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Resumo 

O ano de 2020 foi fortemente marcado pela pandemia da COVID-19 e em um contexto em que 

foi necessário manter-se dentro de casa, o consumo cultural se deslocou inteiramente para o 

ambiente doméstico, catalisando o processo de aumento do consumo cultural no ambiente 

digital. Os serviços de vídeo sob demanda se caracterizaram como um segmento com especial 

importância neste fenômeno, atingindo altos índices de assinaturas e acessos em todo o mundo. 

Neste sentido, o texto busca apresentar dados sobre o aumento do consumo de vídeo, a relação 

destes serviços com a diversidade cultural nas produções audiovisuais e os meios nos quais 

este consumo ocorre no Brasil, olhando para dados sobre internet e acesso aos diferentes 

dispositivos, para propor uma análise sobre consumo cultural com qualidade no ambiente 

digital. 

Palavras-chave: audiovisual; cultura digital; vídeo sob demanda; streaming.   

 

Resumen 

El año 2020 estuvo fuertemente marcado por la pandemia de COVID-19 y en un contexto en 

el que era necesario permanecer en el interior, el consumo cultural se desplazó por completo al 

entorno doméstico, catalizando el proceso de aumento del consumo cultural en el entorno 

digital. Los servicios de video bajo demanda se han caracterizado por ser un segmento con 

especial importancia en este fenómeno, alcanzando altas tasas de suscripciones y accesos a 

nivel mundial. En este sentido, el texto busca presentar datos sobre el aumento del consumo de 

video, la relación de estos servicios con la diversidad cultural en las producciones audiovisuales 

y los medios en los que se produce este consumo en Brasil, mirando los datos en Internet y el 

acceso a diferentes dispositivos, para proponer un análisis del consumo cultural con calidad en 

el entorno digital. 

Palabras clave: audiovisual; cultura digital; vídeo bajo demanda; streaming. 
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Abstract 

The year 2020 was strongly marked by the COVID-19 pandemic and in a context in which it 

was necessary to remain indoors, cultural consumption shifted entirely to the domestic 

environment, catalyzing the process of increasing cultural consumption in the digital 

environment. Video-on-demand services have been characterized as a segment with special 

importance in this phenomenon, reaching high rates of subscriptions and accesses worldwide. 

In this sense, the text seeks to present data on the increase in video consumption, the 

relationship of these services with cultural diversity in audiovisual productions and the means 

in which this consumption occurs in Brazil, looking at data on the Internet and access to 

different devices, to propose an analysis of cultural consumption with quality in the digital 

environment. 

Keywords: audiovisual; digital culture; video on demand; streaming. 

 

1. INTRODUÇÃO  

Nos últimos anos, as inovações tecnológicas e as dinâmicas sociais têm andado lado a 

lado em um caminho de constante diálogo, sendo responsáveis pela adaptação de modelos 

sociais e tecnologias já inseridas no nosso cotidiano e pelo surgimento de inovações 

completamente disruptivas com o que estamos acostumados. Aparelhos e tecnologias como 

smartphones, computadores e internet extrapolaram os limites da comunicação - objetivos 

historicamente relacionados a eles - e passaram a ser centrais para o desenvolvimento de 

atividades e direitos básicos ao exercício digno da cidadania. Este contexto que vêm sendo 

construído ao longo dos últimos anos foi ainda mais intensificado em 2020 com a pandemia de 

COVID-19, em que as medidas de distanciamento e isolamento social necessárias para 

diminuir a contaminação do novo coronavírus evidenciaram o papel central do ambiente digital 

e das empresas de telecomunicações para a mínima continuidade da dinâmica social no século 

XXI. Para além da interação por meio das redes sociais ou do funcionamento de sistemas 

corporativos, a internet se apresentou como elemento essencial para as atividades escolares, 

trabalhistas dos mais diversos setores e para o consumo cultural. 

 Ainda que os efeitos da pandemia tenham sido irrestritos, tanto em termos territoriais, 

quanto em relação aos diversos setores da sociedade, pode-se dizer que o setor cultural foi um 

dos que sentiu os impactos da crise sanitária de maneira especial, uma vez que muitas das 

atividades artísticas, culturais e criativas se valem da aglomeração e do encontro presencial 

para uma experiência completa. Ainda que os trabalhadores e trabalhadoras da cultura não 

tenham interrompido totalmente as atividades, tendo em muitos casos direcionado seu foco 

para atividades de gestão ou formação, pode-se dizer que a cultura foi a primeira a parar e será 
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a última que retomará de maneira integral suas atividades (CANEDO et al, 2020). Em um 

contexto de fechamento de salas de cinema, teatros, casas de shows e qualquer ambiente 

propício à aglomeração, o ambiente digital se constituiu como espaço último para que a fruição 

e consumo cultural pudesse continuar, mesmo diante da excepcionalidade. Peças de teatros, 

espetáculos de dança, apresentações musicais, assim como várias outras expressões artísticas e 

culturais, passaram a se adaptar a este cenário na busca por remuneração ou até mesmo pela 

mínima continuidade da atuação cultural.  

 Nesse cenário de adaptação da atividade cultural durante a pandemia, principalmente 

durante o primeiro semestre de 2020, pode-se dar especial destaque às lives que se tornaram 

extremamente populares como modelo de consumo de apresentações musicais. Estabelecidas 

a partir de diferentes formatos, plataformas e formas de monetização, o Brasil foi um país onde 

o modelo se mostrou bastante frutífero durante o período de pandemia, sobretudo para artistas 

que já possuíam bom desempenho no mercado: Das dez maiores lives de toda a história do 

YouTube, oito são de artistas brasileiros e se referem ao primeiro semestre de 2020. Essa 

estatística fica ainda mais concentrada uma vez que, dos oito artistas presentes no TOP 10, sete 

são sertanejos (PEIXOTO, 2020).  

 A relação entre o ambiente digital e cultura durante a pandemia se deu através dos mais 

diversos setores culturais e das mais diversas formas. Assim como as lives foram um grande 

fenômeno deste período, os índices relacionados à produção e consumo de podcasts também 

foram destacados: segundo dados financeiros divulgados pelo Spotify, o consumo de podcasts 

aumentou 200% em 2020 e só no mercado brasileiro o serviço de streaming lançou 40 

produções originais e exclusivas (SOBOTA, 2020). Ao falarmos do crescimento no consumo 

de mídia digital alavancado pelo contexto pandêmico, é necessário destacar a participação dos 

conteúdos em vídeo neste bolo que vêm crescendo exponencialmente e aponta para o alcance 

de índices ainda maiores. Dados da Kantar Ibope Media (2020)  indicam que 80% dos 

brasileiros conectados à internet consomem vídeos online gratuitos, índice bem acima da média 

mundial, responsável por 65%  Este é um crescimento resultado da participação de sites já 

centrais para esta esfera como o YouTube; pela maior participação de redes sociais como 

