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Resumo 

Em 2020, a pandemia de COVID-19 intensificou sensivelmente a sociabilidade mediada pelas 

experiências por telas. É neste cenário que este artigo se situa, ao abordar a ascensão de um 

tipo específico de criador de conteúdo online: os YouTubers Virtuais, ou VTubers, os quais 

utilizam-se de avatares animados para interagirem com seu público. O fenômeno dos VTubers 

é recente e pouco abordado academicamente. Com isso, este artigo tem caráter essencialmente 

exploratório com foco na tese de que, ao longo deste período pandêmico, o consumo deste 

produto cultural cresceu de forma significativa, incluindo a ampliação das fontes de produção, 

ultrapassando as fronteiras do extremo oriente asiático, basicamente japonesas. Para a 

consecução deste objetivo, buscou-se descrever os VTubers em si, identificando suas 

características intrínsecas e mapeando os grandes players deste mercado e a sua respectiva 

concentração, que é caracterizado por grandes companhias, originalmente nipônicas, como 

Hololive e Nijisanji, e outras ocidentais que surgiram posteriormente, como a VShojo. Desta 

forma, destaca-se que a análise empreendida neste trabalho indica que o movimento de 

expansão de criação de artefatos tecnológicos tende a continuar gerando e fortalecendo novos 

tipos de produtos e serviços culturais, como os VTubers, os quais experimentam forte 

crescimento de consumo neste período temporal com restrições das potencialidades físicas de 

socialização. 
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Resumen 

En 2020, la pandemia de COVID-19 intensificó significativamente la sociabilidad mediada por 

experiencias providenciadas por las múltiplas pantallas en línea. Es en este escenario que se 

sitúa este artículo, al abordar el surgimiento de un tipo específico de creadores de contenido en 

línea: los YouTubers virtuales, o VTubers, que utilizan avatares animados para interactuar con 

su audiencia. El fenómeno de los VTubers es reciente y poco abordado académicamente. Por 

supuesto, este artículo tiene un carácter esencialmente exploratorio, centrándose en la tesis de 

que, al largo de este período de pandemia, el consumo de este producto cultural ha crecido 

significativamente, incluyendo la ampliación de las fuentes de producción, superando las 

fronteras del Extremo Oriente, básicamente venidos de Japón. Para lograr este objetivo, 

buscamos describir a los propios VTubers, identificando sus características intrínsecas y 

mapeando los principales actores de este mercado y su respectiva concentración, que se 

caracteriza por grandes empresas, originalmente japonesas, como Hololive y Nijisanji, y otras 

occidentales que surgieron después, como la VShojo. De esta forma, se destaca que el análisis 

realizado en este trabajo indica que el movimiento de expansión de creación de artefactos 

tecnológicos tiende a seguir generando y fortaleciendo nuevos tipos de productos y servicios 

culturales, como los VTubers, que experimentan un fuerte crecimiento de consumo en este 

período temporal caracterizado por las restricciones en el potencial físico de socialización. 

Palabras clave: COVID-19; producto cultural; VTubers. 

Abstract 

In 2020, the pandemic of COVID – 19 has sensible intensified the sociability that was created 

by the internet community. It is in this scenario that this article is situated, by addressing the 

rise of a specific type of online content creator: The Virtual YouTubers, or VTubers, who use 

animated avatars to interact with their audience. The phenomenon of VTubers is recent and 

little academically approached. Therefore, this article is essentially an explorative paper 

focusing on the thesis that, during this pandemic period, the consumption of this cultural 

product has grown significantly, including the expansion of production sources, going beyond 

the borders of Far East Asia basically Japanese. To achieve this goal, we sought to describe the 

VTubers themselves, identifying their intrinsic characteristics and mapping the major players 

in this market and their respective concentrations, which is characterized by large companies, 

originally Japanese, such as Hololive and Nijisanji, and other Western ones that emerged later, 

such as VShojo. In this way, it is emphasized that the analysis undertaken in this paper indicates 

that the expansion movement and creation of technological artifacts tends to continue 

generating and strengthening new types of cultural products and services, such as VTubers, 

which experience strong consumption growth in this time period with restrictions of physical 

potentialities of socialization. 

Keywords: COVID-19; cultural product; VTubers. 
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1. Introdução 

Como consequência da pandemia de COVID-19, o interdito aos espaços de socialização em 

escala global modificou sensivelmente a matriz de consumo de produtos culturais. Com o 

prolongamento da quarentena coletiva, as fronteiras entre os tempos de trabalho e os tempos 

de lazer foram rasuradas (Braga, 2020), influindo também de forma contundente a produção e 

o consumo de artefatos culturais que possuem maior capilaridade para serem usufruídos 

individualmente e remotamente (Zhou, 2020). 

Em 2020, ano de início da pandemia de COVID-19, observou-se um fenômeno originalmente 

nipônico na internet, mas que se massificou principalmente em plataformas de live stream 

como o YouTube, Twitch e Bilibili, conhecidos como "YouTubers Virtuais" ou simplesmente 

“VTubers”, que são criadores de conteúdo que utilizam softwares e hardwares para se 

representarem anonimamente como avatares virtuais 2D ou 3D no lugar de suas reais personas 

(Lu et al., 2021) (Regis, 2021), e tão rápido quanto surgiram se tornaram o tipo de criador de 

conteúdo com maior engajamento via doações do público no YouTube. 

O VTuber é um tipo de criador de conteúdo recente, intrínseco em tecnologia (Regis, 2021), 

surgido no formato atual em 2016, através da VTuber Kizuna AI (Aoki, 2018) (YOUTUBE 

CULTURE & TRENDS, 2020) (Zhou, 2020) (Lu et al., 2021). Por sua vez, estes VTubers 

tornaram-se o tipo de criador de conteúdo que mais recebeu doações do público no YouTube 

dentre os canais mais relevantes neste tipo de renda, superando doações para criadores reais 

(Regis, 2021). Sendo as doações do público um dos sinais mais fortes de engajamento do 

público ao criador de conteúdo (Hilvert-Bruce et al., 2018), indicando um forte apreço do 

mesmo a estes criadores de conteúdo e aos conteúdos de entretenimento que produzem. 

