagram, podemos decir que dos 549 comentarios analizados, a súa totalidade
corresponden a contidos de entretemento. No relacionado ao emprego dos hashtag
oficial, podese decir que os usuarios publican un total de 111 comentarios por hora
empregando #BBC.
En Youtube, dos 155 vídeos analizados, podemos decir que a gran maioría se
refiren a contidos informativos, é decir, publican as noticias máis importantes dadas
nos telexornais. Neste caso, vólvese a observar un certo caracter multimedia no que
predomina principalmente o vídeo e o texto no apartado de descripción deste. O
horario de publicacións nesta rede social é principalmente, de novo, todo o día. Se
nos centramos nos comentarios realizados polos usuarios, podemos decir que dos
6772 comentarios analizados, a súa totalidade teñen que ver con contidos
informativos. Isto pode deberse principalmente a que, como xa se indicou, BBC non
adoita subir a esta plataforma contidos informativos.
Por último, en Facebook, podemos decir que das 261 publicacións analizadas desta
radiotelevisión pública, a súa maioría corresponden a contidos de entretemento que
inclúen enlaces á web para ampliar a información. Estes contidos caracterízanse de
novo polo seu carácter multimedia mesturando a fotografía, o video e o texto. En
canto aos horarios de publicación, cabe destacar que BBC, actualiza a infomación
publicada nas súas contas durante todo o día, publicando unha media de 87
publicacións ao día. En canto aos comentarios dos usuarios, cabe destacar que dos
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2185 comentarios analizados, a súa maioría corresponden a impresións sobre
contidos de entretemento.
En conclusión, BBC pode considerarse a radiotelevisión pública europea máis activa
nas redes sociais. Adoita empregar as súas contas nas diferentes redes sociais co
fin de transmitir contidos de entretemento, isto pode deberse a que busca,
prinicipalmente, satisfacer as necesidades de lecer dos seus usuarios. Trátase da
única cadea que experimenta unha actualización constante durante todo o día, isto
pode deberse a que busca ter actualizados a todos os seus espectadores as 24
horas do día, independentemente do lugar do mundo no que se atopen. En canto a
actividade dos seus usuarios, podemos decir que, se trata da radiotelevisión pública
que experimenta unha maior actividade por parte destes. Comentan principalmente
contidos de entretemento. Isto pode deberse a que a gran maioría das publicacións
de BBC corresponden, como xa dixemos, a contidos informativos sendo as
publicacións informativas algo illado e puntual.

Gráfica 9. Publicación por día en redes sociais de BBC. E
 laboración propia
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CONCLUSIÓNS
Unha vez analizados e interpretados os resultados de cada cadea, podemos chegar
ás seguintes conclusións:
-

Na gran maioría de redes sociais das radiotelevisións públicas predominan
os contidos de entretemento. Isto pode deberse a que consideran as redes
sociais como unha forma máis de lecer para os usuarios, e non como unha
canle por onde poder informarse como tal. Pola contra, os usuarios adoitan
publicar máis comentarios nos contidos informativos que estas cadeas
lanzan. Isto débese a que o usuario si considera as redes sociais unha canle
de información, e intéresalle, ademáis de informarse, dar a súa opinión sobre
os feitos.

-

Polo xeral, os contidos que suben ás rede sociais caracterízanse por posuír
sempre un carácter multimedia. Isto é, non se centran únicamente en
redactar texto, se non que tamén inclúen imaxes e vídeos. Ademáis, adoitan
incluír os enlaces ás súas páxinas web co fin de que os usuarios poidan
ampliar a información dos contidos que máis lles interesen. Se nos
centramos nas redes audiovisuais, como son Instagram e Youtube, cabe
destacar que o vídeo e a imaxe predominan sobre o texto. Isto pode deberse
ao caracter audiovisual que estas redes posúen. No caso de Instagram, cabe
destacar que non existe un enlace á web en todas as publicacións, mais si se
pode observar o enlace á páxina principal da mesma na zona de descripción
de cada conta.
Se nos centramos nos contidos informativos e os de opinión que as
televisións públicas publican, podemos destacar que os contidos informativos
que lanzan adoitan ser as noticias máis destacadas da xornada. Os contidos
de entretemento, pola contra, adoitan estar relacionados con series e
programas en emisión, ou mesmo anuncios de estrea de novos contidos ou
tempadas.