Facebook, Instagram e WhatsApp que passaram a investir em dinâmicas que estimulam o 

compartilhamento e consumo de vídeos; pelo surgimento de novos aplicativos como o TikTok 

e certamente pela distinta participação dos serviços de vídeo sob demanda.  
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 Os serviços de vídeo sob demanda (VOD, na sigla em inglês) atualmente estão sob o 

grande guarda-chuva dos serviços Over The Top (OTT), uma vez que passaram a utilizar o 

streaming como principal tecnologia para o compartilhamento de dados. É exatamente essa 

íntima relação entre o VOD e o streaming que se caracteriza como o grande elemento de 

inovação destes serviços e os colocam no epicentro dos debates atuais do setor audiovisual. A 

partir do total direcionamento da atuação no ambiente digital para pensar produção, 

distribuição, exibição e consumo audiovisual, os novos serviços de vídeo sob demanda se 

apresentam como grande marco paradigmático para o setor no século XXI, liderado pela 

popularização da Netflix. Maior representante global do segmento, a Netflix serve como boa 

ilustração da importância do ambiente digital para esta dinâmica uma vez que iniciou seus 

trabalhos ainda em 1997 como empresa de aluguel de filmes físicos, mas alcançou o impacto 

mundial tal qual conhecemos a partir da transição de sua atuação baseada no modelo de 

streaming e do uso de tecnologias digitais para pensar as diversas etapas da cadeia produtiva 

do audiovisual.  

A popularização cada vez maior de aparelhos portáteis, assim como o aumento de 

pessoas conectadas à internet em todo o mundo, faz com que olhemos para o consumo cultural 

no ambiente digital com especial atenção. Entre os vários aspectos nos quais a relação entre 

cultura e mídias digitais pode ser pensada, Guillermo Sunkel destaca que:  

Em primeiro lugar, as mídias digitais passaram a ser uma parte tão importante da vida 

dos jovens que essas mídias realmente alteraram a maneira como vivem suas vidas e 

influenciaram suas relações sociais. Em segundo lugar, o uso de tecnologias digitais é 

imperdível se as pessoas aproveitarem as oportunidades que essas tecnologias abrem 

no âmbito cultural e em outras áreas da vida. Em terceiro lugar, o uso de tecnologias 

digitais proporciona novas portas para atividades culturais que dão origem a uma 

reorganização dos padrões de consumo cultural e uma reestruturação dos assuntos 

culturais. Por fim, o uso de novas tecnologias também é uma prática cultural. 

(SUNKEL, 2015, p. 164, tradução nossa) 

Fato é que, ainda que a relação entre o campo cultural e o ambiente digital não seja uma 

relação originária desta aproximação que presenciamos nos últimos anos, sem dúvida ela 

ganhou força e importância com este recente fenômeno e, assim, traz consigo a necessidade de 

olharmos com especial atenção para essa aproximação e para os argumentos que orbitam em 

sua volta. Os debates sobre diversidade cultural e acesso à cultura são dois temas centrais para 

esta discussão que ajudam a pensar os limites, capacidades e importantes questões que devem 

ser consideradas pelas políticas direcionadas ao setor. 
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 A conexão entre diversidade cultural, acesso à cultura e as tecnologias da informação e 

comunicação (TICs) se dá desde os anos 1990 com a criação de grande parte destas tecnologias 

envoltas por um otimismo, atrelado à globalização, de que a inovação tecnológica ajudaria na 

superação das fronteiras e na diminuição das distâncias, tornando rarefeitas as barreiras para as 

trocas entre as distintas culturas do mundo. Essa relação se dá durante a emergência das TICs 

em um contexto político e econômico marcado pelo neoliberalismo. Junto ao favorecimento 

das grandes corporações internacionais como protagonistas no sistema internacional e das 

lógicas mercadológicas como balizadoras das relações sociais e econômicas, essa associação é 

íntima de uma narrativa que defendia a aproximação entre as tecnologias digitais com a 

diversidade cultural como um processo intrínseco (BALADRON, RIVERO, 2019). 

Esse discurso, contudo, não se mostrou totalmente correto, sobretudo a partir da 

necessidade de atuação estatal como fator essencial no diálogo para a garantia desses direitos. 

(BALADRON, RIVERO, 2019). Na América Latina, essa possível intrínseca relação entre 

tecnologias digitais, diversidade cultural e acesso à cultura se mostrou ainda mais frágil dado 

ao histórico econômico, político e social dos países da região quando pensamos em estrutura 

tecnológica que possibilite tais condições.  

A discussão sobre o consumo cultural no ambiente digital pede com que voltemos nossa 

atenção para questões relacionadas à estrutura de conectividade no Brasil, ou seja, pensar sobre 

as formas nas quais o brasileiro está conectado à internet, o alcance da conectividade, por quais 

aparelhos a maioria da população está conectada e como o consumo cultural é feito no ambiente 

digital. Essas questões são centrais uma vez que para falarmos de um possível aumento do 

acesso à cultura a partir das mídias digitais, pensar a distribuição e disponibilização desse 

material de maneira isolada não é suficiente para chegarmos a uma conclusão plausível.  

Já o debate sobre a diversidade cultural no ambiente digital traz à tona questões não só 

sobre a quantidade de conteúdo disponibilizado na internet, mas também sobre o conteúdo que 

é de fato consumido na internet, sobretudo aquele que chega até grande parte da população. No 

âmbito dos serviços de VOD, este é um debate que se relaciona intimamente com as questões 

de proeminência e a atuação dos algoritmos como mecanismos de recomendação de conteúdo 

aos usuários. É um debate tratado intimamente por teorias como a Teoria da Cauda Longa de 

Chris Anderson (2006) e as Teorias das Super Estrelas trabalhadas por Sherwin Rosen (1981) 

e Moshe Adler (1985), teorias que se contrapõem nessa relação entre o consumo de conteúdo 

e diversidade cultural. 
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Uma vez que o consumo de vídeo está no centro do consumo cultural no ambiente 

digital e os números dos serviços de VOD são basilares para este grupo, este artigo propõe 

analisar o consumo de cultura digital a partir do recorte dos serviços de vídeo sob demanda. 

Para além desta introdução, o texto apresentará dados sobre o crescimento no consumo de 

conteúdos de VOD no Brasil e no mundo, qual sua representação para o consumo cultural das 

famílias brasileiras, dados sobre conectividade e as formas nas quais a população do Brasil se 

conecta à internet. Esses dados extraídos de estudos e relatórios de institutos de pesquisas 

públicos e privados, serão debatidos à luz de bibliografia especializada sobre diversidade 

cultural e acesso à cultura, no intuito de construir uma análise crítica sobre sua relação com o 

consumo de vídeo sob demanda.    