O formato atual dos VTubers (Figura 1) nasceu através de empresas de mídia japonesas e 

chinesas, que investiram grandes quantidades capital em talentos virtuais (Lu et al, 2021), 

sendo que a valorização do anonimato na sociedade japonesa foi refletida nos VTubers, se 

tornando uma característica intrínseca dos mesmos (YOUTUBE CULTURE & TRENDS, 

2020) (Regis, 2021). Estas empresas possuíam inicialmente a capacidade técnica e capital para 

realizar o investimento em tecnologias de realidade virtual e arte digital que permitissem esta 

evolução do conceito de ídolo pop virtual (YOUTUBE CULTURE & TRENDS, 2020), já 

estabelecido pela ídolo vocaloide Hatsune Miku (Aoki, 2018) (Regis, 2021). 
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Figura 1 – Exemplos de VTubers, da esquerda para a direita: (i) Gawr Gura, da Hololive; (ii) Kazuha, da 

Nijisanji; (iii) Ironmouse, da VShojo; (iiii) Kizuna AI, a primeira VTuber, da Kizuna Corp. 

 

Fonte: Hololive. Disponível em: < https://en.hololive.tv/portfolio/items/gawr-gura >; Nijisanji. Disponível em: 

< https://www.nijisanji.jp/members/kuzuha >; Virtual YouTuber Wiki. Disponível em < 

https://virtualyoutuber.fandom.com/wiki/Ironmouse >; Wikimedia Commons. Disponível em: < 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kizuna_AI_-_SCP_Foundation_2.png > (2022). 

A título de entendimento sobre estas companhias de VTubers, o presente estudo se especificará 

em três grandes empresas do setor: (i) a japonesa Hololive (ホロライブ), criada em 2017 a 

partir da incubadora Tokyo VR Startups com o objetivo de desenvolvimento de softwares que 

tornassem a criação de uma agência de ídolos pops virtuais possível (Wakayama, 2019), (ii) a 

japonesa Nijisanji (にじさんじ), fundada em 2018 e administrada pela ANYCOLOR Inc. e 

com presença no Japão, Indonésia, China e Coreia do Sul (ANYCOLOR, 2022), (iii) e a 

estadunidense VShojo, fundada como uma startup em 2020 por ex-empregados da Twitch e 

com conteúdo em língua inglesa, convertendo-se na maior empresa de VTubers da Twitch 

(Amos, 2021a). Já os VTubers independentes e não filiados a empresas surgem com a 

popularização e democratização destas tecnologias, que criam os seus avatares através de 

aplicativos de arte digital e realizam a captura de movimentos através das câmeras de 

smartphones ou de um computador pessoal comum. O presente estudo tentará abordar e 

entender estas duas realidades distintas na criação e conteúdo VTuber e mapeá-las nas 

principais plataformas de live stream: YouTube e Twitch. 

As mudanças configuracionais na comunicação midiática provocadas pela chegada da internet 

e da tecnologia digital ampliaram o acesso e facilitaram a produção de conteúdo. Esta nova 

conformação também amplia as possibilidades de sua comercialização, entendendo-a a partir 

do marco conceitual da indústria cultural estabelecido por Adorno e Horkheimer (1985). 

Tecnologias de informação aplicadas às mídias e plataformas interativas alavancaram o 

crescimento da produção e de produtores de conteúdo, manipulando e distribuindo amplamente 

estes artefatos a uma audiência com potencial de crescimento exponencial (Marwick, 2013). 

https://en.hololive.tv/portfolio/items/gawr-gura
https://www.nijisanji.jp/members/kuzuha
https://virtualyoutuber.fandom.com/wiki/Ironmouse
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kizuna_AI_-_SCP_Foundation_2.png
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O ecossistema configurado pelo isolamento social em decorrência de ações contra a COVID-

19 proporcionou a este público em questão mais possibilidades para consumir conteúdos 

culturais diversos online e também uma abertura maior à novos tipos de conteúdo na internet 

(García‐Macías e Espinoza, 2021). Dentre os conteúdos que mais se beneficiaram deste 

movimento foram os VTubers, os quais desde 2019 movimentaram $100.546.822 de dólares 

somente no YouTube em doações diretas do público, dado este já coletado na atual pesquisa, 

o qual será escrutinado nas próximas páginas deste trabalho. 

2. Questões metodológicas 

O presente trabalho tem como objetivo descrever e analisar o movimento de ascensão deste 

novo tipo de criação de conteúdo cultural digital com forte aporte tecnológico, os VTubers, 

tendo como marco referencial o aumento de consumo online nos períodos diversos dentro da 

pandemia de COVID-19, visualizando e analisando alcances e receitas auferidos em 

plataformas como YouTube e Twitch, em especial os dados de doações do público, que 

demonstram melhor a força do engajamento do público.  

Para a consecução deste objetivo, buscou-se descrever os VTubers em si, identificando suas 

características intrínsecas, e mapear os grandes players deste mercado e a sua respectiva 

concentração, que é caracterizado por grandes companhias originalmente nipônicas como 

Hololive e Nijisanji, e outras ocidentais que surgiram posteriormente.  

A partir do suporte conceitual proposto por du Gay et al. (1999), os aspectos substantivos e 

epistemológicos da cultura serão mobilizados por estabelecer o lugar da cultura na estrutura 

real e na organização das atividades societais em qualquer regime de historicidade e o 

entendimento do como ela é adotada para conformar nossa compreensão, explicação e modelos 

teóricos do mundo, respectivamente. 

Desta forma, buscou-se primeiramente realizar um levantamento bibliográfico dos assuntos via 

revisão narrativa (Cordeiro et al, 2007) (Vosgerau e Romanowski, 2014), tendo como base de 

dados o Google Acadêmico, a fim de sintetizar e contextualizar os conhecimentos já 

determinados do assunto. Dentre os assuntos pesquisados estão “VTuber”, “Hololive”, “Kizuna 

AI”, “live stream”, “pandemia”, “super chat” e “COVID-19”. Além de uma introdução e 

contextualização da história da indústria cultural do Japão. 
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Por último será realizada a análise dos dados de popularidade, doações do público e horas de 

consumo de conteúdo VTuber no YouTube, Twitch e Google Trends. Para a análise do 

YouTube será selecionada a totalidade de canais da categoria “VTuber” na plataforma, e a 

partir disso, coletar-se-á os dados totais de doações do público, que é um indicador de 

engajamento do público, e por fim, comparar-se-á com os youtubers tradicionais, entre os anos 

de 2020 e 2021, comprovando a força e concentração deste mercado em grandes companhias 

e como ele rapidamente ultrapassou os criadores de conteúdo tradicionais neste tipo de 

engajamento, além de correlacionar com a teoria da Cauda Longa (Anderson, 2006). Para a 

análise da Twitch, que é mais usada pelo público ocidental, serão analisados temporalmente as 

quantidades de inscritos nos canais, a quantidade de horas totais assistidas e a quantidade 

visualizadores simultâneos médios de três canais de VTubers da maior companhia de VTubers 

dos Estados Unidos, a VShojo. As VTubers desta companhia foram escolhidas porque em 2021 

elas estavam entre as 10 maiores em quantidades de horas assistidas na Twitch na categoria de 

criadoras de conteúdo do gênero feminino (Amos, 2021) (STREAMELEMENTS, 2021) e 

porque a Twitch não possui ainda um sistema de categorização de conteúdo VTuber como o 

YouTube, isto tudo para assim comprovar e correlacionar as suas taxas de crescimento, desde 

pequenos criadores até o topo, com o avançar da pandemia de COVID-19. E por fim, analisar-

se-á os dados de buscas do termo “VTuber” através do Google Trends, comparando Japão, 

Estados Unidos e o mundo, demonstrando temporalidades diferentes de buscas por este tipo de 

criador de conteúdo, mas correlacionando analiticamente também com a pandemia. 