-

Se nos centramos no grao de actividade das televisións públicas nas
diferentes redes sociais, podemos decir que en Instagram adoitan lanzar
unha media de 17 publicacións ao día. En Twitter, a media adoita ser de 166
Tweets ao día. En Facebook, esta media establécese nas 310 publicacións
por día. Por último, en Youtube, a media sitúase nos 12 vídeos diarios. Con
isto, podemos decir que a rede social na que as televisións públicas son
máis activas é Facebook. En cambio Youtube, é a rede social con menor
actividade. Ademais, con estes datos podemos deducir que as televisións
públicas en Europa adoitan ter unha maior actividade naqueles medios
menos audiovisuais, sendo os audiovisuais os menos utilizados. Isto pode
deberse a que son nas redes sociais menos audiovisuais onde os usuarios
buscan informarse, mentres que as redes sociais máis audiovisuais
empréganas unicamente para fins lúdicos.

-

Se falamos da frecuencia coa que suben contidos as redes sociais públicas,
podemos decir que, mentres que os contidos informativos adoitan subirse
unha vez ao día, os contidos de entretemento adoitan subirse como mínimo 3
veces ao día. O momento do día no que as televisións públicas adoitan subir
a maior parte dos seus contidos adoitan ser as mañás, é decir, os contidos
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adoitan lanzarse habitualmente entre as 9 e as 12 horas do día. Isto pode
deberse a a un certo caracter tradicional xornalístico, pois antigamente os
xornais en papel chegaban aos kioskos e bares ao longo da mañá co fin de
que os seus lectores se informaran do acontecido nas sobremesa.
-

As televisións públicas adoitan posuír un maior número de contas en
Instagram onde existen un total de 64 contas relacionadas con estas
televisións. En cambio, Youtube é a rede social con menos contas, habendo
un total de 25 contas destas televisións. Se nos centramos nas televisións
públicas que posúen un maior número de perfís nas redes sociais, BBC é a
que máis posúe cun total de 62 contas. Pola contra, ARD, é a que menos
posúe cun total de 2 contas: unha de Facebook e outra de Youtube.

É decir, podemos decir entón que, polo xeral, as radiotelevisións públicas europeas non
adoitan subir contidos informativos ás súas redes sociais, como se supoñía nun principio, se
non que principalmente as empregan para publicar contidos de entretemento. Por outra
banda, os seus seguidores non comentan principalmente eses contidos de entretemento,
como se pensaba, se non que se decantan principalmente polos contidos informativos.
Por outra banda, podemos decir que as redes sociais públicas adoitan estar máis activas
nas redes que se decantan máis polos contidos máis informativos, e non polas máis
audiovisuais e que máis empregan os seus seguidores. Pola contra, si que posúen un maior
número de contas nas redes sociais nas que os seguidores están máis activos, como
Instagram, tal e como se supoñía.
Se nos centramos no número de veces que publican contidos, podemos decir que, de novo,
non se cumpren as hipoteses. Principalmente suben contidos de entretemento tres veces ao
día, e non 3 veces á semana. Mentres tanto, os contidos informativos publícanse unha vez
ao día, tal e como se supoñía.
Por último, podemos decir que no relativo aos horarios de publicación, tampouco se cumpre
a teoría de que este abarca entre as 20h e as 0h do día, se non que principalmente, as
televisións públicas adoitan subir os seus contidos ao longo da mañá unicamente, á imaxe e
semellanza dos xornais en papel, que chegaban aos kioskos pola mañá.
Podemos concluir entón que, a pesar de que as radiotelevisións públicas en Europa buscan
adaptarse aos novos espazos online, ainda teñen características moi típicas dos medios
tradicionais que, dentro duns anos superaran se continúan nesta liña, é decir, publicando
diariamente contidos tanto informativos como de entretementos na gran maioría das súas
contas.
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Gráfica 10. Publicacións por días das diferentes TV públicas europeas. E
 laboración propia
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