 

2. AUMENTO DO VÍDEO SOB DEMANDA E DO CONSUMO DE VÍDEO NOS 

ÚLTIMOS ANOS 

Como dito anteriormente, o período da pandemia sem dúvidas pode ser encarado como 

um catalisador do processo de consolidação dos serviços de vídeo sob demanda no Brasil. O 

segmento do VOD é um dos serviços que, apesar das consequências negativas da pandemia, 

registrou resultados positivos em todo o mundo para muito além de resultados relacionados ao 

aumento do número de assinaturas ou tempo de visualização. Este contexto foi também 

aproveitado para testar e iniciar novos modelos de negócios e formas de se relacionar com o 

público. O fechamento das salas de cinemas impactou diretamente a estreia de novas produções 

que viram no vídeo sob demanda uma janela de lançamento oportuna para a diminuição de 

prejuízos. Nessa toada, estúdios aproveitaram para posicionar o VOD como janela prioritária 

de exibição, ao lado das salas de cinemas ou ainda mesmo como único espaço de exibição. Um 

exemplo que ilustra esse novo posicionamento do vídeo sob demanda na estratégia de 

lançamento de grandes produções pode ser visto através do caso da Warner Bros. que anunciou 

o lançamento de todas as produções agendadas para 2021 simultaneamente nos cinemas e no 

HBO Max, serviço de vídeo sob demanda do estúdio (LANG, 2020). 

No Brasil, o destaque pode ser dado especialmente ao Globoplay, serviço de vídeo sob 

demanda da Globo, que não só registrou aumento na sua base de assinantes, como também 

inovou em termos de modelo de negócios. Para além do modelo baseado no catálogo de títulos, 

o Globoplay passou a ofertar planos de assinatura que inclui a oferta de canais ao vivo do grupo 
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Globosat por meio da plataforma, contendo canais direcionados aos mais diversos públicos e 

responsáveis por uma grande audiência na TV por assinatura. Além dessa concentração da 

distribuição de conteúdo do grupo Globo, o serviço de streaming passou a ofertar pacotes 

conjuntos com outras plataformas como o Deezer e o Disney+, operando conjuntamente para 

a entrada do serviço de VOD da major no Brasil.  

Os índices acerca do número de assinaturas dos serviços de vídeo sob demanda, assim 

como do consumo de vídeo no Brasil, não só seguem uma tendência mundial, como se 

destacam pelo alto consumo de conteúdo audiovisual no país. Segundo estudo da 

CompariTech, o Brasil é o segundo país com o maior número de assinantes da Netflix em todo 

mundo e o terceiro em mercado. No primeiro trimestre de 2020, o país registrou uma base de 

assinantes correspondente a 16 milhões de assinantes, atrás apenas dos Estados Unidos, que 

registra 63 milhões de assinantes. A diferença da posição entre a quantidade no número de 

assinantes e o tamanho do mercado se deve a questões relacionadas a impostos e valorização 

da moeda nacional, perdendo posição para o Reino Unido (WAKKA, 2020).  

A quantidade total da base de assinantes da Netflix no Brasil é numericamente a mesma 

quantidade de novos usuários da plataforma incorporados durante o período de quarentena ao 

redor do mundo, sendo que estes 16 milhões de novos assinantes foram, segundo a empresa, o 

dobro da projeção feita para o mesmo período (FARIAS, 2020). Este enorme aumento 

registrado pela gigante do streaming, assim como dos outros serviços de VOD, no geral é um 

movimento que segue o aumento do consumo de vídeo em todo o mundo, sobretudo do vídeo 

online. Esta tendência pode ser visualizada através do Gráfico 1, que apresenta a comparação 

do tempo de visualização entre dezembro de 2019 e dezembro de 2020 nas diferentes regiões 

do mundo. Já o Gráfico 2 traz os dados relativos somente à América do Sul, para o mesmo 

recorte temporal. Ambos os gráficos foram gerados a partir dos dados do estudo “State of 

Streaming” da empresa de consultoria Conviva (CONVIVA, 2020). 

 

Gráfico 1: Aumento do tempo de visualização do streaming entre dezembro/2019 - 

dezembro/2020. 
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Fonte: CONVIVA, 2020. 

 

Gráfico 2: Aumento no tempo de visualização do streaming na América do Sul 2019 - 2020. 

 

Fonte: CONVIVA, 2020. 

 

 Para além do aumento do tempo de visualização, os dados acima deixam claro o 

destaque que a América do Sul possui neste aumento. O Brasil como país com maior população 

na região, certamente pode ser entendido como elemento central para este índice, assim como 

Argentina e Colômbia que são grandes mercados consumidores de conteúdo audiovisual na 

América do Sul. 

 O aumento de tempo de visualização do streaming apresentado nos gráficos acima é 

também corroborado pelos dados do relatório “Entertainment: GWI’s flagship report on the 

latest trends in entertainment”, elaborado pela GWI, empresa especializada em pesquisa de 

mercado. De acordo com o documento publicado em 2021, o consumo de TV por broadcast 

está diminuindo ao cabo que o consumo de TV por modo online está aumentando 
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gradativamente. A comparação entre 2015 e 2021 indica que o percentual de consumo da TV 

por broadcast foi de 71% para 58%, enquanto a TV online aumentou seu consumo de 29% 

para 42%, no mesmo período (GWI, 2021). Ainda assim, é importante destacar que a TV por 

broadcast ainda é responsável pelo maior número no consumo de TV em todas as regiões 

contempladas pela pesquisa. No Gráfico 3 é possível visualizar os dados comparativos da TV 

por broadcast e da TV online, onde percebe-se que o Brasil possui níveis bem próximos aos 

da América Latina, ambos registrando altos índices entre o recorte analisado pela pesquisa.  

  

Gráfico 3: Tempo médio (em horas e minutos) de consumo de TV por broadcast e TV online 

em um dia. 

 

Fonte: GWI, 2021. 

 

Os índices médios de consumo de vídeos no Brasil em 2020, segundo a pesquisa “Inside 

Vídeo: a (re)descoberta” da Kantar Ibope Media, superam a média global de consumo de vídeos 

em todas as categorias analisadas pelo estudo. Em média, 80% dos brasileiros conectados à 

internet consomem vídeos online gratuitos, 72% consomem vídeos em redes sociais e 62% 

consomem vídeos em serviços por assinatura (KANTAR IBOPE MEDIA, 2020). O preço pago 

pelos serviços de vídeo é um fator de destaque percebido no documento. O aumento do 

consumo de vídeos online por streaming gratuito foi 10% superior ao aumento do consumo a 

partir de serviços pagos - 68% contra 58%, no segundo caso. Um preço baixo foi também o 

indicado como maior atrativo para a assinatura de um serviço pago, assim como o aumento de 

valor da assinatura foi indicado como principal motivo que levaria ao cancelamento do serviço 

(KANTAR IBOPE MEDIA, 2020).  
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Esse aumento no consumo de conteúdo audiovisual no qual as plataformas de vídeo sob 

demanda possuem significativa participação está atrelado também ao aumento do número de 

serviços que surgiram nos últimos anos. Com a perspectiva cada vez mais positiva do segmento 

para o setor, os novos serviços que trabalham com conteúdo audiovisual sob demanda através 

do streaming não são somente oriundos de novas empresas do setor, como também são novos 

modelos de negócios de consolidadas empresas e conglomerados da área. As novas plataformas 

de VOD que surgiram nos últimos anos e têm chegado no Brasil com afinco por conta do 

potencial de mercado que pode ser explorado, estão cada vez mais relacionadas com canais da 

televisão aberta, da televisão por assinatura e das grandes majors hollywoodianas.  