3. A criação do Japão moderno e sua cultura de massa    

O século XIX foi um período de intensa transformação e mudança para o Japão, na metade do 

século o Japão ainda era considerado pelas potências ocidentais da época como um país feudal 

e atrasado pois era regido por um regime de Shogunatos nos quais senhores de terras com 

grandes exércitos de samurais lutavam entre si para exercer poder e influência sobre 

determinadas regiões do país, durante esse período que no sistema de eras japonês corresponde 

ao período Tokugawa ou Edo o Japão era um país fechado as culturas externa (Segal, 2015). 

As coisas começam a mudar em 1854 quando o Japão se vê forçado a assinar o Tratado de 

Kanagawa, na qual o Xógum cedia a todos os pedidos feitos pelos americanos, tornando 

possível o comércio dos europeus e americanos com os maiores portos japoneses e dando fim 
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à proibição do cristianismo. Embora o povo japonês se sentisse humilhado com a sujeição às 

potências ocidentais, eles também passaram a compreender que já não era mais possível ignorar 

a influência destas mesmas potências sobre os países asiáticos, tendo como exemplo a sujeição 

econômica em que a China se encontrava no século XIX diante dos europeus (Durant, 1935). 

Dentro deste contexto, o Japão seguiu para a sua maior transformação na era subsequente, a 

Era Meiji, que obteve apoio dos estrangeiros à antiga linhagem imperial japonesa que foi 

restaurada, terminando com a era dos Xóguns e senhores de terras feudais (Ibidem, 1935). 

Assim, moldando as bases para o crescimento de uma potência no século seguinte. 

3.1. A Era das modernizações Meiji e Taisho 

Em 1868 é proclamada a Era Meiji (1868-1912) e com isso o começo de sua transformação em 

direção a criação de uma nova nação, os japoneses estavam determinados a aprender as lições 

que o ocidente tinha a oferecer e para isso vários especialistas foram contratados para tal tarefa, 

os líderes da Era Meiji acreditavam que o país precisava aprender com o ocidente não só para 

construir uma nova nação, mas para também conseguir negociar com eles na esperança de 

conseguir revisar tratados assinados que eram prejudiciais para o país. 

"Os líderes da Era Meiji também acreditavam que precisavam se tornar mais 

parecidos com os poderes ocidentes se quisessem ter alguma esperança de retomar 

a sua independência. Eles contrataram vários especialistas estrangeiros para ajudar 

a treinar os japoneses nos vários aspectos da vida moderna. Os franceses foram 

contratados para ajudar a criar um novo código de leis. Os Britânicos aconselhavam 

na indústria, e os Americanos ajudavam com a agricultura e a educação. O exército 

começou a usar os moldes prussianos."  (Segal, 2015, tradução nossa).  

Em 1881 um novo código legal é desenvolvido no país tendo como base o Código de Napoleão, 

com ele é visível a adoção de valores ocidentais pela Constituição Japonesa, como principais 

mudanças podemos citar a ampliação dos direitos civis em comparação com o período feudal, 

a liberdade de imprensa, de palavra, a inviolabilidade de correspondência e domicílio, a 

segurança contra a prisão sem ordem legal etc (Durant, 1935). No espaço de 50 anos o Japão 

conseguiu transformar todos os aspectos da sua vida, a Revolução Industrial veio para o país e 

tornou as grandes cidades centros atraentes para os cidadãos rurais e a energia elétrica começou 

a ser utilizada junto com o telégrafo, o telefone, linhas de trens e enormes cais eram construídos 

por todo o país enquanto o governo também instituía o Iene como moeda oficial (Ibidem, 1935).  

O legado das transformações ocorridas na era Meiji se consolidou no seguinte período da 

história japonesa: a Era Taisho (1912 – 1926).  A prosperidade econômica nas grandes cidades 



 

8 

criou uma nova classe média que possuía meios de consumir entretenimento como nunca antes 

no país, os japoneses podiam viajar, ir a restaurantes, ver peças de teatro e óperas, o 

investimento em educação e ciência resultaram em altas taxas de alfabetização por parte da 

população levando a uma explosão de publicações literárias. O constante fluxo de diferentes 

ideias e culturas em uma sociedade que prosperava abandonando os costumes antigos levou ao 

povo japonês desse período a uma incansável busca por sua nova identidade, uma que não era 

baseada na antiga realidade feudal do país, mas também não sobrevivia puramente de costumes 

ocidentais, nesse sentido Iwabuchi (2002) menciona que o japonês não simplesmente se 

apropria das culturas do ocidente e sim constrói um cruzamento estratégico entre a sua cultura 

e a sua cultura ocidental sem deixar de lado o que de fato é importante para ele, criando assim 

um elemento único para representar a pluralidade do “Ethos” cultural do Japão Moderno. 

“Para muitos Japoneses 'modernização' significava ocidentalização. De outro modo 

essa ocidentalização ajudou a formular um outro conceito paradoxal de 

pertencimento a nação, construídos na base da arte e cultura original japonesa. 

Alguns começaram a perceber que ser moderno não era simplesmente obedecer às 

autoridades e imitar os padrões ocidentais de civilização. Os japoneses estavam 

fortemente e conscientemente procurando pela sua própria identidade. A troca de 

tantas ideias e conceitos diferentes criou uma atmosfera de liberdade e progresso 

levando talvez a queda das remanescentes instituições feudais. Foi durante esse 

período de ansiedade que a cultura urbana entrou em uma energética ascensão em 

vários e o cotidiano das pessoas começou a mudar radicalmente em vários 

aspectos.” (Yamanashi, 2012, p 123, tradução nossa). 