 Por outro lado, surgem também cada vez mais serviços de VOD direcionados a nichos 

específicos como por gêneros audiovisuais, temáticas identitárias, formatos e públicos. Os 

últimos dados acerca da quantidade de serviços de vídeo sob demanda sistematizados pela 

Ancine, através do Observatório do Cinema e do Audiovisual (OCA), foram publicados em 

2018 e registraram a atuação de 52 serviços de vídeo sob demanda em operação no Brasil 

(ANCINE, 2018). Levando em conta o exponencial crescimento do segmento após esse 

período, sem dúvidas essa quantidade já é significativamente maior.  

 Os dados sobre o aumento no consumo de conteúdo audiovisual a partir do VOD, assim 

como a quantidade de serviços disponíveis, geralmente estão próximos a um debate relacionado 

à diversidade cultural. Os avanços da tecnologia digital permitiram o armazenamento de uma 

grande quantidade de títulos nestas plataformas, assim como o uso de filtros e sistemas de 

recomendações que podem servir como instrumentos para a expansão de conteúdos que não 

possuem muita publicidade e, dessa forma, acabam ficando escondidos entre a grande 

variedade disponível. Na esteira desse debate, a Teoria da Cauda Longa e as Teorias das Super 

Estrelas podem nos ajudar a discutir essa relação entre uma possível diversidade cultural e os 

serviços de vídeo sob demanda. 

 

 

3. DIGITALIZAÇÃO É SINÔNIMO DE DIVERSIDADE CULTURAL?  

Como dito anteriormente, ainda que a aproximação entre a diversidade cultural e o 

consumo cultural por meio de mídias digitais tenha se dado antes da popularização dessas novas 

tecnologias, certamente é possível dizer que ela ganha mais peso e se apresenta de novas formas 

a partir dos últimos anos. É uma relação que pode ser dada com especial destaque às 
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plataformas de vídeo sob demanda, uma vez que a evolução da própria Netflix serviu como 

importante estudo de caso para que teorias como a Teoria da Cauda Longa fosse usada como 

uma estratégia de mercado viável, com o elemento da diversidade cultural em seu cerne 

(NAPOLI, 2019, p. 88).  

A Teoria da Cauda Longa criada por Chris Anderson (2006) basicamente está centrada 

na premissa de que a tecnologia digital permitiria um consumo mais diverso de conteúdos. De 

um lado, as restrições do espaço físico das prateleiras e da capacidade logística da programação 

dos canais analógicos seriam aliviadas pela distribuição e acesso destes conteúdos de forma 

online. Por outro lado, a diversidade poderia prosperar já que essas novas tecnologias 

possibilitariam novos mecanismos, mais sofisticados, de buscas e recomendações de conteúdos 

que não eram de conhecimento da grande audiência. Essas condições influenciariam em duas 

tendências: a decrescente importância, relativa ou até mesmo absoluta, de conteúdos com 

envolvimento de grandes nomes e estrelas da cultura e entretenimento (o que Anderson chama 

de “fat head”); e um aumento nas opções de conteúdos, onde se incluem conteúdos 

relacionados à nichos específicos de audiência - a Cauda Longa. Essas tendências resultariam 

em uma maior variedade de produções consumidas, equalizando o consumo de conteúdos 

populares e outros mais desconhecidos.  

O surgimento do fenômeno da Cauda Longa poderia emergir a partir de quatro formas: 

a) pela democratização dos meios de produção para diversos tipos de conteúdos; b) pela 

redução de custos para o acesso destes conteúdos, onde a internet tem um papel central; c) pela 

digitalização que permite agrupar os consumidores e criar nichos de mercados que sejam 

sustentáveis; e d) pela existência de filtros pertinentes que ajudam os consumidores a encontrar 

o que é provável que os agrade apesar da enorme quantidade de títulos disponíveis 

(RANAIVOSON, 2016, p. 244). Ainda que possamos pensar em argumentos que ilustrem as 

limitações desses quatro pontos e que extrapolam os limites do audiovisual - se relacionando 

com questões políticas, econômicas e sociais mais gerais -, é possível afirmar que essas quatro 

formas de surgimento da Cauda Longa podem ser observadas, em certa medida, a partir dos 

casos das plataformas de streaming audiovisual.  

Esse olhar, em certa medida, pode levar o observador a pensar que após as evoluções 

percebidas nos últimos anos, a relação da Cauda Longa com o aumento da diversidade cultural 

- tal qual Anderson teorizou durante os anos 2000 - pode ser confirmada. Contudo, uma 

importante diferenciação deve ser considerada para que ao fim da análise os resultados não 
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sejam equivocados. Como Ranaivoson (2016) defende, existe um certo consenso sobre o 

aumento da diversidade ofertada a partir do consumo e distribuição de conteúdos no ambiente 

digital. Entretanto, quando pensamos na diversidade consumida, as conclusões podem ser 

distintas. Diversidade ofertada e consumida se diferenciam na medida em que a primeira 

corresponde ao que é disponibilizado, ao passo que a segunda depende não só do que é 

disponibilizado, mas da sua relação com o consumidor, os gostos e formas nas quais o conteúdo 

chega até a ponta final da cadeia (VAN DER WURFF & VAN CUILENBURG, 2001).  

Essa diferenciação sobre diversidade ofertada e consumida é central para pensarmos 

não só a teoria da Cauda Longa, mas também outra teoria que se apresenta em oposição à teoria 

de Anderson: a Teoria das Super Estrelas, trabalhada principalmente por Rosen (1981) e Adler 

(1985). O paralelo em que essas duas teorias se encontram está diretamente relacionado ao 

debate sobre a diversidade e seus dois tipos apresentados anteriormente, no sentido em que 

ambas as teorias desenvolvem suas discussões a partir da diversidade ofertada e então chegam 

em resultados opostos. Se por um lado, Anderson acredita que a diversidade ofertada vá 

impactar positivamente também na diversidade consumida, Rosen e Adler chegam em 

conclusão oposta, defendendo um status de concentração do consumo a partir da relevância das 

super estrelas. 

Ainda que trabalhem sob diferentes abordagens, os dois autores da Teoria das Super 

Estrelas constroem um raciocínio argumentativo de que o consumo de produções culturais se 

concentra em um pequeno número de produtos e realizadores, as chamadas super estrelas 

(RANAIVOSON, 2016). Uma das distinções das duas abordagens se refere sobre a maneira 

como essas super estrelas alcançam esse status e como se relacionam com as tecnologias 

digitais. No cerne da perspectiva elaborada por Rosen (1981, p. 242), as super estrelas seriam 

formadas por produtos ou criadores com qualidades, habilidades e talentos destacados que os 

levariam a se beneficiarem da tecnologia, sobretudo a partir da diminuição dos custos de 

distribuição e consumo. Essa relação seria central para que estes produtos e criadores de 

destaque se integrassem ao aumento da diversidade ofertada e alcançassem também uma 

economia de escala. A combinação desses fatores, juntamente a maior qualidade e prestígio 

designado a essas super estrelas a manteriam no centro do consumo das expressões culturais.  

Já a abordagem defendida por Adler (1985) se apoia em uma análise das super estrelas 

em que a informação está no centro do argumento que explica as capacidades destes atores e, 

diferentemente de Rosen, a qualidade ou talento não é um fator crucial (RANAIVOSON, 2016, 
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p. 143). Para o autor, a concentração do consumo nestes produtos ou realizadores de destaque 

se relaciona a uma preferência dos consumidores, que buscam consumir o que outras pessoas 

estão consumindo também. Ter informações sobre questões relacionadas à produção ou as 

pessoas envolvidas no projeto fazem a diferença na escolha final. Assim, produtos ou 

realizadores com maior visibilidade - que não necessariamente está relacionado com a 

qualidade - atraem maior atenção do público e influenciam na concentração do consumo. Pode-

se dizer que essa abordagem de Adler leva muito em consideração o sentimento de 

pertencimento e até mesmo certa segurança que se têm ao consumir o mesmo que outras 

pessoas e grupos também estão consumindo. 

Apesar das diferenças entre as duas abordagens, os dois autores entendem que, de forma 

geral, a diversidade não é um fator especial para a escolha do que será consumido. Isso porque, 

ainda que Rosen (1981) considere que possa existir uma afinidade pela diversidade, o autor 

não acredita se tratar de um fator que mude a conclusão da teoria. Já Adler (1985) reconhece 

que os indivíduos possam ter gostos distintos, o que leva à formação de nichos de consumo e, 

consequentemente, possa representar alguma diversidade. Contudo, a formação de nichos não 

significa que, necessariamente, cada indivíduo valorizará a diversidade por si só. 

A valorização da diversidade pelos consumidores e uma possível associação positiva 

entre ela e as tecnologias digitais são os principais pontos de discordância entre as duas teorias 

tratadas aqui. Isso porque, diferentemente dos teóricos das super estrelas, Anderson acredita 

que a expansão de conteúdos ofertados pela internet faz com que os consumidores percebam 

que valorizam a diversidade mais do que imaginavam (RANAIVOSON, 2016, p. 254). A partir 

desse raciocínio, ao terem a possibilidade de consumir produções diversas - em termos de 

gênero, origem, elenco, temáticas, etc - os indivíduos perceberiam que valorizam conteúdos 

mais diversos para além dos já conhecidos ou que estão atrelados a grandes nomes da indústria. 

Ou seja, na perspectiva de Anderson (2006) o processo de valorização e fortalecimento da 

Cauda Longa está intimamente atrelado a uma percepção de que os indivíduos desejam mais 

do que produções vinculadas às super estrelas. Desejo este, ignorado por grande parte das 

empresas e profissionais do audiovisual na pré-internet (HINZ et al, 2011 apud 

RANAIVOSON, 2016).  

Assim como a questão da valorização da diversidade é abordada de maneira distinta 

pelas duas teorias trabalhadas aqui, a redução dos custos de distribuição e armazenamento das 

produções audiovisuais também são trabalhadas sob um olhar divergente por parte dos autores. 



 

14 

Pela perspectiva de Anderson (2006), essa redução de custos beneficiaria sobretudo as obras 

da Cauda Longa, uma vez que sem o fenômeno da digitalização, os custos de manter obras de 

nicho e lucros provenientes seriam baixos perto do recorrente baixo orçamento dessas obras. 

Por outro lado, Rosen (1981) defende que essa redução de custos beneficiaria ainda mais obras 

em que as super estrelas estivessem envolvidas, uma vez que proporcionaria a interconexão 

entre mercados nacionais e globais, fazendo com que o apelo publicitário desses atores pudesse 

ser explorado para um público ainda maior, aumentando consequentemente as possibilidades 

de arrecadação.  

Os paralelos entre as duas teorias apresentadas neste texto - que são diversos e não 

foram esgotados na discussão aqui trabalhada - são valiosos na medida em que auxiliam na 

construção de uma visão sobre um fenômeno extremamente contemporâneo. Isso porque, para 

além de duas teorias que possuem um olhar divergente sobre o mesmo objeto, o diálogo entre 

a Teoria das Super Estrelas e a Teoria da Cauda Longa permite uma revisão desta última a 

partir dos novos aspectos e dinâmicas que emergiram a partir dos serviços de vídeo sob 

demanda. Sendo uma teoria fortemente atrelada a estas novas plataformas, as rápidas evoluções 

deste segmento devem ser levadas em conta para pensar as limitações da abordagem teórica da 

Cauda Longa.  

É sob essa perspectiva que Elberse (2013) utiliza a Teoria das Super Estrelas para olhar 

para a teoria da Cauda Longa e entender suas limitações, baseado em um olhar empírico das 

plataformas de vídeo sob demanda. De forma geral, é possível dizer que Anita Elberse, através 

de seu estudo, constrói uma lógica argumentativa em que as mídias digitais favorecem 

conteúdos voltados para o consumo de massa, em que as estratégias utilizadas para a produção 

e distribuição de blockbusters continuam sendo utilizadas neste novo segmento (NAPOLI, 

2019). Estratégias essas que são bastante alinhadas ao modelo de negócio das produções 

centradas nas super estrelas, opostas em muitos pontos às máximas presentes na Teoria da 

Cauda Longa. O trabalho anterior de Anita Elberse (2008) “Should you invest in the long tail?” 

já traz essa discussão sobre as limitações da Cauda Longa como teoria norteadora de modelos 

de negócios para mídias digitais. De acordo com o texto, a adoção da Cauda Longa como 

modelo de negócio não tem efeito positivo direto para a performance de organizações 

financeiras como a teoria defende que teria. Essa relação entre a exploração de conteúdos de 

nichos e desenvolvimento da indústria audiovisual, na realidade, não é consolidada como 

estratégia de sucesso financeiro.  
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No limite, estratégias como o investimento em conteúdos com altos orçamentos, alto 

risco e grande retorno são os que mais direcionam as estratégias de negócios das grandes 

plataformas audiovisuais (NAPOLI, 2019, p, 87). São estratégias que podem ser visualizadas 

a partir das atuações de empresas como Netflix, Amazon Prime Vídeo, Disney+, HBOMax e 

GloboPlay, principalmente referente às produções originais desenvolvidas por essas empresas 

a partir da integração vertical da cadeia do audiovisual que tem se consolidado nos últimos 

anos neste segmento. 