3.2. Novos papéis femininos e o nascimento da cultura idol. 

Um dos legados das transformações ocorridas na era Meiji, em detrimento do período Edo, foi 

a mudança do status da mulher na sociedade. As mulheres começaram a ser cada vez mais 

ativas nas transformações políticas do país, participando de vários levantes e revoltas populares 

que buscavam mais direitos para a população sobre o novo governo, posteriormente com o 

crescimento das cidades e a expansão da economia, as mulheres estariam cada vez mais 

presentes em diversos âmbitos da sociedade, como escritoras, trabalhadoras de escritório, 

ilustradoras e militantes políticas (Kiguchi, 2017) (Segal, 2015). 

A expansão das cidades e o crescimento das taxas de alfabetização levaram o país uma nova 

era na indústria cultural, sobretudo das publicações gráficas, que explodiram nas primeiras 

décadas do século 20 com o surgimento de revistas focadas em demografias específicas, 

destacando-se as revistas para meninas adolescentes, que em sua maioria eram integrantes do 

rígido e fechado mundo das escolas femininas da época, que possuíam um currículo especial 
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regulado pela Koto Jogakku Rei, traduzindo “A Lei do Ensino Médio Feminino”, como solução 

governamental à introdução dos ideais ocidentais e à rápida mudança dos papéis sociais na 

sociedade Meiji (Shamoon, 2012). A rigidez desses colégios e as expectativas da sociedade 

sobre as estudantes, levaram à criação de uma própria cultura com dialetos, formas de 

expressões e estética própria que ganharam espaço para a sua exteriorização nas revistas 

femininas da época, sendo as mais populares Shojo no Club e Shojo no Tomo (Ibidem, 2012). 

Especificamente, estas revistas criavam um espaço seguro para que as adolescentes da época 

pudessem expressar o que pensavam, e criava um modo de conexão entre artistas, autores e 

leitores na qual todos se sentissem pertencentes a uma só comunidade, posteriormente as 

revistas e os autores criariam seus próprios fã-clubes e realizariam encontros de fãs. O grande 

fenômeno da cultura feminina adolescente no Japão durante esse período não ficaria restrito 

somente às fontes literárias, mas também se espalharia para outras formas de entretenimento 

como a música e o teatro, como na criação da companhia de teatro Takarazuka Revue em 1914, 

um dos símbolos da modernidade feminina da época, com sua grande popularidade e fã-clubes 

tanto de atrizes quanto o oficial da companhia. Este histórico nos apresenta um olhar sobre os 

primórdios da atual cultura participativa de fã, principalmente sobre as obras de cultura de 

massa, que nasceram neste período, e que é observada no Japão atual (Shamoon, 2012). 

“No contexto japonês verifica-se que a presença da figura do fã não emerge apenas 

nos dias atuais e, tampouco, tem origem recente, De acordo com Robertson (1998), 

é possível “traçar contornos irregulares do fandom no Japão desde os anos 1910, 

quando a palavra estrangeira ‘fan’ (fuan) entrou na linguagem popular” (p. 139, 

tradução nossa), e já por volta da década de 1930, a imprensa passa a identificar o 

fandom, mais especificamente, as fãs de Takarazuka Revue como “uma doença 

sintomática de desordem social”. O primeiro fã-clube oficial de Takarazuka Revue 

(Takarazuka Friendship Club for Females) surgiu em 1934, alcançando em três anos 

uma base de 2 mil fãs, e chegando a 80 mil membros no ano de 1979. Os fã-clubes 

oficiais foram organizados pela própria gestão do Takarazuka Revue como forma de 

administrar a interação entre as atrizes e seus admiradores e de mobilizar as 

mulheres como consumidoras. Para Robertson (1998), a relação entre os fãs e as 

atrizes se constitui como interdependência: os artistas querem satisfazer os fãs, e 

estes buscam satisfazer e apoiar seus.”  (Aoki, 2018, p 34). 

4. VTubers: conformação e inserção na cultura global de massa 

No ano de 2020 passamos a escutar cada vez mais termos até então desconhecidos ou pouco 

utilizados para a maior parte da população: Lockdown, COVID-19, Livestreams, além de uma 

série de programas e softwares para contato em grupo até então não muito populares. Durante 

a maior parte do ano, as interações sociais precisaram se restringir quase que totalmente ao 
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mundo virtual, aumentando a popularidade de plataformas de consumo como a Twitch e o 

YouTube, além do chinês Bilibili, como nos aprofundaremos no tópico seguinte. Além disso, 

conforme levantado por Regis (2021) o termo VTuber apresenta aumento na frequência de 

buscas no Google, o que chama a atenção para o aumento do consumo deste tipo de conteúdo 

e, consequentemente, sua inserção na cultura global de massa, que ainda está em expansão. 

Sendo os VTubers, então, definidos como criadores de conteúdo que se utilizam de uma 

persona online, com design original de um avatar animado em 2D ou 3D, que responde a 

estímulos de seu criador através de softwares que captam o movimento, podemos pensar 

diretamente no conceito da tecnologia como extensão direta do corpo humano (McLuhan, 

1969), expandindo seus sentidos básicos e funcionando como um alongamento da fala, dos 

movimentos e, neste caso, da interação em tempo real e simultânea entre os indivíduos. 

Também não se pode deixar de lado o fator essencialmente asiático e, em especial nipônico, 

do fenômeno VTuber. Originalmente japoneses, os VTubers são um exemplo perfeito do soft 

power do país atualmente: Características visuais tradicionalmente kawaii e com a estética 

tradicional de personagens de animações japonesas, o modo de fala enfática como nos animes, 

a fim de se expressar mais emoção, além de piadas e falas amigáveis. A cultura pop japonesa 

é promovida através do conceito de Cool Japan (Japão Legal) (Berto e Almeida, 2020), que 

vem sendo propagado de forma massiva desde meados da década de 1980, com animes 

clássicos como Cavaleiros do Zodíaco, de 1985, Dragon Ball, de 1986, e Sailor Moon, de 1992. 

Somamos a isto ao crescente fenômeno da Hallyu, ou onda coreana, que se expande desde a 

década de 1990 no cinema cult, até a recente conquista do Oscar de Melhor Filme Estrangeiro 

por Parasita, de Bong Joon-Ho, em 2020, ou a ascensão do K-Pop e dos doramas, muito devido 

ao consumo massivo em plataformas de streaming. O grupo sul coreano BTS tem chamado a 

atenção pela expressiva quantidade de prêmios acumulados e, principalmente, pela 

movimentação de seus fãs cativos, altamente engajados e organizados (Urbano et al, 2020), 

sendo esta organização inclusive política e em prol de causas sociais, reunindo muitas vezes 

um público infanto-juvenil de forma massiva com o mesmo fim, como o exemplo utilizado em 

Urbano et al (2020), onde os fãs do grupo “chamaram a atenção do mundo com uma ação 

política inusitada”, reservando milhares de ingressos de um evento de apoio a Donald Trump 

com a intenção de faltarem e esvaziar o evento, gerando teorias conspiratórias que 
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relacionavam o K-Pop a movimentos anti-estadunidenses conectados à China, além de 

provocar que o gênero musical seria definido como “o novo punk” (Urbano et al., 2020). 

Percebe-se o engajamento e a imersão do público infanto-juvenil na cultura asiática de uma 

forma geral, especialmente na japonesa, coreana e chinesa, através da popularização de 

aplicativos como TikTok, Kwai etc inclusive VTubers chinesas que transmitem através da 

plataforma BiliBili, sendo também de forma independente ou agenciadas por empresas. 

Naturalmente, o público-alvo deste tipo de streamer é o desta faixa-etária, especialmente as 

gerações que cresceram e crescem imersas nestas culturas (Gonçalves e Silva, 2021). 

Assim como postulado por Adorno e Horkheimer (1985), podemos considerar o consumo de 

VTubers como mais um elemento presente na Indústria Cultural. Amplamente consumido por 

um público já familiarizado com produtos de gêneros semelhantes e oriundos da Ásia Oriental, 

o fenômeno VTuber pode ser entendido como mais um dos elementos neste universo, sendo 

incorporado facilmente no dia a dia dos fãs de animes, mangás, k-pop, doramas etc, pela 

familiaridade com estes conteúdos. Além disso, observa-se pela primeira vez a oportunidade 

de interação, em tempo real, com personagens geralmente muito similares aos personagens 

destas outras mídias (Gonçalves e Silva, 2021), geralmente caracterizados com o que Zhou 

(2020) descreve como o efeito Moe, sendo elementos visuais que funcionam como gatilhos 

para despertar afeto e simpatia do público para com os personagens streamers. 

No entanto, apesar dos VTubers já estarem mais do que meramente inseridos na indústria 

cultural, se configurando também como um elemento da cultura de massa, é possível apontar 

alguns elementos que contrariam a visão apocalíptica (Eco, 2001) apresentada por Adorno e 

Horkheimer na Dialética do Esclarecimento (1985). Apesar do grande enfoque deste trabalho 

em VTubers lançados por empresas, destacamos que o uso deste tipo de tecnologia pode se dar 

também por usuários comuns que preferem se apresentar online através de avatares, interagindo 

na internet de modo a manter o anonimato, ocorrendo muitas vezes apenas como uma forma 

diferenciada de interação online (Gonçalves e Silva, 2021). 

Dentre estes criadores de conteúdo independentes, destacam-se inovações estilísticas, 

narrativas e, especialmente, de design dos avatares. É comum que cada personagem VTuber 

possua um background. Dentre os VTubers mais famosos, destacam-se as histórias das 

personagens da Hololive (empresa agenciadora de VTubers), como Gawr Gura, uma das 
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maiores da plataforma, que é uma garota-tubarão nascida na cidade de Atlântida que veio 

conhecer o mundo dos humanos. Apesar do mencionado estilo de animes e mangás prevalecer 

para a maior parte dos designs de personagens, nem todos seguem o padrão. Por exemplo, o 

VTuber Mr. Clorofila é uma folhinha que aprendeu a falar e faz livestreams para conversar e 

jogar jogos com seus inscritos, os quais chama de brotos. O personagem dispõe de background 

próprio, possibilitando à audiência expandir o universo lúdico proposto, além de cenários com 

elementos que remetem à natureza, florestas e trocadilhos jocosos com a temática. 

Além disso, podemos incluir neste rol a interação de VTubers de outros países que utilizam a 

plataforma para aprender outros idiomas com usuários do chat em tempo real. A VTuber 

Korone da Hololive aprende português com usuários brasileiros em suas livestreams no 

YouTube, assim como inglês e espanhol. A interação com Korone também acaba 

possibilitando os usuários a aprender um pouco de japonês e outros idiomas ali falados. Este 

tipo de interação corresponde à descrição de McLuhan (1969) de aldeia global, sendo um 

fenômeno amplamente possibilitado e massificado pela expansão da internet, possibilitando a 

conexão de usuários de várias partes do mundo simultaneamente. O fenômeno ganhou força 

expressiva com a pandemia de COVID-19, possibilitando inclusive efeitos no “mundo real”, 

como o encontro das VTubers Ayapan e Jajami com o embaixador do Brasil em Tóquio, 

Eduardo Paes Saboia, em novembro de 2020 (あやぱんVTUBER [AYAPAN VTUBER], 

2020) (Figura 2). As duas streamers ganharam notoriedade no Brasil por suas lives aprendendo 

português e interagindo no idioma com usuários através de outras redes sociais, como o Twitter. 

Figura 2 - Encontro das VTubers japonesas Ayapan e Jajami com o embaixador brasileiro no Japão Eduardo 

Paes Saboia a convite da embaixada brasileira no Japão em novembro de 2020 

 

Fonte: Canal do YouTube あやぱん VTuber (Ayapan VTuber, tradução oficial). Disponível em: < 

https://www.youtube.com/watch?v=6frrMaRxWvo > (2020) 

https://www.youtube.com/watch?v=6frrMaRxWvo
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5. Monetização, engajamento e Cauda Longa no contexto dos VTubers 

5.1. Engajamento e gamificação ou ludificação 

Assim como no meio virtual em geral, um dos grandes atrativos para se introduzir no universo 

dos VTubers como um criador de conteúdo é o potencial retorno econômico de seu trabalho, 

que seguindo a lógica de produção virtual em geral, tem o engajamento do público como 

método de monetização mais assertivo, proporcionado pelas doações voluntárias feitas pelo 

mesmo (Hilvert-Bruce et al., 2018), tal lógica é somada às estratégias de negócio e criação de 

conteúdo utilizadas pelas plataformas que o artista está inserido, desse modo efetivamente 

maximizando o potencial econômico do engajamento como fonte de retorno. 

Na maior plataforma de streaming atual disponível, a Twitch, mesmo que os produtores de 

conteúdo possam monetizar o seu trabalho através de inúmeros métodos, que vão desde um 

retorno monetário com base em subscrições até contratos da propaganda para que se exponha 

um produto durante a live (Johnson et al., 2020), o método que porventura é o mais significante 

para os VTubers e o que consegue expressar melhor o poder do engajamento são justamente as 

doações do público por meio da própria plataforma de streaming ou plataformas terciárias, 

assim como as mecânicas de gamificação inseridas por meio de chat games e similares. 