A produção de conteúdo original por parte das plataformas de streaming audiovisual 

pode ser considerada um ponto de virada no desenvolvimento destes serviços, colocando-os 

como atores atuantes em toda a cadeia produtiva do audiovisual e ultrapassando a barreira de 

apenas distribuidores e exibidores. Central para o crescimento vertiginoso dessas empresas nos 

últimos anos, a produção de conteúdo original é resultante do processo de verticalização do 

vídeo sob demanda, fenômeno transversal a toda evolução do setor audiovisual e suas 

diferentes janelas de exibição. Não seria exagero dizer que existe uma associação entre a 

evolução da indústria audiovisual e a verticalização em todos os diferentes meios de exibição: 

foi assim com os estúdios de cinemas que controlavam os parques exibidores e posteriormente 

passaram a produzir filmes; foi assim com a televisão e o estabelecimento de uma nova forma 

de produção audiovisual; e está sendo assim com as empresas de streaming audiovisual, 

trazendo suas especificidades - como o fenômeno do binge watching e o uso de algoritmos - 

para as produções originais dessas plataformas. Nesse sentido, pode-se dizer que a integração 

vertical é um sinal da consolidação destes novos serviços a partir de uma nova forma de atuação 

na indústria. 

É também na integração vertical que se tem argumento para uma crítica à Teoria da 

Cauda Longa a partir de um paralelo com a Teoria das Super Estrelas, assim como fizeram 

Elberse (2013), Napoli (2019), Keating (2012), Evens et al (2010) e outros. O investimento das 

empresas de streaming audiovisual em conteúdo original segue algumas estratégias 

semelhantes ao modelo de negócios de produções blockbusters, como dito anteriormente, em 

que muitas delas estão alinhadas aos pontos defendidos pelos teóricos das super estrelas. Desde 

2013, quando a Netflix lançou suas primeiras produções originais de grande repercussão, 

nomes conhecidos do público e da crítica estavam envolvidos em toda a produção, das funções 

técnicas ao elenco principal. Com os retornos positivos advindos dessas produções e o grande 

potencial econômico e criativo para a criação de novas obras por parte dos novos serviços de 
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conteúdo audiovisual sob demanda, se percebeu um movimento de deslocamento de atores, 

roteiristas, diretores e outros profissionais de renome para a produção de conteúdo original 

nestas empresas. O potencial publicitário do envolvimento destes nomes reconhecidos não só 

serve como estratégia para a conquista de novos usuários, assim como tem grande potencial 

para fidelização do consumidor à marca de modo geral e não somente limitada a uma produção 

específica. É um movimento que, após quase dez anos, é possível ver sua evolução em território 

brasileiro. Serviços como HBOMax e Amazon Prime Vídeo tem recorrido a nomes de peso da 

Rede Globo, não somente como atores e roteiristas para obras específicas, mas sim como 

criadores de conteúdo nacional que serão desenvolvidos pela plataforma.   

Esses exemplos empíricos, de acordo com Philip Napoli (2019, p. 92), se relacionam 

com o argumento da integração vertical a partir de dois pontos principais. Uma vez que ocorre 

o aumento de investimento em obras originais por parte dos serviços de vídeo sob demanda, 

de certa forma torna-se inversamente proporcional o investimento em obras licenciadas 

diversas que constituiriam os catálogos destas plataformas. O segundo é que, uma vez que estas 

empresas estejam direcionando esforços para a produção de obras originais, o conteúdo 

licenciado que compõem os catálogos, em certo sentido acaba atuando como competição para 

o próprio conteúdo desenvolvido por essas empresas.  

O modelo de Stirling (2007) defende uma ideia de que a diversidade pode ser entendida 

como uma mistura de variedade, equilíbrio e disparidade de um sistema. Uma vez que se 

observa um movimento de verticalização nas empresas de vídeo sob demanda, potencialmente 

os conteúdos originais podem estar sendo favorecidos sob os conteúdos licenciados, gerando 

uma tendência, observada nos últimos anos, de divisão de conteúdo audiovisual em serviços 

distintos, definidos por gêneros, local de origem, empresas produtoras e muitas outras formas 

de organização.  Ainda que uma mega empresa do porte da Netflix consiga expandir sua 

atuação a nível global, produzindo conteúdo audiovisual das mais diversas nacionalidades e 

dos mais diversos gêneros, o fenômeno que se observa a partir dos serviços de vídeo sob 

demanda coloca em xeque o verdadeiro potencial de alcance da Teoria da Cauda Longa. Como 

Napoli (2019) defende, o que acontece é que com a divisão da Cauda Longa em nichos 

específicos, nenhum dos exemplos vistos atualmente é capaz de representar os potenciais das 

ideias desenvolvidas por Chris Anderson.  

As ideias apresentadas até aqui tentam jogar luz na relação que constantemente se busca 

estabelecer entre diversidade e os serviços de vídeo sob demanda, no intuito de argumentar que 
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essa não é uma relação inerente. Na realidade, se fazem necessários diversos esforços e fatores 

para que a diversidade seja de fato expressiva, tal qual a Teoria da Cauda Longa vislumbra. É 

importante destacar que a crítica aqui trazida não se opõe ao entendimento de que, comparado 

ao cenário pré-digital, o alcance de conteúdos com menos recursos na produção e distribuição 

certamente está mais expressivo e alcança um número de consumidores que possivelmente não 

seriam alcançados no contexto anterior. É um debate que reconhece os inegáveis avanços, mas 

busca identificar e entender as limitações que ainda se fazem presentes. 

Trata-se de uma discussão que supera o limite do campo cultural, mas também está 

relacionada a elementos sociais e tecnológicos necessários para que o consumo se dê de fato. 

Elementos como os modos nos quais a população acessa a internet, o tipo de conexão, os 

aparelhos utilizados, quem tem acesso a essas tecnologias e qual a qualidade do consumo 

cultural no âmbito digital que temos no Brasil. 

 

4. CONECTIVIDADE E CONSUMO DE CULTURA DIGITAL NO BRASIL  

A coleta de informações relacionadas à cultura digital se consolida cada vez mais em 

pesquisas nacionais que buscam construir um panorama e séries históricas sobre o acesso da 

população brasileira às tecnologias, o peso dos gastos relacionados a esse grupo na renda das 

famílias e indivíduos, a forma de consumo de cultura digital e outras temáticas relacionadas. 

Instituições de pesquisas públicas e privadas do país como o Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatísticas (IBGE) e o Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade 

da Informação (Cetic.br) vêm contribuindo para a robustez de dados da área a partir de 

publicações como o Sistema de Informações e Indicadores Culturais (SIIC), a Pesquisa de 

Orçamentos Familiares (POF), a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD 

Contínua), a TIC Domicílios, a TIC Cultura, assim como muitas outras.  