A gamificação ou ludificação é usualmente descrita de maneira generalista como o método ou 

processo de fazer com que interações mecânicas ou sociais se assemelhem com as de um jogo, 

a fim de aumentar a taxa de engajamento do cliente ou usuário ao disponibilizar recompensas 

imediatas àqueles que interagem com os artistas ou realizam uma doação (Siutila, 2018). Na 

Twitch, os elementos de gamificação são disponibilizados em menor parte pela própria 

plataforma como elementos básicos do serviço, mas também são criados, mais numerosamente, 

pela própria comunidade com ferramentas que os criadores de conteúdo podem utilizar para 

garantir benefícios aos espectadores que interagem durante as lives (Siutila, 2018). 

A gamificação é um processo ou modelo relacionado às mecânicas em que o conteúdo é 

apresentado, e geralmente é utilizada para descrever processos que não são diretamente ligados 

com jogos eletrônicos (Siutila, 2018), deste modo, apesar de que perceptivelmente a 

comunidade VTuber e de Live Streaming em geral serem ligadas a comunidade gamer, sua 

estética e conteúdo não pode ser atribuída à gamificação. 
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Logicamente, a produção de conteúdo da comunidade VTuber está totalmente inserida na 

lógica da produção de mídia online dentro do contexto de gamificação utilizado pelas 

plataformas de streaming, deste modo, o potencial inerente de lucratividade da produção de 

mídia virtual é somado aos elementos específicos do mercado de nicho em questão que 

inevitavelmente também aumentam o engajamento. 

5.2. VTubers e a sua Cauda Longa 

Considerando o argumento da gamificação, engajamento, sucesso de mercados de nicho e da 

produção de mídia online, a teoria da Cauda Longa, descrita por Anderson (2006), afirma que 

a nova economia do século XXI será uma economia da abundância, onde os novos níveis de 

eficiência em fabricação, distribuição e marketing estão tornando viável e consumível qualquer 

nicho de qualquer setor, em especial da indústria do entretenimento. 

Com esta teoria em mente, os VTubers, nascidos como um subnicho da subcultura otaku (Lu 

et al., 2021), ou seja, como mais um nicho dentro da Cauda Longa das mídias digitais, 

tornaram-se economicamente viáveis e se massificaram, convertendo-se num grande mercado 

categorizável à parte, e portanto, criando a sua própria Cauda Longa de criadores independentes 

e de massa bem definidos, geralmente estes últimos relacionados com grandes companhias 

como Hololive, Nijisanji e VShojo, assim como há na indústria do cinema e da música um grau 

de concentração de receita e consumo em obras de grandes estúdios e gravadoras. As 

evidências quantitativas da massificação e da formação de uma Cauda Longa serão 

demonstradas no item 6 do presente trabalho: VTubers: pandemia e consumo. Porém, esta 

massificação e criação de nichos se deu potencialmente pelas forças motrizes da Cauda Longa, 

que segundo Anderson (2006), são a “democratização das ferramentas de produção”, “redução 

dos custos de consumo e democratização da distribuição” e a “ligação entre oferta e demanda”, 

sendo este último a capacidade de apresentar aos consumidores novos produtos e serviços. 

Podendo-se identificar estas forças no movimento de ascensão dos VTubers. 

A primeira força, a “democratização das ferramentas de produção”, pode ser descrita com a 

popularização e diminuição dos custos das tecnologias de criação de VTubers. Corrobora-se 

isto com o surgimento de um mercado de ferramentas específicas para este fim, destacando-se 

softwares como o Vtube Studio, VRoid, Live2D, REALITY e o Adobe Character Animator 

(Regis, 2021). Estes softwares permitiram mais pessoas criarem este tipo de conteúdo, antes 
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limitado às grandes companhias que possuem capital para o desenvolvimento de sistemas 

sofisticados de realidade virtual. 

A segunda força, a “redução dos custos de consumo e democratização da distribuição”, advém 

com as recentes tecnologias interativas como YouTube e Facebook, que abriram portas para 

que pessoas famosas e amadoras pudessem criar quantidades cada vez maiores de conteúdo de 

mídia e pessoal, modificando-os e os distribuindo para as grandes audiências. (Marwick, 2015), 

tudo isto gratuitamente, podendo-se estender este mesmo fato para outras plataformas como 

Twitch, Bilibili e Tik Tok. 

A terceira força, a “ligação entre oferta e demanda”, pode ser explicada de duas formas, a 

primeira sendo os algoritmos das plataformas virtuais em que estão inseridos os criadores, que 

apresentam conteúdos novos e diversos de acordo com gostos pessoais ao público. E a segunda 

forma se deve a temporalidade da pandemia e das consequências do aumento de consumo 

midiático asiático a partir dos anos 90, que deixou o público-alvo infantojuvenil já inserido 

dentro da produção cultural asiática (Gonçalves e Silva, 2021), logo, o público potencial esteve 

com mais propensão e com mais tempo para consumir novos conteúdos derivados da cultura 

pop japonesa, neste caso os VTubers. Sendo estes dados comprovados no capítulo a seguir. 

6. VTubers: pandemia e consumo 

6.1. Buscas no Google por VTuber 

O Google Trends é uma ferramenta gratuita que procura os termos mais buscados na web num 

período de tempo determinado (Melo, Marques e Cunha, 2013), e com uso desta ferramenta, 

Regis (2021) conclui que a popularidade dos termos “VTuber”, “hololive” e “nijisanji” no site 

de buscas era limitada ao Japão de 2017 até início de 2020, antes de aumentarem no ocidente, 

sendo que 2016 foi o ano de surgimento da VTuber Kizuna AI, considerada a primeira VTuber 

no formato atual e por cunhar a própria terminologia “VTuber” (YOUTUBE CULTURE & 

TRENDS, 2020) (Zhou, 2020). Portanto, para avaliar a popularidade da terminologia “VTuber” 

e sua temporalidade e regionalidade, utilizou-se também o Google Trends para analisar os 

dados das buscas no mundo, Japão e Estados Unidos, no período entre dezembro de 2017 a 

dezembro de 2021, totalizando 4 anos de diferença, para assim quantificar temporalmente 

momentos chave da popularidade do termo (Gráficos 1 a 3). 
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Gráfico 1 – Frequência do termo “VTuber” no Google Trends no mundo entre 01/12/2017 e 31/12/2021 

Fonte: Google Trends. Google. Disponível em: < https://trends.google.com.br/trends/explore?date=2017-12-

01%202021-12-31&q=VTuber >. (2021) 

Gráfico 2 – Frequência do termo “VTuber” no Google Trends no Japão entre 01/12/2017 e 31/12/2021 

Fonte: Google Trends. Google. Disponível em: < https://trends.google.com.br/trends/explore?date=2017-12-

01%202021-12-31&geo=JP&q=VTuber >. (2021) 

Gráfico 3 – Frequência do termo “VTuber” no Google Trends nos Estados Unidos entre 01/12/2017 e 

31/12/2021 

Fonte: Google Trends. Google. Disponível em: < https://trends.google.com.br/trends/explore?date=2017-12-

01%202021-12-31&geo=US&q=VTuber >. (2021) 
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A partir dos dados do Google Trends, pode-se afirmar que a popularização e massificação do 

termo “VTuber” se deu a partir de março de 2020, mês de início das medidas mais severas 

contra a COVID-19, atingindo um crescimento geométrico até um ápice com o lançamento das 

VTubers de língua inglesa da companhia Hololive, o Hololive English, que contribuiu para a 

massificação do termo no ocidente. Antes de março de 2020 as buscas eram limitadas ao Japão, 

país onde nasceu este tipo de criador de conteúdo. Ou seja, pode-se dizer que a massificação 

da procura por este tipo de criador de conteúdo foi correlacionada ao surgimento e expansão 

da pandemia de COVID-19, que permitiu ao público a abertura e mais tempo para assistir coisas 

novas e diferentes na internet, catapultando o conteúdo VTuber a ser um dos mais lucrativos e 

chamativos das plataformas de vídeos ao vivo, como YouTube e Twitch, ganhando relevância 

e altas taxas de engajamento, comprovando-se esta afirmação a seguir. 

6.2 Super chats no YouTube: Hololive x Nijisanji x VTubers independentes 

A título de comprovação, a plataforma Twitch experimentou um crescimento no número de 

jogadores e viu um aumento de 50% no tempo de exibição entre plataformas entre março e 

abril de 2020 (Stephen, 2020). Observando territórios específicos, na Europa o Twitch relatou 

um aumento médio de visualizações de 24% em países em quarentena em 2020 (Bellanger, 

2020), e nos EUA, o percentual de jogadores ativos em jogos online aumentou 75%, e o número 

de transmissões ao vivo também aumentou 12%, durante a primeira semana da quarentena 

(Shanley, 2020). Portanto, podemos encontrar uma correlação entre o tempo de isolamento e 

distanciamento social das medidas de resposta à pandemia COVID-19 ao aumento da audiência 

e acesso entre plataformas de transmissões ao vivo (Scafura, 2020). 

Dentro deste paradigma, uma das métricas que se utilizou para analisar o consumo de conteúdo 

VTuber durante a pandemia fora a análise monetária das doações do público para o criador de 

conteúdo VTuber. Para isto, buscou-se compilar os valores financeiros através de data 

scrapping, que por sua vez é o processo de extração e combinação de conteúdos pertinentes da 

Web de forma sistemática através de software (Glez-Peña et al., 2014), extraindo em específico 

do portal compilador de dados do YouTube Playboard.co, que compila dados completos de 

doações via super chat no YouTube desde 2020, e parciais desde 2019 (PLAYBOARD, 

2021a). Sendo as doações do público um dos resultados do engajamento do mesmo com o 

streamer (Hilvert-Bruce et al., 2018). 
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Para descrever a concentração de mercado e o valor movimentado, filtraram-se os dados 

extraídos até o dia 10/01/2022 para os canais que se autointitulam de categoria “VTuber” com 

mais de 1.000 inscritos, que estiveram ativos nos últimos 30 dias e que receberam pelo menos 

US$ 1 dólar em doações do público desde 2019. Observa-se que no Gráfico 4 a seguir, a 

filtragem resultou em 1875 canais de VTubers que receberam no total US$ 93.161.645. 

Levando em consideração canais já desativados ou em hiato de mais de 30 dias, como por 

exemplo da VTuber talento da Hololive Coco Ch. 桐生ココ que obteve um rendimento total 

de US$ 1.455.084 em 2020 (Regis, 2021) e hoje se encontra aposentada da empresa, o valor 

total doado para VTubers chega a US$ 100.546.822 dólares desde 2019 só no YouTube. 

Gráfico 4 – Comparativo entre a quantidade de canais de VTubers por categoria x o valor recebido total de 

doações do público dentre os 1875 canais analisados. 

 

Fonte: Autores (2022) 

A primeira conclusão que se consegue afirmar é que há uma grande concentração de doações 

para somente duas empresas do setor no YouTube, às japonesas Hololive e Nijisanji, 

representando 67,8% da renda por super chats, com um total de US$ 63.141.144, mesmo 

representando somente 12,1% dos VTubers da plataforma, em contraste aos US$ 30.020.501 

dos 1649 VTubers independentes e de outras empresas. Todavia, US$ 30.020.501 de doações 

diretas do público ainda são valores relevantes para plataformas como o YouTube. Anderson 

(2006) descreve com a teoria da Cauda Longa que diferentemente do século XX, na qual a 

indústria do entretenimento se concentrava em hits, o século XXI se concentrará igualmente 

em nichos, ou seja, a Cauda Longa é a cultura sem os limitadores e adversidades da escassez 

econômica, que através da Internet permitiu o nascimento dos mais diversos nichos e Caudas 

Longas (Ibidem, 2006). Ou seja, estes VTubers independentes representam nichos diferentes 

que atendem a determinados públicos e localidades, e o seu somatório se torna relevante. 
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Em 2020 o YouTube já havia identificado os VTubers como uma tendência, destacando-os em 

seu relatório de tendências culturais, indicando que os VTubers alcançaram 1,5 bilhões de 

visualizações por mês na plataforma até outubro de 2020 (Figura 3), e numa pesquisa na 

plataforma identificou-se que 47% dos usuários estão abertos a ver conteúdo de criadores 

virtuais (YOUTUBE, 2020) (YOUTUBE CULTURE & TRENDS, 2020). 

Figura 3 – Gráfico ilustrativo do crescimento de visualizações de conteúdo VTuber no YouTube entre janeiro e 

outubro de 2020 

 

Fonte: Relatório Digital de Cultura e Tendências – YouTube Culture & Trends 2020. Disponível em: < 

https://twitter.com/YouTubeCreators/status/1338924287504355335/photo/1 > (2020) 

Considerando os valores altos de doações e visualizações, analisou-se a proporção de canais 

de VTubers dentro do ranking dos 300 canais que mais receberam doações no YouTube, 

comparando os anos de 2020 e 2021, relatando-se um aumento de 24,2% de capital doado aos 

criadores de conteúdo ao vivo, de US$ 52.484.578 em 2020 para US$ 65.160.712 em 2021. 