Há alguns anos, dados socioeconômicos sobre o Brasil vêm indicando tendências da 

centralidade do celular como dispositivo mais difundido entre a população, da internet como 

um dos serviços centrais para as famílias brasileiras de modo geral, mas também para o acesso 

à cultura. Dados do SIIC 2009-2020 indicam que a internet e a televisão são centrais para o 

consumo cultural das famílias brasileiras. Através do Índice de Preços da Cultura (IPCult), o 

grupo “Serviço por telefonia, TV por assinatura e Internet” é responsável por 60,8% dos gastos 

com cultura das famílias brasileiras (IBGE, 2021). Na edição anterior do SIIC - referente ao 

período 2007 - 2018 -, o grupo foi indicado como responsável pelo maior gasto com cultura 
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das famílias de todas as faixas de rendimento. Contudo, é importante destacar que sua 

concentração é ainda mais intensa nas faixas de menor rendimento quando comparados com as 

de maior: para as famílias com rendimento mensal até R$1908, o valor destinado para serviço 

por telefonia, TV por assinatura e Internet é responsável por 62,9% dos gastos com cultura, 

enquanto para o grupo com rendimento mensal familiar superior à R$23.850 ele é responsável 

por 45,9% (IBGE, 2019).  

 A internet tem crescido nos domicílios brasileiros, sobretudo através da banda larga 

móvel. Dados da PNAD Contínua referentes ao ano de 2019 e divulgados em 2021 indicam 

que a banda larga móvel é utilizada em 81,2% dos domicílios brasileiros, enquanto a banda 

larga fixa fica um pouco atrás, utilizada em 77,9% dos lares. O celular é o dispositivo mais 

utilizado para acessar a internet, encontrado em 99,5% dos domicílios do país, seguido pelo 

computador 45,1%, televisão 31,7% e pelo tablet 12% (URUPÁ, 2021).  

Ao mesmo tempo em que a predominância do celular indica que a maior parte da 

população acessa a internet através deste meio, por outro lado se apresenta outro contexto em 

que 58% da população só acessa a internet através do celular. Ele se torna ainda mais central 

para parcelas mais vulneráveis da população, como a classe C, D e E, analfabetos e pessoas 

com escolaridade até o ensino infantil, e população rural (CETIC, 2021). O que se demonstra 

é que quanto maior o extrato social, maior a probabilidade de acessar a internet em múltiplos 

dispositivos, assim como realizar mais atividades na internet.  

O acesso à internet de forma multitelas - ou seja, através da televisão, computador ou 

celular - está intimamente relacionado ao consumo de conteúdo audiovisual. Enquanto 95% 

dos indivíduos que compõem este grupo consomem vídeos pela internet, esse percentual cai 

para 57% quando falamos dos indivíduos que acessam a internet somente através do celular. A 

diferença no consumo audiovisual através de serviços OTT também se dá a partir do tipo de 

conexão: 81% dos indivíduos com acesso à banda larga fixa consumiram vídeos, programas, 

filmes ou séries pela internet e 64% dos indivíduos com banda larga móvel realizaram a mesma 

atividade (CETIC, 2020).  

Todas essas informações e pesquisas mostram um cenário em que, apesar do consumo 

cultural no âmbito digital ser a alternativa mais viável (ou até mesmo a única) para grande parte 

da população brasileira, ele ainda possui suas nuances e pode-se até mesmo afirmar que é feito 

com qualidade a depender da classe social. São nas classes altas onde se assiste vídeos para 

além do celular, com boa conectividade e onde se paga para ter acesso a conteúdos na internet. 
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Somente 23% dos usuários de internet da classe C e DE pagam para assistir a filmes ou séries 

(CETIC, 2020) e, de acordo com o IPCult, esse gasto refere-se a cerca de 0,8% dos gastos com 

cultura (IBGE, 2021). Um levantamento realizado pelo portal Tela Viva aponta que assinar os 

dez principais serviços de streaming disponíveis no país custa cerca de R$ 208, ou seja, 

aproximadamente 17% do valor do salário mínimo no Brasil (TOLEDO, 2022).  

As informações apresentadas acima se relacionam estreitamente com toda uma 

discussão sobre consumo cultural no âmbito digital que não é característica exclusiva do Brasil, 

mas se relaciona também à dinâmica social do século XXI e do contexto socioeconômico de 

muitos países da América Latina. De modo geral, falar em consumo cultural pode ser 

acompanhado de três conceitos importantes para entender suas diferentes dimensões, como 

aponta Sunkel (2015, p. 158). O primeiro deles é de que o consumo cultural costuma ocorrer 

durante o tempo de ócio das pessoas, diretamente ligado ao período de produtividade, seja ela 

o trabalho ou o período de estudos, no caso de jovens. Uma vez que é entendido como parte 

deste período de ócio, o consumo cultural passa a ser elemento intrínseco na busca pelo bem 

estar. O segundo conceito é ancorado nos escritos de (Bourdieu, 1984) de que a divisão social 

e os padrões de consumo cultural estão diretamente relacionados. Indivíduos que fazem parte 

dos mesmos grupos sociais tendem a desenvolver afinidades e interesses por atividades 

semelhantes, que muitas vezes estão associados às oportunidades que a pessoa possui durante 

sua vida. Assim sendo, o consumo cultural não é reflexo somente de preferências individuais, 

mas também possui associação com questões estruturais de classe. O terceiro conceito é de que 

o consumo cultural pressupõe acesso à bens culturais. Contudo, o acesso a bens culturais não 

garante a apropriação da pessoa a esses bens, uma vez que apropriação presume o domínio de 

certas habilidades necessárias para lidar com os bens culturais da melhor forma possível.  

Esses três conceitos sobre consumo cultural ganham novas perspectivas e roupagens 

quando as lentes são direcionadas de formas mais aguçadas para a cultura digital. A relação da 

cultura digital com o tempo de ócio, por exemplo, pode ser interpretada a partir de dois 

caminhos. Se por um lado, curtos tempos de ócio entre um ou outro compromisso formal pode 

ser utilizado para o consumo cultural, principalmente no que diz respeito ao consumo de 

produção audiovisual, por outro é bastante difundido queo contexto digital fortaleceu o aspecto 

individual desta ação, facilitando com que as pessoas consumam filmes, séries, músicas e 

outras formas culturais e artísticas sem a troca social, presente quase que intrinsecamente em 

contextos anteriores.  
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O segundo conceito apresentado ganha ainda mais força quando somamos os elementos 

da cultura digital à discussão, uma vez que se conecta não somente às questões de temáticas e 

preferências, mas também aos dados de diversidade de atividades culturais utilizadas pelas 

diferentes classes sociais, apresentados anteriormente. O interesse em um filme ou série 

motivada por uma temática específica ou pela vinculação de um determinado artista à produção 

possui conexão direta com as informações que o indivíduo tem acesso ao longo de sua vida, 

influenciando diretamente no seu interesse. Assim como o interesse por outros tipos de 

consumo cultural como ir a uma peça de teatro, a um espetáculo de dança, a uma ópera ou show 

de orquestra, podem estar associados às oportunidades que o indivíduo teve durante sua 

trajetória e despertaram o desejo de conhecer outras interpretações destas manifestações 

artísticas. Não faz sentido cobrar interesse espontâneo de uma pessoa a uma gama de 

manifestações artísticas se a ela não é dado nenhum tipo de acesso a essa manifestação. 