Além disso, houve um incremento de 28,7% das doações a VTubers, alcançando US$ 

33.749.510 em 2021, ante os US$ 26.229.911 do ano de 2020, e aumentando em 6,1% o 

número de canais de VTubers no ranking, de 114 para 121. Em contrapartida os canais de 

youtubers tradicionais diminuíram em proporção no ranking e obtiveram um incremento de 

renda inferior aos VTubers, de somente 19,6%, como observado nos gráficos 5 e 6 a seguir. 

 

 

 

 

https://twitter.com/YouTubeCreators/status/1338924287504355335/photo/1
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Gráfico 5 – Evolução da receita total por doações do público via Super Chat aos 300 canais que mais receberam 

doações no YouTube 

Fonte: Playboard.co (2021b) 

Gráfico 6 – Evolução da proporção de canais no ranking dos 300 canais que mais receberam doações no 

YouTube via Super Chats 

 
Fonte: Playboard.co (2021b) 

Vale destacar que a proporção de canais da Hololive, a companhia VTuber nipônica mais 

conhecida hoje no ocidente (Regis, 2021), cresceu em participação neste ranking, aumentando 

seus rendimentos de super chat em 43,5% e a quantidade canais em 29,4%, representando, em 

2021, 30,16% dos rendimentos de doações do público e 14,67% dos canais. 

6.3 VShojo e a pandemia na Twitch 

Para avaliar o consumo de conteúdo VTuber no ocidente na plataforma Twitch, analisou-se os 

dados de visualizações e aumento de seguidores de três VTubers de língua inglesa da 

companhia de VTubers estadunidense VShojo, que são Veibae, Nyanners e Ironmouse. Para 

isto extraiu-se dados do portal TWITCHTRACKER, que compila dados diversos de canais da 

Twitch, que é um dos maiores sites de vídeos ao vivo hoje, (TWITCHTRACKER, 2021a, 

2021b e 2021c) e se analisou nos gráficos 7, 8 e 9 a seguir. 
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Gráfico 7 – Evolução de seguidores na Twitch de três canais de VTubers da VShojo em milhares (1.000) 

 

Fonte: TWITCHTRACKER (2021a, 2021b e 2021c) 

Gráfico 8 – Evolução de horas totais vistas por mês na Twitch de três canais de VTubers da VShojo em milhares 

(1.000) 

Fonte: TWITCHTRACKER (2021a, 2021b e 2021c) 

Gráfico 9 – Evolução de visualizações médias por live stream por mês na Twitch de três canais de VTubers da 

VShojo em milhares (1.000) 

Fonte: TWITCHTRACKER (2021a, 2021b e 2021c) 

Estas VTubers eram criadoras de conteúdo independentes antes de serem contratadas pela 
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Twitch, porém a partir do início da pandemia de COVID-19 em março de 2020, começaram a 

apresentar taxas de crescimento mais expressivas, ultrapassando as 1 mil visualizações médias 

de seus vídeos. Até o final de 2020 já se tornaram streamers de grande porte na plataforma, 

ultrapassando as 200 mil horas de consumo dos espectadores mensalmente, e até dezembro de 

2021 duas delas: Veibae e Ironmouse, já haviam ultrapassado a barreira das 900 mil horas 

vistas, e todas as três VTubers já estavam acima das 10 mil visualizações médias simultâneas 

e duas já tinham quebrado a barreira dos 700 mil seguidores, sendo a Ironmouse já estando 

com 914 mil seguidores em dezembro de 2021. Em fevereiro de 2020, antes do alastramento 

da pandemia de forma global, as VTubers Veibae, Nyanners e Ironmouse apresentavam 

respectivamente 15,9, 28,6 e 26,0 mil horas de conteúdo visto no mês, já em dezembro de 2020, 

seus números já estavam em 259, 256, 253 mil horas de conteúdo assistido pelo público no 

mês, um aumento de 16,3x, 9,0x e 9,7x respectivamente em 9 meses de pandemia.  

Em novembro de 2020, Nyanners e Ironmouse foram contratadas e realizaram seu lançamento 

sob a nova empresa VShojo, já a Veibae teve seu lançamento pela VShojo em abril de 2021 

(Amos, 2021a). Após a contratação da Veibae suas visualizações médias aumentaram 

consideravelmente de 3,3 mil para 6,6 mil, possivelmente sustentadas pela VShojo, que nesse 

ponto já era marca estabelecida no cenário de conteúdo VTuber. Em outubro de 2021, Veibae 

e Ironmouse já estavam entre as top 10 streamers femininas (Figura 4) com mais horas vistas 

na Twitch (Amos, 2021b) (STREAMELEMENTS, 2021), mesmo teoricamente não sendo 

pessoas reais, foram consideradas de mesma categoria de gênero das streamers humanas. Em 

agosto de 2021 as VTubers da VShojo Veibae e Apricot foram entrevistadas pela BBC Londres 

sobre o impacto de serem VTubers em suas vidas pessoais (VSHOJO, 2021). 

Figura 4 – Gráfico ilustrativo das top 10 streamers femininas com mais horas vistas em outubro de 2021 

 

Fonte: State of the Stream for October 2021. Disponível em: < https://blog.streamelements.com/state-of-the-

stream-for-october-2021-2e866a05cd77 > (2021) 

https://blog.streamelements.com/state-of-the-stream-for-october-2021-2e866a05cd77
https://blog.streamelements.com/state-of-the-stream-for-october-2021-2e866a05cd77


 

23 

7. Considerações finais 

Em um período temporal em que a população mundial vivenciou etapas de isolamento social 

físicos por conta da pandemia de COVID-19, a produção e o consumo de artefatos culturais foi 

uma das áreas mais impactadas. Neste artigo, através do caso do fenômeno VTuber, 

demonstrou-se, a partir de delineamentos e sínteses oriundos da análise de uma série de dados 

estratificados, como o consumo outrora considerado de nicho passou (com sinalização desta 

continuidade, quiçá também por movimentação incremental de grau positivo) por processos de 

massificação. O artigo também apontou a necessidade e promoveu a leitura destes dados no 

período pandêmico a partir de um estudo com diferentes regimes de temporalidade, 

contemplando uma análise calcada nas perspectivas históricas e estruturais, diacrônicas e 

sincrônicas. Por fim, destacou-se que este processo massificador encontra ressonância a partir 

da expansão do papel da cultura para as esferas política e econômica, caracterizando então uma 

cultura de globalização acelerada, um recurso a ser manipulado pelo mercado como outro 

qualquer. 
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