O acesso aos bens culturais, quando se fala de cultura digital, está vinculado à qualidade 

desse consumo e se relaciona também à informações trazidas anteriormente neste texto. 

Fazendo coro à ideia de que acesso aos bens culturais não significa automática apropriação 

completa desses bens, pode-se dizer que em muitos casos o consumo de audiovisual somente 

através de banda larga móvel, somente pelo celular, provenientes somente de um serviço de 

streaming, constrange as potencialidades e a devida apropriação de parte da população 

brasileira que só tem acesso à internet nessas condições. A questão técnica e estética 

relacionada ao som e imagem das produções audiovisuais são, em grande parte, centrais para 

a experiência que se pretende transmitir, sendo o mero acesso físico do cidadão aos aparelhos 

sendo insuficiente para que ocorra a apropriação a estes tipos de bens culturais. 

Engana-se, entretanto, quem acredita que essa questão entre o acesso e apropriação é 

um debate novo. Ao menos há dez anos a Organização para Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE) já joga luz no tema e tem protagonizado debates internacionais sobre a 

necessidade de se repensar o que é visto como barreira ao acesso às tecnologias digitais. A 

nova barreira digital, de acordo com a OCDE, não se refere mais à questão física do acesso, ou 

seja, sobre possuir ou não os dispositivos e serviços digitais, mas sim sobre as habilidades 

necessárias e capacidades para usá-las de modo efetivo (OECD, 2010 apud SUNKEL, 2015, p. 

164). O desenvolvimento dessas habilidades está intimamente ligado aos capitais econômico, 

cultural e social que cada indivíduo possui e não tem fim no ambiente digital por si só. Romper 

essa segunda barreira ao acesso digital significa dotar os indivíduos de capacidades e 
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habilidades que se relacionem à criatividade, fazendo com que o consumo de cultura digital 

possa sim ser um fim, mas também possa ser o meio para o consumo cultural em outras formas. 

Nesse sentido, reforça-se a ideia de que a cultura no âmbito digital não é diretamente 

antagônica às formas que vieram antes dela, mas na realidade é uma grande propulsora e porta 

de entrada para que indivíduos que não tenham acesso a equipamentos culturais em suas 

localidades ou que foram historicamente excluídos desse acesso possam ter um primeiro 

contato com diversas manifestações artísticas e culturais (SUNKEL, 2015, p. 177). O consumo 

de produções audiovisuais no Brasil é um exemplo central nesta dinâmica, uma vez que a 

internet e serviços OTTs tornaram-se essenciais para este tipo de atividade mediante um 

contexto em que o número de salas de cinema no país está longe de ser o suficiente para a 

devida incorporação do público. Se em 2019 o cenário já era crítico com 3.507 salas em 

funcionamento, com a pandemia a situação do parque exibidor brasileiro entra em profunda 

crise, com somente 1.860 salas de cinema em funcionamento em todo território nacional 

(ANCINE, 2022). A crise se torna ainda mais aguda ao entendermos que a concentração desses 

equipamentos está localizada nas grandes capitais e, sobretudo, na região Sudeste. Somente 

essa região concentra sozinha 54,5% das salas de cinema em funcionamento no país. 

 

5. CONCLUSÃO 

O ano de 2020, marcado sobretudo pela pandemia de COVID-19, possivelmente será 

referenciado como um marcador na evolução do consumo de vídeo digital e nos serviços de 

vídeo sob demanda. O aumento do consumo a partir dos diversos modelos e serviços em todo 

o mundo, tem o Brasil como um dos grandes mercados do setor. Apesar de se caracterizar como 

um setor altamente estratégico e potencial para o desenvolvimento da indústria audiovisual e 

contribuindo para o acesso a conteúdo audiovisual por milhões de pessoas, a maximização das 

potencialidades deste setor estão fortemente atreladas à superação de entraves ligados à fatores 

socioeconômicos e estruturais do país, como a oferta de boa conexão de internet e acesso a 

dispositivos que permitam, por exemplo, o consumo multitelas. 

Inegavelmente, essas tecnologias contribuíram para uma maior circulação de produtos 

audiovisuais e para um consumo facilitado por parte dos cidadãos, quando comparado ao 

contexto anterior. Milhões de pessoas passaram a ter acesso à produções audiovisuais que antes 

não tinham acesso, seja pela falta de cinema e aparelhos culturais que realizassem a exibição, 

seja por uma questão das escolhas do exibidor sobre que filmes seriam transmitidos aos 
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públicos. Com o VOD, produções nichadas de gênero ou territórios puderam chegar com maior 

facilidade para mais pessoas, aumentando a diversidade de conteúdo ofertado quando 

comparado ao contexto anterior. Contudo, as potencialidades que se vislumbravam na relação 

entre diversidade e o âmbito digital ainda não foram vistas integralmente, restando um caminho 

a ser percorrido. Caminho este que é intimamente associado a entraves socioeconômico do 

Brasil e questões estruturais de conectividade que o país ainda enfrenta.  

Estando a internet no centro de todo esse debate sobre o streaming e o consumo de 

cultura digital, o acesso a ela torna-se direito fundamental. É um entendimento reforçado pelo 

Marco Civil da Internet, uma vez que “a internet e o acesso a ela, trazem a característica de 

alavancar a promoção e o progresso das capacidades humanas” como a informação, educação, 

cidadania e a cultura e, dessa forma, passível de ser exigida do Estado a garantia desse direito 

(GONÇALVES, 2019, p. 17). O cerne da discussão, entretanto, se localiza na qualidade da 

conexão que é oferecida à população. Os entraves se encontram tanto em questão estrutural de 

quantidade e localização das antenas que emitem o sinal, quanto em relação às características 

socioeconômicas dos indivíduos que possuem acesso à internet. Falar de democratização do 

acesso à cultura através da internet só é possível a partir de políticas públicas direcionadas à 

melhoria da estrutura do setor de telecomunicação e à ampliação ao acesso pelos grupos mais 

vulneráveis da sociedade. 

 Através das pesquisas realizadas por empresas e consultorias privadas, assim como 

dados de instituições públicas é possível afirmar que o consumo de vídeo no ambiente digital 

é central para o consumo cultural no Brasil, seguindo uma tendência mundial. Contudo, o 

consumo cultural no ambiente digital não pode ser a única via de consumo cultural para um 

indivíduo, tampouco a comparação em relação a décadas atrás deve ser utilizada como 

argumento único de uma aparente melhora no acesso à cultura. O digital deve ser combinado 

com as formas anteriores de relação às manifestações artísticas, culturais e criativas para 

potencializar cada vez mais o acesso da população brasileira a esse direito básico, ancorado em 

Constituição e central para o desenvolvimento social e da dignidade humana. 
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